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Nome da Pasta

16. Pastoral Operária

Autor/Instituição

Cúria Diocesana

Número de
Documentos

1494

Quantidade e tipo de
documentação

Boletins, cadernos de congressos, cadernos de romarias,
subsídios diversos (livros, cartilhas, folhetos, etc.)

Dia/ Mês/Ano

1976-2004

Formato

A4, livreto

Resumo

Documentação da pastoral operária, contendo diversos subsídios
pedagógicos para grupos e movimentos eclesiais de base da
Igreja Católica, especialmente na Baixada Fluminense, entre os
anos de 1976 a 2004.

Palavras-Chave

Pastoral, operária, política, romaria, trabalhador, domestica,
CNBB, CUT, sindicatos, greve.

Notas explicativas

Material em bom estado de conservação. Digitalizado por
Simone Fontes no segundo semestre de 2016. Organizado em 4
subpastas principais: boletins, congressos, subsídios e romarias.
Há 20 livros/ folhetos repetidos.

CEDIM – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM
Av. Governador Roberto Silveira S/N - CEP: 26020-740 - Centro - Nova Iguaçu-RJ
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Do
Companheiro Tesoureiro
Aos
Membros(as):ao_Conselho Nacional,I:quit>e Nacional,Comitê Executivo Nacional ,
do Colegiado de Assistentes Nacionais.
Assunto:�presentação do balancete da ACOB,referente ao periÓdo de 01.02.80
a 31.01.1981.
Data:31 de janeiro de 1981
....
Prezados Companheiros(as)
Em cumprimento o que detErminà os estatutos sociais .
da ACOB,venho apresentar o presente balacete referente ao periÓdo acima
· enumerados e cujos comprovantes achan-se em meu poder
mes aos_companheiros(as)que

ENTRADA

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& BALACETE GERAL DA ACOB &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
FEVEREIR0-80
CR$

SAIDA

Material de Secretaria
Passagens Rep.S.P.
li
"
MG
Tr.ansp.Lanche,Secret.Liber.
/ RioxNI-2 vezes
Diarias Casa de Oração-NV
Encadernação Cad.Verde
Salário da liberada
Total
467.320,58
saldo p/ março Cr$436.879,38
MARÇO

433.336,58
Saldo de fevéréiro/80
8.000,00
Receb.Calen.VR-RJ
11
S.P- 11 466 á 20,00
9.325,00
10.000,00
'' MG-500Caled.20,00
11
12 cad.verde25,00
300,00
Contrib.D.ADRIANO-NI4.639,00
Total

'

'\

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

Mat.de Secret.
Salário da liberada
Viagens da liberada
Transp.Telef.Lanches Secret.
Reun.Eq.Nac.Casa Oração�NI
Transp.SP e MG-Eq.Nac.
Eerox,tel.,atas,livros etc.
Envio Mat.P/ Recife
Com Manutenção do Secret.
Serviços de Secret.Aj .Custa
envio de 1000 Caled.P/PE
Fita PZ Grav.49caderno
446.479,38
. Total
Total.
saldo para abril Cr$ 408.799,97
ABRIL
408.799,97 Pres.Casam.Comp.JOC
Saldo de março
190,00 Salári0 da liberada
Cad.verde RJ
''
" J. 6á 2 O e 3 a 2 5 ,
375,00 ·nespes.Viagem Liberada
860,00 Mat.de secret.
Hist.CO-RJ Vol.2e3
6.440,00 Serv.Extras de Secret.
Rec.Nordeste-Public.
11
11
1.630,00 Conserto do Mimiografo
• -Calend.
· oo Rep.MG p/ Prep.Cons.Amp.
2.000,
Cont.Pe.Sàlvador-NI
11
11
4.000,00 Pg.cosinheira
Contrib.de D.Adriano-NI
11
12.000,00 Dia�ias ConseJho Ampliado
das ·Regiões
"
Mat.de secret. 11
Tel.Evelop·es etc.
Pa·ssag..Rep.Cons .Amp.
Transp.Mimiog.RJxNI
'Desp.Méd.Emerg.Cons.Amp.
_..,_
l�36.314,97
Suldo pura maio Cr$ 273.205 269

Saldo de fevereiro
Rec.4a Parc.Emp.JOC
11
Public.SP
Calen·d.RJ
· Rec.8 cad.verde 25,00

436.879,38
750,00
3.250,00
5.4-00,00
200,00

_____

CR$
2.140,00
2.192,00
.1.330,00
2.571,20
120,00
3.360,00
6.300,00
12.428,00
30.4-41,2q

2.267,30
12.427,28
4.494,20
966,13
4.118,00
3.610,00
2.283,00
320,00
2.973,50
3.000,00
950,00
270,00
37.679.,41
100,00
12.427,28
4-.108,70
2.250,70
5.000,00
2.000,00
3.324,00
1.800,00
'38.600,00
9.361,0C'
231,0('
80.412,6('
1.994,0C'
·1. 500, or

MAIO
saldo de abril
273.205,69 Manut.do Secret.
29t1,oo
�ec,de calend.MG
S.OOO:nn rrAnsp. T da e Volta Secret.
fi5 i- CO
Mat.de Secret.
l.S33,00
Contrib.Bonus Met.ABC
180,00
Transp.Lanche,�q.Nac.SB-SP
2.394,00
Telef.Local e Intern.
932,00
Transp.Rep.Eq.Nac.Reunião
4.735,00
Estadia Eq.Nac.C.Oração
2.850,00
Correspondências
1.000,00
Salário da liberada
·18.593,23
iransp.Lanches,estad.Ect.
2.967,00
Contrib.Serv.Secret.
3.000,00
Total
38.543,23
278.205,69.
· .Total
saldo para junho Cr$ 239.662,46
JUNHO
saldo .de maio
239.662,46 Part.Coord.Nac.Enc.Reg.SP
2.985,00
Contrib.D.Adriano-NI
2.000,00 Livro ata e registro
900,00
Rec.Calend.NE700á7,00 e
Transp.NixRI0XNI-Secret.
266,00
6á1·0,00
4.960 > 00 Transp.Rep.Eq.Nac.MG.SP e
Receb.das Regiões
13.200,00 Nordeste.
16.374,00
Manut.do Secretariado
· 800,00
Cota ao M.M.T.C-1980
20.590,00
Com:elem .Relat .Cons.Amp.
29.700,00
Salario Liberado NE
17.000,00
Salário,viagens,Tel. do Assist.Nac.
16.350,00
Xerox,Tel. ;Cons.
. Amp.
.1.707,00
Salário e viagens Salário
2.1.445,23
liberada.
Contrib.Comb.Repres.MMTC
690,oo
Diarias Eq.Nac.C.Oração
5.930,00
3.102,00
Xerox,Ser.Secret.
137.849,23
Total
Total
saldo para julho Cr$121.973,23
JULHO
2.109,00
121.973,23 Corresp.Telef.etc.
saldo de junho
1.220,00
173.635,50 Transp.Renn.Eq.Nac.
Rec.Região RJ
li
li
2.900,00
-136.145,50 Hos12,C.de Oração
SP
li
li
7.560,00
108.038,50 Salario Assistênte etc.
MG
"
"
li
35.620,00
dos Liberados
86.957,50
NE
11
11
3.000,00
47.4 3.1,50 Mat.de Secret.
RGS
"
11
599,00
47.431,50 Viagens da liberada
ES
53.008,00
721.613,23
Total
saldo para agosto Cr$ 668.605,23
AGOSTO
i1 ·: oo o' oo
668.605,23 Aj.Custa p/ Conf.49cad.CO
saldo de julho
...
211,00
525,00 Conta de luz do Secret.
Rec.21 Cad.Verde a 25,00
11
2.600,00 Passgg.Ida e volta S/B
Calend.RJ
1.590,00
6.747,00 Reun.Eq.Nac.
Rec.das Regiões
.292,00
Pas�ag.SP á Tab5a da Serra
Dev.Ref.Aj.de custá do 49
990,00 Liberado NE 10.000,+5.000, 15.000,00
caderno
11.300,00·
820,00 Viagens Liberados
extorno de dif:de caixa
Serv.
. de Secretaria
3.000,00
Sal.,Aj.Custa,Viagens-Asssist�nte
10.580,00
18.593,23
Sal.e Leis Soe.Liberada
·2.771,68
Viaiens da liberada
150,00
P.assag.Eq.Nac.
1.700,ôO
Pasag.7 la�oas á SP.
"
1.940�00
BHxSPxBH
2.160,00
Hosp.Eq.Nac.ern SP
8
73.287,91
Total
-:680.287,23
Total ·
Saldo pi setembro Cr$ 606.999,62
SETEMBRO
606.999,62 Luz do Secretariado
saldo de aGosto
550,00 Pesq.BH p/ Cad,49HCO
ª cad.verde
a a trannportar
607.549, 62

��@:if�R8

215,00
.10�00
7
7.31:.i ,-õõ

SETEMBRO
2
transportado fl 1
607.549,62 Transportado fl.2
7.315,00
R�c.venda Rel.Enc.Nac.Bai
Desp.c/ Bo letim Nacional
7.214,00
rro.
450,50
Passag.Eq.Nac.RIOXSfXRIO
6.803,00
•f
'
Rec. aas · 3.egJ.oes
2 6. ll� O, O O Sal.,passag.,a}.Custa do Lib
,....
berado.etc.
35.710,00
Desp.Diversas do secretario 19.841,74
Xerox,telef.,etc.
592,00
Assist.Sal.e ajuda custa
7.800,00
11
Liberada Sa 1. "
, Etc . 25.552,23
Serv.de Secretaria
5.000,00
Total
634.140,12
Total
115.827,97
saldo para outubro Cr$ 518.312,15
OUTUBRO
saldo de setembro
518.312,15 Papel,�inta,viagens SP e
.do./Assist.Nac.
1'+.300,00
rec.das Regiões
13.000,00 Sal
Sal.Assist.Out.
7.800,00
" Bispo D.Feàaldo de
RGS
Assist.ao
Passag.do
10.422,34
Curitiba
1.000,00 Taxi Galeaoxpavuna etc.
2.570,00
Rec.·Cad.Verde ) Bol.Nac.Rel.
Secretaria
Serv.da
3.000,00
Enc.de BH
610,ÓO Viagens da liberada
11.093,00
Sal.Obr.Soc.da liberada
18:593,23
Correspondências
2.088,54
Hosp.Eq.Nac.
'3.950,00
Sal.Obr.Soc.do liberado
15.000,00
7.600,00
Viagens do liberado
8.428,54
2 pas.avião RIOXBHXRIO
104.845,65
Total
· Total
saldo p/ novembro. Cr$ 428.076,50
NOVEMBRO
3.000,00
428.076,50 Reun�Eq.Nac.Diárias
saldo de outubro
1.580,00
1.900,�ô Tel.Insterest.Rep.SP
Dia Nac.da ACO-Pav-Rio
18.593,23
6.000,00 Sal.Obr�Soc.Liberada
Cont�ib.Bispo e Milit.NI
17.000,00
11.500,00 Sal.Obr. " Liberado
Rec.das Regiões
3,448,00
1.500;00 Viagens da liberada
" do Pe.Abdalla(acesita)
11
2.200,00
do liberado
350,00
Bol.Nac.e Rel.do Cons.Amp.
Enc.de Teologia-PO
10.000;00
3.000,00
Serv.da Secretaria
7.718,00
Desp.do Secre.tario em SP
1.310,00
Pasag.BHXRIOXBH
10.419,12
Sal.e Aj.Cust.Assist.Nac.
545,50
Conta de luz secretariado
2.116,00
Desp.com envio Calendario
1.540,00
Taxi,onibus,tel.SP
·,
82.469,85
Total
449.326,50
Total
saldo p/ dezembro Cr$ 366.856,65
DEZEMBRO
1.543,00
366.856,65 Corresp.,Tele:,teleg.etc�
saldo de novembro
7.085,00 Ida ao S·ecretariado NI
., 600,00
Rec.Public.A.dos Reis-RJ
• 11
4.000,00
11.ooo·, 00 TAXA Gx.Cornurn ·Enc. Nac.PO
das Regiões
1.222,14
6.550,00 Assi�t.RIOXSFXRIO �
Caled.1981 BH-MG
2.000,00
Part.Assist�Enc;Nac.PO
Contrib;Cons;Nac�teigo
3.000,0Cl
7.973,21
Yiages,Estadias bi�erada
l.�26,00
Y±age�_Rep.SP �eun.Eq�Nac.
Envio �alend.Erechim-1981
1.040,00
11
•
· "
SPxRiô , • ....
1.965,00
s:250,00
S��v�Secrearia.e�l39Sal.
46.988,28
Sal.139Sal.Ob.Soc.Liberada
·. 11·. 79·9, 24
Sal.e 139Sal.Assist.Nac.
Sal.139Sal.Aj.Cust.Liberado 23.917,00
1.650,00
Mat.Secretária
2.500,00
Hospp J;:q.Nac.Rio
122.873,87
Total
391.491,65
Total
saldo para janeiro/81 Cr$268.617,78
JANEIR0/81
268.617,78
Adiant.Viagem Liberada
saldo de dezembro
á transportar
a transportar:
7
2e8.Gl7, 8

'"

-----

'·

,

j
(

Cont.lJALACENTE

FJ.. lt

Transportes
�o.oon,no
1.500,00
Telef.Inter.e papeis
450,00
Mat.de Secretária
Passag.Assist.�ACQUES-BnmrA s.000,00
Ida ao Secretariado-NI
·
350,00
100.000,00
pag.la parc.Calendario
5.000,00
Serv.Diagram.Calend.SP
3.100,00
Transp.2 Rep.Eq·.Nac.SP
570,00
Envio Mat.BH
650,00
Transp.OSASCO Á ED.LOYOLA
1.800,00
Diárias Reun.Eq.Nac.
23.494,14
Salário da Liberada
17.000,00
·salário do liberado
10.419,12
Salário do Assist.Nac.
1.282,00
Transp.SPXRIOXSP Calend.
Conf.cÓpias Doc.ITAICf
300,00
Telef.Interest.
490,00
375,00
Serv.de Secret.Ana(JOC)RJ
336,16
Telex para NE(sàl.Liberados)
198,00
Correspondências MMTC
Total
·
192.·614�42
436.887,78
saldo oara fevereiro Cr$ 244.273,36

transporte
268.61�.78
21.750,00
R�c.das Regi6es
" das Regiões-19trim.81103.700,00
17.920,00
rec.calend.RJ-51?�35,00
"
16.000,00
"
SP
" ·
"
SA-·SP (178exemp.) 8.900,00

Total

E�perando ter através do presente BALANCETE DA ACOB,
dado a todos os senhores(as)mernbros(as)do Conselhq Naeional,Equipe Nacional
Comitê Executivo e colegiado de assistente,uma melhor visão da situação fin2
ceira da ACO no decorrer do periÓdo de 01.02.�8 ·ã 31.01.1981.
·.
Ao terminar a presente apresentação do BALANCETE,quero
-..
.
a todos agradecer a ajuda que me foi dada �ara cumprir esta tarefa de tesou
reiro nacional da ACOB no decorrer do ano de 1980,esperando merice-la no 7
transcur-sos do ano de 1981.Pois des·ta ajuda muito esta cte·pendendó o autofi
nanciamento da ACO em nosso País.
Atenciosal"!lente,
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• IGREJA ,...
• EXPERIENCIAS
• NOTICIAS
• REALIDADE CAPIXABA
• CAMINHANDO
'
•

•

,

=

. -To dos Ja experimentaram-o valor de uma carta .
A carta traz notícias, lembranças, saudades.
Vale
por uma prese11ça. Quern está longe sente falta de r10
tícias e de comunicação do amigo e dos familiares.
:E
Hoje está ci·rculando o ''Boletim da Gente 11
uma carta que vai de mão em mão, contando as coisas
que a ge11te gosta de saber e precisa saber.
As comunidades vivas 11ecessitam dessa con1unica
ção para não se esquecerem de irmãos e companheiros;
para sabe rem o que está aconte e e11 do , o q ll e é irnp o 1· ma i s
tan te para este e aque 1 e. O B o 1 e t im vai c 1· j_ ar
um laca
de caridade entre as comunidades de Vit6ria- .
.,
nao
O Boletim vai viver porque as comunidades que
se podem visita�, com ele terão urna maneira de encon
·t r êl r· -se.
todas
Este primeir·o ''Boletirr1 da Gente'' leva a
as comunidades e a cada um, o meu abraço fraterno
desejando que a Páscoa seja perene no coração de to
dos pelos dons da Paz e da Alegria. Que a caridade
de Cristo cresça no coração de cada um.
•

-..

. ..
' .
1 ' r
1 ' l}< '-\.,·
.,

' ,,.) ,, ,_.,, ,_,,
�
......

.)

\,

..

�

\

I

1

"

.,i

'

,,..

Meus caros
irmãos
em Cris·to
..
Como e que estao passando?
muita pedra e espinho
pelo meio do caminho?
mas todos vão caminhando?
II

N6s hoje queremos dizer
que estamos muito contentes
de poder apresentar
·o primeiro exemplar
deste ''BOLETIM DA GENTE''

o

D

-1-

,

III

Como diz o próprio nome
o boletim� da GENTE.
Do povo que faz sua história
nesta Igreja de Vitória
e que caminha prá frente!

\T

IV_·.
Cartas, fatos e mensagens
pra todos guardarem na mente
Lições de luta e união
Versos e informação
fala o BOLETIM DA GENTE

Traz notícias da Igreja
e � luta que o povo sente
Na cidade e i11terior
no Brasil e exterior
isto é o BOLETIM DA GENTE

-

.

VI

Conhecendo a realidade
ficamos bem mais conscie11tes
Alérn disto, p·rá plantar ·
pro chão é preciso olhar
e escoll1er as·sementes!

VII
:'\osso objet.ivo é
mostrar o chão e as sementes
o jeito de trabalhar
para o mundo melhorar
Este é o BOLETIM DA GENTE

IX

VIII

Leia i converse, discuta
com·os amigos e parentes
Depois cóm lápis . na. - mão
escreva a sua op1n1ao
para o BOLETIM DA GENTE

Para que o Boletim
em seu valor aumente
Mande os fatos, que aco11tece
e - os versos que escrever
l1a sempre um lugar pra voce
neste BOLETI�I DÍ\ GENTE.

-?-
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•
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ESPIRITO SANTO.-

D. JOÃO: IGREJA E POLÍTICA

Em entrevista ao Jornal ''A Gazeta'' de S de mar
ço, D. João Batista, nosso Arcebispo, falou do
ANO·
POL!TICO.
- ''Não apoiamos nenhum candidato''. O importante
''é dar uma educação . política ao povo cristão, dentro
da visão da Igreja. Para que o povo possa distinguir
bem
o político do polit_iqueiro, quem trabalha pelo
comum de q·uem divide o povo''.
Sobre a melrzor orientação a respeito do ve rdadeiro
politico, D. João deu um exemplo: ''D. _t\loísio
Lors
dos
cheider, presidente da Conferência .-acional
ve:es
Bispos do Brasil - CNBB - disse que todas as
que é procurado para orientação política, ele entre
ga o livrinho ''Exigências Cristãs de Uma Ordem Politica''. Para conversar na comunidade;
- ·como a sua comunidade está se preparando para
o ano político?
- Já estão estudando o manual ''Exigências Cristãs
de uma Ordem Política?

- Mande dizer para o ;'Boletim àa Gente'' os resul.'
tados destes estudos�

BRASIL -

MENSAGEM DE PAZ AO POVO BRASILEIRO

ds dirigentes das Igrejas: Católica, Cristã

Re
formada, Episcopal, Luterana e Metodista do Brasil�
escreveram uma Mensàgem de Paz ao Povo Brasileiro.
Diz a mensagem:
- SÓ pode haver garar1,tia de pa.z social:
*onde reina a justiça·;
*onde as pessoas não passam fome�

-3-

*onde as pessoas têm emprego;
*onde .haja moradia condigna;
*e sa�de e escolas para todos.
- SÓ pode haver garantia de paz social onde os · cida
dãos participam da vida política, com total exerc1c10
de seus direitos.
{CEI - Janeiro - ?8)
-4'

AM·ERICA LATINA
.

•

PUEBLA

.-

•

Puebia é uma cidade não muito grande, mas
bas
tante antiga, do México.
Por que será que se começa a
...
falar tanto nela? Ha-uns dez anos, todo mundo
deu
pra falar também numa cidade da Colômbia, chamada Me
reunI
d�llin. Foi pela mesma razão. Em Medell.in, se
estu
ram muitos bispos deste nosso Continente, para
dar a aplicação das orientações do Concilio Vatj_can�
II à realidade dos nossos países. Agora, já é
tempo
de se dar um balanço e uma nova reunião vai ser feit�
desta vez, no México, em Puebla. Vai ser tão importan
_te que o pr6prio Papa foi quem convocou essa reunião
ou Assembléia dos Bispos da America Latina (que1·
di
zer: dos Países que estão nesta mesma banda do mundo�
junto com o Brasil). Foi também o Papa que dete·rm,inc:.1
o assunto: '' A -::var:.gelização no presente e no futuro da Améri
_..a ::_...:;_�;r"°''. ��ssi�. já se \-ê mais ou menos o que
va1
ser a -�ssembléia de Puebla: os n·ossos Bispos vão
fa
z.er una a\Taliação da caminhada das n·ossas Igrejas, nesses vários países; depois, vão examinar como está
a situação atual; enfim, tentarão buscar os caminhos
para o futuro. Também já se pode compreender como
é
importante que os Bispos levem para lá as nossas expe
riencias e as nossas prebcupações. Muita coisa
boi
A
poderá sair de um encontro tão grande e tão rico.
gente mal imagina toda luz e todo o apoio que
podem
vir de Puebla para nós. As nossas comunidades deverão
desde
agora, com muita oração, as ... prepara
acompanhar,
çoes que se estao fazendo por toda parte. Esta na hora de pedirmos que o Espírito do Senhor venha ilumin&
os Pastores e o inteiro Povo de Deus, para um
novo
tempo de salvação.
O ''BOLETIM DA Gt,'NTE '' vai continuar a dar not Ícia

-4sobre a Assembl�ia de Puebla, para qt1e toda a ge11 te
fique ligada e participe, o mais possível, do gr a11(le
acontecim.er1to.
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PERIFERIA

MELHORIA DOS TRANSPORTES PARA PORTO DE SANTAI'JA

comunidades da irea de Porto de Santana
es
t.ão se organizando em volta do ''p11 ob·lerna ôrJIBUS 11 qu.e
atinge a região toda. Com 30 mil habitantes e dividi
da em cinco comunidades.
. A id é ia d e s s e mo·.-:.r:e n: o nase eu io gr'-.:-u o de
-i o
vens da comunidade eia Bai:�a.:::a. E:..es :::::.::e:-a.!n um le·.-an
tamento dos proble�as ca á:-ea. rico'-.: co�stata�c �ue
o principal era o problema dos 6nibus.
Entraram em contato com os grupos das outras co
rnunidacles que assumiram a. tarefa de desenvol"\re-r' ·urna.
Aç�o Concreta. Seria promover um abaixo assinado is·
pedindo
mais 6nibus e mais abrigos para
autoridades,
.
.,.
aqt1e 1 a area..
surgiu
Depois de quase pronto o abaixo assinado_
·
a pergunta: Enviar para onde? Como?
..
Foi aí que surgiu a idéia de discutir com repre
·-·
sentantes das comunidades 110 que fazer''. .Nessa discussão chegou-�e i conclusão que � a
baixo-assinado era importante. Porque servia de meio
de comunicação direta com a população da área. Reco
as
lhendo assinaturas eles poderiam conversar com
pessoas. Assim ficariam sabendo as maiores dificulda
des e as sugest6es �ara sol�ção dos problemas.
Foi feita urna assembléia de todas as .comunidadES
onde discutiram e prepararam um documento que se cha
mou '''f.'1't7LlíORIA DE' TRANSPORTES COLE'TIVOS PARA AREA Dt:
PORTO DE SAfJTA!JA''� Neste doct1mento constavam os obje
As

�

-

oi

'

-•

·
- �- ......
�

•

tivos dos moradores:
.
Porto
]. 9) a ourto prazo - criação de linhas de
r
de Sar tana at� Campo Grande e Jardim Am�ri
ca E� abrigos .
.
a medio p�azo - calçamento e asfaltamento
das r�as priricipais, implantação do sistema
de barcos- até Vitória .
.;

'

•

>

Este documento e mais o abaixo assinado, foram
le·vados is autoridades competentes, por comissões e
leitas na 2� Assemb_lfia. (214 pessoas). Estas comii
sões são formadas por elementos das diferentes comu�
n:i.dades.
Os oigãos visitados �oram os seguintes:
l. Governo do Estado;
2. Prefeitura Municipal;
3� Secretaria do Interior e Transportes;
4. 1:Je t1? am ·
. 5. Empresa de 5ni�us - PLANETA - que explorá
transporte.coletivo na área.

' o

Assem
Depois dessas visitas 9rganizaram a 3�
o resultado - das conversai.
bl�ia. Cada comissão.levou
Mas nenhum dos orgaos apresentou soluçao concreta.
Um passava a responsabilidade para o outro e, ficou
· aquele ''jogo-de-empurra''.·
A assembléia então.decidiu o seguinte:
·
dessas
En1quanto esperam· as·· respostas priticas
autoridades, as comunidades continuam nas discussões.
1. Preparando as novas audiineia� com as autorida
des_;

-6-
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'
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1
'
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1

2.
3.
4.
5.

.

.

Discutindo os resultados de cada contato;
Escrevendo relat6rios;
Orgcinizando as pr6ximas assembliiasj
Pesquizando os dados conc�etos do problema.

Outra· decisão tornada· pelos·· m.orado:r.·es foi:
- Não permitir a intromissão de polÍtico·s.
A
não ser como simples morador do.bairro.
Essa� uma verdadeira batalha que esti sendo fci
ta de . forma organizada. e orn- dis Cussã.o e partiCip ação
dos moradores..
Disto
a
- tudo, podemos tirar umas lições para
nossa açao.
l é}. - V.ER BElvf QUAL É O PROBLEMA (levan tame11to elo gr·u
po de jovem) · .

2� - DISCUTIR
com outros grupos ou comunidades
.....
area para:

da

- ver se todos sentem o problema;

- definir.os objetivos da aç�oj·
..,. plangjar.

(·isto foi feito nos primeiros contatos e na primeira
·assembléia).
3! - DIVIDTR AS TAREFAS: para que o n1aior n�mero de
pessoas partici pe. m da ação • ·
'
.
(na 2� assembléia foram eleitas cinco comissões) •
.
.
A
4� - PARTIR PARA
AÇXO - os abaixo-assinados, ·as au
diências com as autoridades, as assembléias.
fa
5 �- - A VA L, IA ÇXO C O N ST.4N TE DA AÇÃO - para ·,rer ·as
-lhas e os po11tos positivos para fortalecer
o
- o. Assim a gente vai aprendendo a
tra
moviment
balhar melhor.
.

INTERIOR
.

.

O CHÃO QUE-A GENTE PISA
,

Quando a gente quer andar num caminho, a gente
o
pensa sempre em saber se_ o chão é pantanoso. Se
chão que a gente pisa ajuda a ir ·para frente.
Foi pensando assim, que os nossos irmãos li de

•

•

7São 1)c)111i11:i;CJS, �ovo B·�·'.1s.il e 51 1 1�eso Lvc,c�'.::n co11i:ece1'
o c11ão que estavam pisando. �1as, para consegttir isso.
não bastav� s6 imaginar, era preciso agir. Então de
cidiram fazer uma pesquisa·em toda região, nos mesei
de out11bro e novembro de 1977.
Vamos observar alguns resultados desta pesquisa.
. - Dados sobre as condições do trabalho naquela re
g ia.o:
- Das 1.398 famílias entrevistadas, 1.055 famí
liélS ·t1�abalh·am n.a l,1voura. Dessas famílias lavradora;
890 süo meeiras. Quer dizer que trabalham.em terras
todo
dos outros e que o 1.ucro da lavoura vai quase
para o patrão. Mas trabalhar para os outros pesa mui
to.
11

'

i�
1

,

•

•

Por causa disso, das 1.525 famílias entrevista
-das 245 disseram que pretendiam se muda.r .
A gente v� o mundo cpnforme a lente dos nossos
6culos. Tem gente por aí achando q11e a vida·ao povo
deu
esti muito boa . Que o governo esta bom porque
aposentadoria aos velhos. Ser� que isso� o suficien
te pia meJ.horar nossa situação de vida?
Com esta pesqüisa, as comunidades li de Colati
na, podem ajudar as· outras comunidades da roça e dos
Bairros da cidade a pi.sar mais firme no cl1ão da vida.
Este mesmo chão que 11oje � duro, mas que, se for bem
trabaJ.hado, vai nos conduzir� liberdade.

r
r
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MOVIMENTO CONTRA A CARES'rIA

o
O povo de São Paul.o lançou dia 12 de março
seu grand� protesto cont·ra
· a carestia: foi o lançapar
111ento do ''J.1ovimento do Custo de Vida'', com a
ti�ipação de mais de 6 mil pessoas.
Este movimento tem como objetivos:
- Congelamento dos preços dos produtos de primci
ra necessidade.
- Aumento do salário, maior do que o aumento de
c1..1sto de vida.
- Abono salarial imediato e sem descontos para
todas as categorias de trabalhadores.
Este movimento tem o apoio direto da Arquidioce
se de São Paulo.
Jornal dos Bairros
Belo Horizonte - 18/3/78.
,

AUMENTO DO

•1

CUSTO

DE VIDA

me

O aumento do custo de vida em 1977 foi (em
dia) de 46,9% nas principais capitais do Brasil ..
- cad. oria. que custava a$ l 00, CD
Quer dizer: uma rner
em janeiro de 1977, passou a custar cr$ 146,�0 em ja
nei.ro de 1978.
EJ1guanto isto ...
o 1ndice de reajuste · de salários decretado pelo
Governo Federal para Janeiro de 1978 foi de 40%.
Quer dizer: se ·o salario de um trabalhador era
para
de cr$ 100,00 em janeiro de 1977, passou
cr$140,00 em janeiro de 1978.
(Fôlha de são Paulo 29/1/78).
Apenas uma pergt1nta:
- O aun1ento do custo de vida foi de cr$· 46,9%.
- O -reajuste salari.al foi de 40%.
E a diferehça, ficou pri qt1em?
,

•

OPERÁRIOS

CONSCIENTES

Disse D. Adriano Hip6lito, bispo de Nova Iguaçu,
'lJ m o l) e -r á 1� j_ o c onscien t e d e seu s
E s t a do do Ri o :
di
1- e i to s e d e v e 14 e s s e r á t an1 b ém 1.,1 m li o me 1n v a 1 o 1� i z a d o '
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VIOL�NCIA POLICIAL EM SÃO PAULO

O jornalista Mi.lton Soares foi violentamente es
-pancada e torturado numa delegacia de Guar�lhos, em
São Paulo.
Iriternado no Hos�ital, o jornalista declarou :
''o delegado quis se ·vingar de mim, porque insistí em
dizer a verdade sobre u1n caso acontecido na cadeia." .
Fui levado para a carceragem onde fui espancado-pelo
delegado Fausto Ranieri, pelo seu assistente e pel·o
investigador ·Lino. Recebi muitas pancadas � thoqu�s
el�tricos e finalmente me atirarain 110. xadrex 10. bã
o
os presos foLam autorizados a me espancar, pois
es
delegado lhes disse que eu era reporter e tinha
-

1

•

1

1

•

'1

.•

l:

·'

'
•

1

e.rito mui t a c o í s a e on t r a e 1 e s '-' . .

:
t

( Jorncil O ES'TADO DE S. PAULO ·- 4/3/?8)
11

...

.

-

Ninguem pode1Aa ser· 11reso,

-

nem detido ou desterrado�
sem haver motivo justo.
Está dito e declarado''.

sofrerá tortura
e nem seri humilhado
com castigos desumanos

''- Ni11guérn

!

.

1

c1ue (ie :Lxam o l1omeJn a1�·r·,1sado1 '•

�-

.

llrt·1:aos 9 e 5 da L:ECI,ARA ÇAO [!J"V.Tv'ER'SAL DOS D.I.RE.T .TOS lilJivJJJJvOS
(ve11sãcJ pt>/_)ti lax:, eti"l toi"'a Voz e.<�) •
•

IGREJA LUTERANA DO BRASIL
.

Na 46� Convenção Nacional da Igreja Evang�lica
l.,l1te1�ana. do Bra.sil, foi dec].a.rado q_tte
''a Igreja ·ten1
obrigação de atender ao homem todo e nio s6 i sua al
ma. Especialmente nos dias di.fíceis em que estamosví vendo '

1

•

( C'J:} I)

'

AS SEMBLi I'A DOS

-

llOS

se
reunirido
par�1
Os índios ·tambf� estao
•
-0u�
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se11s uroblemas
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pa:ssado� os representantes de cinco tribos se reuni
ram com seus i.rmãos da. �Ideia TAPIRAPt, no Mato Groi
so.
.
O principal assunto.foi. a defesa. das terras in
dígena§� No ·final do encontro sete pais de . famílii
da
viajaram a Brasília para exigir da.s·a�toridades
FUNAI a demarcação da reserva TAPIRAPt.
Disse o chefe TAPIRAPt:
sei
- i�Qµem é o dono elo BrasiJ. são Índio. Não
ai porqt1e o branco veio. pra cá... _pra amansar. E só
aman=·
pra-- acabar· CQ}TI. Índio? !-ndio não é bic.ho pra
sar. A1nansar ·para poder Índio ficar assim manso e �
1
ap1·ovei
ta1·
a
ter1-a
branco
dele
(Bolet·im CIMI3 dezembro ??)
' •.

CAFt NO ESTADO
•

Os produto1·es de café tipo ''Co1ii Z lon '' do· Espíri
to Santo não receberão mais os· cr$ 2. 500, 00 po·r ·saca
prometidos pelo Instituto Brasileiro do Café -IBC -,
por meio da resoiução 34 de 1977.
Em carta de 20 de janeiro de 1978, o IBC Se des
comprometeu com a compra desse café, que serve prin
cipalmente para a indiistria de caf� solGvel�
Na pr6xima safra, � esperada, nos cafezais
do
-Espírito Santo, uma prod�ção de mais ou menos l mi
lhão de sacas. Este caf� em geral tem sempre tima co
tação (preço) mais.baixa.
(Jornal do Brasil, Eatadao, Folha de Sao
·Paulb - 28/1/78)
��

<

EMBARQUES DE CAFt
CAEM 90%
.
Os e1nbarctues de café pa.ra o exte1·ior, ·neste ano,
di.mínt1Íram en1 90-% do v.ol.ume eml)arcádo, norn1al1nente
no porto de Santos. (m�s d� janeiro)
.foram vendidos, e� janeiro de 78, 1-04 mil sacas
de café verde e 20 mil e 600 de solÜvel. E a
mgdia
nor1nal, por m�s, é de 1 milhão de sacas.
•

•

'

(Estado de S. Paulo .11/2/78)
... .

Diante destas 2 noticias, van1os conversar:
- Os .lavra.dores teria boa sa.fra. As exportaç6es

-·---cafram em 90%. O povo j5 não bebe mais tanto
caf� 1
ct�vido ao preço alto.
- Se- os brasileiros 11âo consomem
o caf�,
e
as
.
export!çoes ca�ram tanto, entao com quem fica o nosso cafe?
.
1 com isto ?.
- Q·uem gan1a
�
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COMISSÃO PASTORAL DA TERRA

.
1
'

•

A Comissão Pastoral da Terra foi criada em ju
nho de 1975, a partir de um Encontro que houve
em
Goiinia. Essa Comissão se formou com o apoio da CNBB
(Confer�ncia Nacional dos Bispos do Brasil). A Comis
-·
são Pastoral te1n como objetivo:
- Interligar - assessorar e dinamizar os trabalhos ligados a problemas de terras. A CPT se coloca
sempre a serviço desses trabalhos de base. Nas prela
-·
zias, dioceses ou regiões.
Aq11i. no nosso Estado, nas dioceses de Vit6ria e
São Mateus, a CPT esti em fase de organização.
Os
primeiros passos foram dados no fi11al do ;no pass�
do. Foram feitas visitas.e 1·euniões com trabalhadorffi
rurais, nas quais se refletiu sobre a elaboração da
car·til11a '·'BEABÁ DO .SINL)IC.4TC"J RURAL'' e sobr·e a in1por�·
•

1

'

tânci.t3. da CPT.

No final de 1977, foi realizado e� S. Mateus o
2 9 Encontro Interdiocesano com representantes
da
CPT de s·nioceses: Vit6ria, S. Mateus, Caravelas
Ilh�us (Bahia)
e Te6filo
Otoni (Mi11as Gerai�). Nesse
.
.
er1contrd foram apro·vadas algtimas pi.stas concretas de
trabalho. São elas:
- tomar conhecimento dos problen1as do sindicato
rurc1l;
- t1sar a cartilhá para con�cient·izaçâo;
•

•

-1 -

·- J _.., -

- c·riar delegacias sindicais;
- trocar material escrito entre as S dioceses:
- t:0_1rta1� co11}1ecirr1ento dos problemas dos traball1a
dores rurais das refl.orestadoras;
- usar a.Campanha da Fraternidade 78 para refle
xão sobre '' I'E'i?RA '';
· - realizar um 3 9 Encontro Interdiocesano.
Neste ano, a equipe de Vit6ria ve1n mantendo con
tatos com pessoas de várias regiões diferentes no Es
tado. Seu objetivo a curto prazo f:
- Formaç�o de equipes paroquiais 02, municipais, pa
ra que haja crescimento e 1naior participação do hom�
do campo nos traball10s ·da CPT
- tamb�m para que haja mais ligação e11tre estas eC PT ·
qt1 ipes , e entre e 1 as e a e q ti ipe de V í t6ria e a
Nacional.
Depois de formadas as equipe, a CPT sugere co1no
do
primeira. tarefa estudo aprofundado do ''BEABÁ'' e
1

Boletim Nacior1al da· CPT.

,

Para a formação destas equipes, a colaboração
dos Vigários e Animadores é indispensável. Portanto,
contamos com todos voc�s!
Para qualquer correspond�ncia, escrevam para:
Comissão Pastoral da Terra - CPT
Caixa Postal 107
29000 - Vit6ria - ES
•

SOLIDARIEDADE DA IGREJA COM OS LAVRADORES
A Assembléia Nacional da Comissão Pastoral
da
Terra - CPT, reunida em Goiânia, divulgou um documen
cliz:
to· qL1e
11 A
pós 4 dia.s de estudos, discussões e orações,
nós, lavradores e agentes de pastoral, sentimos a im
portã11cia e a urg�ncia do trabalho que a Igreja pro�
ctira 1�ealizar ju11to ao homem do campo em nosso país''.
A Assem b J. é ia da C PT de e 1 ar ou a sua 's o 1 idarie d à
de a todos os lavradores perseguidos, presos, tortu
todos
rados e mortos por defenderem sua terra. E a
que se comprometem com a causa dos lavradores e so
:f 1- e n1 a s 1ne s ma s per s e g ui ç õe s '
1

1

( B o l r�: t i m

a

•
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Iv ó s :, IR r;ÃO .CJ '1 J a n e i 1 o ? 8
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t á fazéndol
·
uma campanha do Governo! P1·á
começar o DIÁLOGO Nacio11a] ...
Senador Portela

�-�) 1 ;:•��

Ben1, diz ele qt�c

é

prá recolher suges
tões pra organizar

hoje não teve

até

Ah!

-·--1

_
_
_
_
_
._
·
;�st� d iá
l
o� 201/?

diál
ogo! Que1n fala
-o
s o governo!

um Pl'Ojeto político
�o Brasil.

�elo que ele diz ..!/

--

.

. \(

\

l

�

•

[� 1)ra
. - que 1. sto ?.
.

-e

Ah! F.ntao
eleac-ha
.
que a coisa ta preta, ne?
Mas sera que ele qt1er mell10

....
pra

Diz ele que
melhorar a situa

1�ar a situação do povo mes-=-_,1

ção do Br asj.1 ! /

mo'?

/'

1

Bom. o que

'o
'
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l! ..
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o
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t
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Eu acho qlie se fosse pro 110s
-��o be111, eles iam
dialogar
te 01n a gente, co1n o povo e
lnão com g a
r ndes auto·ridades! .

'

•
V.'·ha?

·u
/

•

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

(

trunbem

-

•

-

,,.

_, isto ai. . :..�s entao nos
te1nos que 110s o �gruiizar
prá exigi1· a melhoria da
11ossa \-id.a: Nos sjndica' tos. comissões de bairro,
grupos de reflexão .••

:-.q:_o1l : O me11or tem e
I\ c.1L1e acredi ta1· n ' eno�)
'
�

!/1
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P.A.RrIOO TR��!ê,!?:-..;..;,__� ,:_m·_M.AS_

Pois· é, 7 8 ê o a,."t).o ·da l?olíti-·
·ca! O Presidente
iá
'
,., está escolhido - é o General Fig1.1e:iredoe Os governadores e mna
terça parte dos senadores tam
bem vão ser i.ndicados com cer
teza ·pelo Presidente GeneraJ.
---- _,
Emesto Geisel ! : !

.N$D 008 TRJ\BAf.F..AOORES.

.
-Pt1xa, tudo
indic
a. dinho ! ,..
Sem eleiçao nem nada� e.ade
a tal ''abert·ura. po l ttioa ''?
.tão falada?
•

Estão- ralai1do ntnn Par
tido -Trabalhista.•.

-_....,,,,-

.1

l_____

J-�

J

--'-i-.-____,

Ah.' e�'.? E'. quem es·a
t organi•

zando este partido?

r

1

Berr1, o cabeça é o · gove1"
r1ador de S. Pau.lo o ba1i=
\ .queir-o Paulo EgÍdj_o,.
.

'

QJem�
...
'fambem o faz endeir 0
E eles es
Paulo
Maluly..
...
tao pra conversar
com
dirigentes sindicais ..
Mas só procuram os sin
dicalistas pelegos! Os
outros, neca!! !

•

Olhe_, etl _acho que este
partj.do 11ão vai ajudar ao
povo e1n nada! Pa1·a fazer
um partido
dos
tr·abalhado
......
..
"
res, e p1·ec1s0 reUI11r .••

'-------------··-,

,

.•. discutir e fazer
um
pro
...

grama que atenda as nossas
necessidades. E isto só po
de ser·feito pelos próprios

traball1adores!!

Falou! Para isto,
temos que nos or
ganizar mesmo!!!

11 prá já!!!
•
•
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LIN!-IARES: UMA COMUNIDADE ORIGIN-1\L
.....

-p-re.as:A

par6quia de Linhares está dividida em
tres
O centro, a periferia e·c interior. A irea
quatro
rural o iDterior,- est� tamb�m dividida em
setores.
Nos vários :setores houve uma re�nião dos líde
tes das comunidades: ·o objetivo foi ía:er um levan
tamente da realidade da ireaL �uitos �atos interes=
ap�receram nessaireunião. �m �es�es
fatos
santes
•
e o seguinte:
A comun-idade do C6rrego de A�eia nasceu
com
sem �poio. Ago�a es:i crescendo
muita dificuldade,
.
co·m an1maçao.
E praticame�te uma comunidade de �eeirose Nes
ta comunidade, dois irmãos, Bacana e Bacaninha, co�
·tumam f�zer juntos algumas m�sicas quando voltam <li
lavoura. Depois as m5sica-s, são �antadas na comuni
dade. Assim eles mostram que 9s pe�ue�cs, quando. -a.
creditam nos pequenos, fazem mara�ilhas.

•

•

rq

•

•
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Al6, pessoal do CÓRREGO DE �R��;! ��ande1n
dupla
o BOLETIM DA GENTE algumas �Úsicas da

''BACANA

1!,'. ,

BAC1-1NilvHA !

Assim todos poderão aprender...
.

'

ENCONTRO - DE . fjfDERES RURAIS - P...NCHIETA
•

Alfredo
A tt1rma da â1�ea de Ubu ,(Guarapari Chaves e Anchieta) esti querendo camin�ar -melhor.
Nos di�s 11 e 12 de março 11ouve um encontro d.e lÍd�
res rurais em Anchieta. O assunto foi o
seguinte:
J):rin1e:iro ref:LE�ti.r sobre a real ida.de à.a área c1e Ub11;

...

•

-

cl e J) o i s :1 j _ g ,1 1� e s s a

:i d a ci e ã ''o '{,> ç ão ci e C -1:> 1: s t CJ :'
Para refletirem sobre a realidade ern que vive111,
os animadores fo·fam ajudados por 11m representante do
F.\f.1J:;
I)E�
J...;J..

1
-

s

1· e a 1.

•

que
E foi a partir do estudo dessa realidide
o agente de Pastoral enviado pela.Diocese, falou so
1não-;
. TO''. 1·odos de Bíblia na
b·re ''1l OPÇÃC> DE l7R.l S
foram descobrindo que:
- Jesus escolheu ficar no meio do povo.
pre
- Jesus escolheu os mais pobres como seus
·fericlos.
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Na.s
A reação dos líderes foi muito positiva.
pr�.
conversas, durante o E11contro, falaram sobré o
ao
ço da banana e o saiirio baixo, ligando tudo
suas
Evangelho. Depois planejaram como fazer nas
con1ttnid�-1.des.
Foi. tudo muito simples - concreto e bastante a
r� i· •� a d o r
'

... J.
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A SITUAÇÃO DOS PROFESSORES NO ESPIRITO SANTO
Existem atualmente no Espírito Santo cerca
de
2 O mil professores. Deste total 12 ;2i 1 são
''mo n·1: to
re s''. Os moniiores são professores que não têm direI
tos trabalhistas cumpridos. São como as diaristas ou
os bóias-frias. Não tem INPS, fundo de Garantia, 13 9
Para o Governo
salário e nem direi·to
. à Aposentadoria.
.
e como se eles nao existissem.
Os '',non1:tor es '' recebem bem menos a:.:e os professo
res efetivos ou contratados. seus salârios atrasam a
tê 4 ou 5 n,eses. Existem casos de professores com 14
ganhando
e até 24 anos de trabalho nessa situação.
um salário de cr $660, 00 rnensais.
ensino
A Constituição Federal determina que o
dos 7 aos 14. anos é obrigatór_io. rias no nosso Estado,
apenas metade das crianças nessa faixa de idade vao
à escola. Além disso em cada mil crianças
matricu
ladas na 1� série, apenas 303 chegam até à 4� série.
ou
No Espirita Santo existe um nGmero de mais
n1enos 1500 escolas singulares. E segun�o dados ofici
ais 271 delas estão.fechadas, ou não existem mais. O
de
salirio dos professores dêstas escolas �aria
a·$ 300, 00 a cr$600 ,00 por mês.
Posi
�o
(N9s
5-8-24-25)
ç
Fon te: Tribuna de 20-2-78
A G a zeta de 6-11-77 (e;:t1.,e-·ista com o pr�
�

1

sidente da UFES).

Total de Professores
=
20. ·ooo Total, de t.tJo,1.ii;ores
Z.2.
00()
=
..
.
..
.
a
Alunos na]. ser�e = .1000
ConcZ. 1,1.em a 4(7. ser"'e = 303 - EVG.
sao úe 70% - y;ac chegam ate a
4Cf- sé1"1.�e.
-:;scola s S-i,ia-ulclries = 7,496
E.seo ·za.:: Singulareo fec l1.a.da.s=211
1rínimcJ = ey, $ 94.s., 2 O
SaZár·z:o n1cnitor <:%>$ 660., 00
Es�o7as Singulares = 0_:,t45,?., 00 ( ,ér'�a )
.....
,,
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CANÇÃO DE UM TRABALHADOR
(autor: �m trabal.hador da Periferia de Vit6iia)
I

No começo da barreira
Nos estamos agrupado
Vamos lutar e vencer
Pra sair do outro lado
II

Quanto mais o tempo passa·
Mais dificil está ficando
� uma história muito séria
Que estamos enxergando
� a história do operário
Que
- esta sempre trabalhando
Da uma grande produçao
E muito pouco está ganhando

,

•

-

.

III

Nos precisamos lutar
E garantir nossos direitos
t uma luta peri.gosa
Não pode levar no peito
t preciso acabar
Com os erros e defeito
t urna história muito séria
Pra levar com muito jej_to

'

-20.IV
O patrão só quer serviço
Pelo o seus trabalhador
Enriquece
a suas custa
-·Mas nao da 11enhum valor
Não podemos ser escravos
Pelo nosso empregador
Vamos vencer esta batalha
Com muita luta e suor
'.l

O patrão na sua fiibrica
Tem uma produção imensa
se· f 116s que produzimos
i\1as nâ() temos recompensa ,
Não ganhamos o necess�rio
Pra cubrir
a diferenca
Se nao for por nossa lt1ta
Não existe ccinsci�ncia
�

\TJ

Vamos ter uma vit6ria
Por esta nossa batalha
l-1as ql1e rernos J. i herdade
No lugar de uma medaJ.ha

·

.

AlS pessoal que gosta de fazer versos!
Mande seus versos para o
BOLETIM DA GENTE
•
Que daremos um jeito de publicã-los!!
CcJntamos co1n a colaboraç�ão de vc)cês ! !
•
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BOLETIM DA GENTE
Secretariado Pastoral da Arquidiocese
CEDIV
Caixa Postal' - 107
29000 - Vit6ria -ES

13olctim n º . O. A n o 199<

} 1

i

j

Seu João,
invadir terra

âo

i� �

1

_)1] Le{'fF. f±
41 E
fml
�\',
t+1 ,-=,:

com

D. Mé!ria, __invadir terra
certeza
é cnme. Porque invadir pressupõe
en_trar em algo qüe
esteja ocupado.
Mas ocupar não!
Ocupar é entrar em
Jgpq_{!é� ;
bandonado ·ou
ixado de. ·/ado.

[=:j

----·-·-SimLE isso acontece pÕr n�o
fatos. Enquanto
-acçmpanha�
est_;vererrr nestes órglkJs
efª5
n.:.iJa.,rá mudar!

H-7

sempre

Então � <J.ei,.ãmós
nos enganar?

os

íi

ÍVA

tí
Não é interessâiite tiara eles. Será
ue iriam reformar as Je;s, muitas delas
do íi,"tdo do século?

\1 ::
�
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)�
�--
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' ---,::--,-----------------.....e·'=-"'""-

• Eu rao aprendi muito t;em a História do Brasll.
Minha professora dizia que o problemà era· su .
Os livros tinham pouco conteúdo.
A professora quãse não
o díretdi nao era bom. aparecia.

:! rrJ · TI
I

- Üf
.�
· � p_rob�ática da terra� antiga.
Tem haver com a escravid:Jo de nosso povo. �
, 1 � Cl-.,
A Lei Aul8a foi assinada: no enh;lnto.
o:11 .
a)iberdade não aconteceµ. o /)OVO ficou como peixe �,J
v'f�
---.:::-terras._
suas
sem
ficou
d'ág_ua,
fora
QJJ..

___,

�y
;�

B3

lj

..

G-1
- 'if!

::'a�;::

H�
. há
it, c:;::itos -......_ "--...
Há v�stas terras que são do Estado,
nor
d __: ). "-.._-\.'f-...,·m s muito
s estao cercadas por pessoas
� .
,
__ _
_
;.__...r.__
.,-, (grileiros) que conseguem forjar
documentos falsos junto aos &gaos do
governo, se caracterizando donos
das terras e que nada realizam nelas
, ,enquanto muitos moffem de fome.

,;,,

, rB-:::1

-�

O Ler e discutir esta cartilha em família.
CJ Reproduzir e d;v'Jlgar nas escolas, no bairro, no trabalho, etc.
ü Acompa�har o co�pcrtamento dos pollticos e saber a que partidos pertencen
O Cnar e participar de fóruns de discussao sobre políticas públicas.
•

, , •�
4 J.

rudimentar ou técnica.

Com a Reforma Agrária
os preços dos prcx:Jutos
.serão mais baixos.
Os alimentos serão de
boa qualidade, sem
agrotóxicos, haverá
_mais trabalho ...

\\

-

_A terra é de tod�; �u�__frut0$ não podem ser exclusivos de alguns.
estar a serviço do povõ, seja ela intelectual '
Toda a . produção
..
--deve
----

dona Marià!_ � náo m/.Jd!31T!]OS i�.
seremos nós a próxima vítima

.

O Eogaiar-se nas lutas do oovo
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Comissa.o Pastoral da Terra N. Iguaçu/ RJ
Desenho: Jorge Wandré.
Na rracAo · / 11t7 Cn rln..<:
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SeuJoao,
invadir tena
não é crime?

l Sim!_E·i� acontece Por nao.
acç,mpanha� os fatos. f=nquanto
eles sempre est_iverem- nestes órg:kJs
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n.:i.Ja.Jrá mudar!
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µ
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. N:kJ é interessâiíte cara eles. Será
iriam reformar as leis, muitas delas
do 7àrdo do século?
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SimLE isso acontece por nf§o.

· acç,mpanha� os fatos. Enquanto
eles sempre est_ivererrr nestes órgaos

Entao nó$ déi,.ãinôs
nos enganar?
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n�i;ia.,rá mudar!
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· Nao é intt:tfflssâiite tiara eles. Sera
ue iriam reformar as leis, muitas delas
do íhtdo do século? ·
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SeuJoao,
invadir terra
nf!lo é crime?

½-

Então� qep.ãmos

l
Há ... Ent�o o que os sem-terra
fazem não é invadir e sim ocupar?

8:.
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(:=J. nos enganar?
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1 Sim!_Ei'sso-acontece por ni1o
acç,mpanha_� os fatos. f=nquànto
� sempre est_ivarem- nestes órgtkJs
n.:.iJa-1rá mudar!

B=1

ffi

) Nf'Jo é inte!!3ssâote oara eles. Será
q� Jcia(JI reformar as leis, muitas delas
do infcio do século?

isso mesmo.
Inclusive tomando prática
?__�fe(j_f!ral.

í

M COMisão rAVOW DA TIDA
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EDITORIAL

Queremos estar com a gente
da roça. Queremos ajudar na
.
Nasce mais um boletim! Ele fa
- organização e àefesa do pró
la e àiscute os problemas dos prio lavrador. A luta é do
trabalhadores rurais. A
mãe trabalhador� A organização
do boletim é a CPT, Comissão é dele. A escolha dos
arni
Pastoral da Terra. Somos uma gos. é - dele -também. Mas a fe
organização de gente cristã. crista esta em quase todos
Aprendemos muito do Evangelho nós.E esta fé queremos ali
mentar.
Ela
é
uma
luz
para
e dos fatos
da
vida.
Sabemos
que a fe da gente e as
melhor
Igre
. - entender e acertar
jas devem estar bem dentro da nas decisões. Ela é coragem
vida e das lutas do homem do para - enfrentar- as piores si
para
campo.. A fé não pcx:]e fi_car num tuaçoes. Ela e força
...
ar�1-nar10 como uma roupa que so. resistir
e
ter
folego
ate
a
.
.
nas vito ria.
usamos nos batizados ou
festas da Igreja. Deus não nos
criou para morrer de fome,mas Com esse boletim aprendere
para fazer desta terra um pa
- mos um do outro como ser for
ra1s0 cheio de frutos da ter
- tes e unidos. Com ele esta
ou
ra. Nossa força é o
próprio remos ligados uns aos
Deus. Ele nos guia na luta por tros. Pode ajudar �uito sa
uma vida melhor e menos sofri
- ber que em Cabo Frio, Traja
a no e Trindade o�tros compa
da. Jesus não nos ensinou
injustiças
cruzar os bra�os. Mas sim a nheiros sofre�
até
usar nossas maos e cabeças p� mas lutam para ve�cer
ra plantar e produzir. Ele en
- conseguirem seus ãireitos.
sinou também a escolher
por
Tudo
isso?
':'
al
,:e
z
mui
to
mais.
nós mesmos nosso destino
e
nos
so futuro. Com nossa fe pode Mas isso, se fizer1(tos
j�
i111por
mos mudar essa situação hun� tos este boletim. f;
lhante-de roubo de terras, de tante que você discuta com
expulsao de lavradores,
de seus companheiros, que diga
preços baixos para nossos prQ a todos que ele existe e co
o
dutos, de falta de comida na labore com ele, falando
que acontece em sua area.
panela do povo.

-

-

�

Ô c:4'

mara dos Vereadores em Par�
ty. o prefeito foi.
Foram
também os vereadores, os r�
presentantes da FETAG� e da
Pastoral da Terra. La 1
a
prefeitura prometeu um� _s�
lução em favor das familias
de Barra Grande.
Enquanto
os
esperam, o sindicato_e
lavradores exigem na j us·tiça. o respeito pelas benfe�
torias.

••
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Em Capela, no Município de Ma
E
s
s
a
g
ente transformou os pan
g é , no R i o , 1 8 0 f a m í l i a s
de
ta
n
os da Fazenda Santa Ibsa em
p o s s e i r o s criaram lli-t1a Ass ocia
l
a
v
o
u
r
as de aipim, tomate, ba
1
ção de Moradores . A idéia vI
n
a
n
a
e
j
i
ló. A terra deve ser
nha crescendo nos u- ltimas tem
se
m
p
r
e
d
e- quem nela mora, tra
pos . Ja era hora de unir
to
balha o u quer trabalhar. Mas
dos o- s moradores da região nu
padre Antonio não vê a coisa
ma s o organizaçao. Os lavrado
a ss im. J á chamou a po lícia e
res, operarias e pequenos c o
mandou prender lavradores.Che
merciantes que lá vivem se u
go
u
a
té
a invadir terras para
niram na 1 uta. N a 1 u ta. pela
de
st
ruir plantaçres. E o pior de
terra onde moram e trabalI-1am.
tudo é qlE a:; papéis cb pacire são
àt:
vi
cb
scs. Q11a1q�r advog&cb r1mes
A tragédia naquela região co
to
sa
be
di
ss
o. r-los Últimos cias s1;x
meçou em 19 78. Foi quando
o
gi
ra
m
d1
1,s novas ações àe reintegra
padre Antonio apareceu por lá.
ça
o
de
po
ss
e,
c:o n tr o_ Nei Sturiao e
Ele mal chegou para cuidar da
Jo
sé
St
ur
iã
o. ll 1uta dos posseiros
paróquia e foi logo m o s trando
cmtinua. Eles q� a desapropria
um t í t u l o de propriedade. Na
ção da área [X)r interesse social.
idéia do padre, a s terras s ã o
A
Cb
missão Justiça e Paz faz tucb
da Igreja. Mas, e o povo ql1e
pa
ra
ch
eSJ
·ar a urna · soltção cm�
h á mais de 30 anos vive
lá?
liat-ór
ia.
.
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QVER Di�R
Qu� POR LEi
� GE'.M1l PoP€
SiE. t>E.��OEe?

EX PL\
. C A M ELHOQ '
COMPADRE 1.

60M! OM PO!>Se.iRO
Poscr,e.
!>UA
Te.M
•
•
IN'JAl>lPA & t'
AG�lPO PE.LO
GPi L.e. i � o A SOCOS
E Pot--lTAPÊ� . PE1A
Lei, TER� O OiKiTC> i>E- �
PAt-'DO (OCOS E. rr
PO�TAPC{.!

e �flo• QUE sin!

O
• PARMRRFO
•

UN\Co DO NniGO

502 PROTeSE A
PE,fESA, '11\S
�t1PR� CC11 O�
11E.St10S t'\E.iO�
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Dl"i.. " 0iBL\ A:
''SE.. ALGUÉM Fi%E.R. PAST"R o Sf,U
�1.-WAL NUM C�MPO 00 HOM�
'fit-1\,\� E O LARGA� PARA COMER
E'M CP\MPO 06. OL>'fREM, PA<iA'R/(
. CoM o t\ELl-\OR DO seu �Óf'Rio
CAt'\f>o E O r1ELJIO'R PA SUA �iN�
(Éxooo,2.2,6)

NACAC.U:
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LAY&ADOlll.S

·será que dá para u�a família viver bem, só com o trabalho na
diária? Será que da pa�a sustentar a família, tendo que entre
filhos
gar boa parte.da colheira para o dono da terra? E os
que se casam, em que terra vão plantar? Os lavradores querem
se; os donos de seu trabalho. Mas falta terra. Mas falta mes
mo. Os lavra�ores olham_para os lados e veem um montao de ter
ras �em cultivar º�-�ntao ocupadas por boi. Sabem também que
na cidade fa�ta f�iJao, falta alimento, está tudo caro. Está
certa essa situaçao?
Em Cachoeiras de Macacu, a
coisa foi ainda pior: os la
vradores lutaram muito, an
tes de 1964, e conseguiram
a desapropriação da fazen
da são José da Boa Morte�
Depois de 64, quando o go
verno foi ocu?ado pelos mI
litares, ficou mais
difI
cil para o pessoal continu
ar lutando. E quando o po
vo para de lutar, já se sa
be o que acontece: os
pa
trões fazem o que querem�
E o que é que eles querem?
A terra toda para eles. Re
sultado: o INCRA devolveu
são José da Boa Morte aos
fazendeiros.
SÓ que de uns tempos para
cá os trabalhadores, no Bra
sil inteiro, começaram
a
levantar a cabeça de no�o.
E no campo 1 as
ocupaçoes
de terra começaram a
ser
feitas em vários lugares.
Foi o caso de Cachoeiras:
o pessoal resolveu ocupar
aquela terra que de direi
to já era sua e que estava
lá parada, desocupada há 15

anos. E são 1800 alqreires!
Bem, muita gente já sabe o
que pconteceu: uns dois me

ses depois, a polícia prendeu
80 lavradores e um padre, que
era para acabar com essa histó
ria de trabalhador querer ter
ra. Foi uma prisão só de uma noI
te, porque juntou muita gente�
da cidade e do campo 1 para pres
sionar e eles tiveram que soI
as
tar todo mundo. Mas mesmo
sim o pessoal não pôde
mais
voltar a ocupar a terra.
:E claro que ia acontecer essa
repressão: mcês amam que os fa
zendeiros, o INCRA e o
gover
no, que andam de mãos dadas, vao distribuir terra de graça
por aí para os lavradores? Não,
uma coisa a gente já sabe: ter
ra se consegue a partir das lu
tas dos trabalhadores. Sempre
foi assim, por que é que agora
vai ser diferente?

-
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ORGANiZAM �RANDI &NCONTAO
..
Essa primeira luta dos lavraào
.
res de �acacu de ocupaS:ão
da
.
.
terra, mesmo que eles nao
. este
jarn l á até hoje, foi já uma ooI
sa mui�o importante. Graças ã
ocupaçao, o INCRA foi obrigado
a retomar o processo de
desa
?ropriação. Também foi por cau
sa da luta inicial dos
lavra
dores que o sindicato
e a FETAG
.
·,
passaram a pressionar
o INCRA e
o governo para resolver a que�
tão.
:

,
,

)
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-

Mas e daqui para diante? Os la
vradores vão ficar de
braços
cruzados esperando, confiando
nas promessas que o INCRA vem
fazendo 1- =-- t·M ano?
.
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Os lavradores de Macacu sen
tem também outros
proble
mas: a,ameaça dos
grilei
ros, as ordens de despejo
dadas pelo juiz que
está
sempre do lado àos grandes,
a falta de escolas, a fal
ta de dr&gagem dos rios ...
� para discutir esses pro
blemas, para
divulgá-los
para o pessoal da cidade,
para mostrar que não estão
dormindo no ponto, que os
lavradores de Macacu prepa
ram uma grande reunião: o
Encontro de Lavradores pe
la 1'erra de Cachoeiras de

Macacu. Todos os trabalha
dores do município
devem
ir, para falar e para
ou
vir. Em caàa lugar de mora
dia estão sendo escolhidos
alguns companheiros que vão
falar no Encontro sobre os
problemas da região. Vamos
sindi
chamar dirigentes
cais de outros municípios�
amigos da cidade, repórte
res de jornais, para que ha
ja boa divulgação dos pro
blemas falados. O Encontro
está sendo convocado pelo
Sindicato de Cachoeiras e
pela CP'l'/Rio.
O INCRA diz que os lavrado
res de Macacu n�o p�ecisam
de terra. Diz que· não exis
te esse pessoal sem' terra
no município. Temos
que
Encontro,
mostrar, nesse
que não só existe um monte
de gente precisando de ter
ra, como também que existe

um monte de trabalhadores se
unindo e se organi�ando para
lutar por seus interesses.
� como diz o ditado: quem não
chora não mama. Se os lavra
_dores não lutarem pelo
que
querem, será que alguém vai
lutar por eles?

a111NiAo DMID&:
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RISISTIR auNTOS !
Em todos os lugares do Brasil os trabalhadores rurais
discu
tem seus problemas. Agora foi em Brasília. Lá a Confederaçãõ
lavradores
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura juntou
de todo o norte do país. Na reunião todos falaram sobre os con
muita
flitos de terra. E todo mundo disse que no Brasil tem
basta.
terra na mão de pouca gente. E pros grandes isso não
Eles querem mais e mais terras. A grilagem é grande e em mui
tos casos o governo ajuda abertamente.
Porque tudo isso acontece? Os
lavradores viram que o órgão do
governo encarregado da coloni
zação e Reforma Agrária,
o
INCRA, não está do lado
dos
trabalhadores. Ele está rresmo
é favorecendo os grandes
pro
prietários. Quase nenhuma área
é desapropriada prá gente
PQ
bre. Quando entregam terras a
trabalhador, é porque já ho�
ve muita luta, até mortes.Acon
tece do INC RA retirar famílias
de seus lotes prá favorecer a
fazendeiros. Tem lei que deixa
o grileiro legalizar terras qlE
não são deles.
Prá lutar contra tudo isso, os
camponeses em Brasília
acham
necessário a unidade.
TODOS
DEVEM LUTAR JUNTOS. :E: PRECISO
ORGANIZAR-SE PARA DEFENDER A
POSSE DA TERRA. Mas como fazer
norte
isso? Os lavradores do
Eles
indicam várias medidas.
acham que o sindicato precisa
ser forte prá enfrentar os f�
zendeiros. Mas prá isso, ternos

que ãar força ao trabalho
de
base. Sindicato não existe pra
dar assistência méctica
dentá
ria e jurídica. o sindicato re
presenta a classe, Ele deve lu
tar pela Reforma Agrária, pela
liberdade sindical e por
uma
verdadeira dem ocracia. Os com
também
panheiros concluíram

que é necessário o
traba
lho comum da Comissão Pas
toral da Terra, das Socie
dades de Defesa dos DireI
tos Humanos dos sindicatos
do campo e da cidade, e de
compromet�
todos aqueles
dos com a luta dos
traoa
lhadores.
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A POSSE OS LAVRADORES
PARA FORTALECER E DEFENDER
. '
VIRAM QUE E PRECISO:
- ORGANIZAR MUTIRÕES PARA O TRABALHO E TER GRUPOS PARA
VIGIAR OS GRILEIROS E OS JAGUNÇOS;
- DEMARCAR JUNTOS A POSSE, FAZENDO PICOS E PLANTANDO;

- VOLTAR OU CONTINUAR NA ÃREA USANDO SUA PRÕPRIA FORÇA
QUANDO A POSSE FOR AMEAÇADA POR VIOLtNCIA
(ARTIGO
502 do CÕDIGO CIVIL);

- PRESSIONAR AS AUTORIDADES DE FORMA COLETIVA (EXEMPLO:
IR JUNTOS AO INCRA; 'AS AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA);

- NAO ACEITAR INDENIZAÇAO;

- VENDER POSSE SOMENTE A UM COMPANHEIRO;

- OCUPAR TERRAS NAO EXPLORADAS E FAZER O HISTORICO
BRE A POSSE;

SO

- BUSCAR AJUDA DE OUTRAS COMUNIDADES;

- ESCLARECER OS COMPANHEIROS SOBRE AS LEIS QUE PROIBEM
A INTERVENÇAO POLICIAL EM QUESTÕES DE TERRA;
CRIAR COMISSÕES DE TERRA;

- DENUNCIAR NOMES DE JUTZES, GRILEIROS, PISTOLEIROS E
AUTORIDADES ENVOLVIDOS NAS ÃREAS DE CONFLITO E ESPA
LHAR FOTOGRAFIAS DE GRILEIROS E PISTOLEIROS;

- FAZER UMA "CAIXINHA COLETIVA" PARA SUSTENTAR A LUTA .

10
o

o

o
chamado Itapinhoacan
No lucrar
J
ga em Angra dos Reis, urnas 50
famílias resistiam desde 1973
contra um elemento chamado Car
los Borges. Depois de muita �
meaça o tal de Carlos fez um�
Ele
cordo com os lavradores.
entregaria a cada trabalhador
um pedaço de terra no alto do
morro. Em troca as famílias te
riam que abandonar suas posses
Depois da
na beira da praia.
viram
mudança os lavradores
que caíram numa armadilha. As
...
casas que receberam tem- terre
.
nos mui tos pequenos. Nao da nem
<
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para uma horta. Criação de
nem se fala. - Nirt
galinhas,
.guem recebeu indenizaçao
pelas benfeitorias que ti
praia ..
nha na beira àa
Nem escritura do novo ter
reno eles ganharam. Enquan
to isso, a praia ficou chei
a àe lotes para hotéis
casas de veraneio. Enquan
to os pobres foram para u
fica
ma favela, os ricos
raro no bem-bom. Só 4 fami
lias não aceitaram o acor
do. Durante algum tempo so
freram toão tipo de violên
foram
cias. As lavouras
incendiadas, redes de pes
ca foram destruídas, suas
terras foram cercadas por
guardas armados, não podi
fora
aro transportar para
que
da posse os produtos
cultivavam. Valeu tudo con
tra eles. Mas ficaram. Ain
da há pouquinho essas fa
ação
mílias ganharam uma
de usucapião na justiça e
as ameaças pararam.
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assal�
A organização dos
riados da cana já vem - de
longo tempo. E os patroes
sabiam disso. Eles
tenta
ram por todos os meios p�
rar a 1uta. Houve mui ta vi.o
senh2
lência. Capangas e
invadiram
res de engenho
casas, ameaçaram àe morte,
cercaram sindicatos, deram
tiros e espancaram. A poli
eia, quando não ajudou, f�
cou quieta. Mas apesar da
repressão, a greve foi vi
toriosa.
.

Os t rabalhadores rurais es
que
tavam unidos. Sabiam
lutavam por seus direitos.
Tinham também os
sindica
tos a seu lado,os dirigentes
estavam com eles, nas areas,
nas delegacias, conversan
do e orientando. Com a gre
ve 1 240 mil camponeses con
seguiram um salário
base
de 5.635. O uso da fita mé
trica e da balança foi r�
gularnentado. Garantiram os
delegados sindicais.Agora,
se ficam doentes,continuam
a receber o salário. Da lu
ta sairam essas vantagens.
Mas os fazendeiros são vi
vos: vão querer tirar
do
trabalhador essa vitória.A
_ b;:!_ga aind.a não ãcabou.
-

�

o
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-
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A Comissão Pastoral da Terra
do Rio de Janeiro realiza
o
79 Encontro Regional de Lavra
dores (pescadores) e trabalha
dores rurais.
A data é de 21 a 24 de outubro.
O local: sítio "SHALOM", Japuí
ba, município de Cachoeiras de
Macacu.
Participantes: lavradores, tr�
balhadores rurais, pescadores,
(homens e mulheres) além de di
rigentes sindicais,assessores,
alguns
agentes de pastoral e
convidados especiais.
Pauta do Encontro:conforme com
binarnos no Encontro
passado,
o terna deste Encontro sera de
dicado a um estudo sobre a par
ticipação do lavrador na soei�
dade e de que maneira os lavra
dores devem ter urna atuação
decisões na Sociedade.
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Rua Capitão Chaves, 60 - Sala 16 - 26.000 - Nova Iguaçu
Tel. : 76 7. O 4 7 2

O que o vereador faz mexe
com sua vida... e com seu bolso!

!>flla ética na política
As Câmaras Municipais no país todo, depois do PT não são mais as mesmas.
Somos minoria em todos os lugares, mas somos a pedrinha no sapato dos
políticos corruptos que desprezam as organizações populares. É com essa
convicção que enfrentamos na Câmara de Nova Iguaçu uma maioria de
vereadores que ainda não entende que o verdadeiro dono de seus mandatos,
é o povo que ao votar lhes dá o poder de fazer leis e de fiscalizar o uso do dinheiro
público. Ao abrir mão dessas funções, deixam livre o caminho para a corrupção.
Teríamos muito a dizer sobre a nossa pequena, mas comprometida contribui
ção como vereador, no segundo mandato. Fizemos a opção que achamos a mais
correta: resgatar a cidadania plena e ativa dos iguaçuanos. Não queremos ser
um super-cidadão, mas exercer com dignidade e luta o mandato conferido pelo
povo.
Temos conseguido, graças ao apoio da equipe de assessores (André, Albea,
Denise, Joseir, Marcinha e até julho também com Elizana), dos membros do
Conselho Gestor, que nos ajudam a pensar políticas e dezenas de entidades,
movimentos e pessoas que também estão convictas de que somos a nossa
própria esperança.
Continue contando conosco.
Fazer de Nova Iguaçu a cidade que queremos é possível e necessário.

1

DEZEMBRO DE 93- TIRAGEM: 2.000 EXEMPLARES

Se você quiser saber mais sobre o nosso mandato ou sobre os problemas da
nossa cidade, procure-nos ou marque uma reunião no seu bairro.
Câmara Municipal de Nova Iguaçu
Trav. Rosinda Martins, 71 - Centro
Tels.: 767 0856 ramal 83 ou 796 3385
Diagramação e Arte: St1,1d�a""aph •767-5233 - Ilustrações: Sidnaldo
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ajudou a eleger 21- vereadores. E
agora, sabe o que eles andam
fazendo, aprovando ou defendendo
prá nossa cidade?

Artur Messias é vereador do PT

Artur Messias

BOLETIM DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO MANDAT O DO
VEREADOR ARTUR MESSIAS

l

. --------Em�

l

na Câmara Municipal de Nova
Iguaçu.
Durante este ano, o mandato:
1 - NÃO aceita mordomias
2 - NÃO tem assessor
fantasma
3- NÃO aceitou maracutaia
4 - NÃO entrou no esquema
5 - NÃO arranjou emprego
público
6 - NÃO calçou rua, nem
deu manilha
7 - NÃO negociou vaga em
escola pública
8 - NÃO tem ambulância,
nam apadrinhou posto
de saúde
9 - NÃO fez política
clientelista: "é dando que
se recebe"
1 O - NÃO ganhou na loteria

Para o Artur, ser vereador é:
1 51 Fiscalizar os gastos do dinheiro público;
Combater o empreguismo e a corrupção
CPI também tm Nova Iguaçu:
Desvio de verba do Hospital da Posse, Obrassuperfaturadas e o empreguismo
na CODEN I foram os principais motivos que levaram no início do ano de 93, treze
vereadores a defenderem a instalação de duas Comissões de Inquérito: uma de
Obras e outra de Saúde. Ao longo do ano, os vereadores foram abrindo mão de
sua principal função que é a de fiscalizar os atos do prefeito desistindo das
apurações das irregularidades e passando pra Bancada do "Amém" que dá
sustentação ao Prefeito Altamir Gomes. Só Artur e Derli concluíram o relatório
final da Comissões Epeciais de Inquéritos. Hoje, somente 5 vereadores conti
nuam na oposição: Artur Messias e Derli Silveira, dó PT; Celso Valentin (PTB),
Alarico Rodrigues (PL) e Margareth Moraes, sem partido.

22 Fazer leis para melhorar o dia-a-dia e a qualidade de vida
da população
�-- Agora é lei
Lei 2480 - O Passe livre é uma luta antiga dos estudantes. O nosso papel foi
de apresentar à Câmara uma lei que transformasse essa luta em direito. A lei n9
2.480, de autoria de Artur e Derli Silveira, também do PT, enfrenta a resistência
dos empresários de ônibus que entraram com uma ação na justiça, obtendo uma
liminar. A lei está temporariamente suspensa.
Lei 2479 - Quando a Prefeitura faz uma obra, está gastando dinheiro da
população, portanto é justo que o cidadão saiba o valor da obra, o prazo de
conclusão, a firma que está
construindo, nome, endere
ço e telefone do órgão da
Prefeitura responsável pela
fiscalização. Estas informa
ções seriam colocadas nas
placas, que hoje apenas fa
zem propaganda do verea
dor que se diz dono da obra
que o povo paga.
3

Lei 2447 - Estabelece normas para informação de aprovados em concurso do
Município. A Prefeitura terá que enviar telegrama para os aprovados, por ocasião
do chamado para a contratação.
Lei 2459- Regula a instalação de redutores de velocidade e quebra-molas nas
vias públicas. Define altura, tipo e sinalização obrigatória.
Lei 2462 - Cria os Defensores da Natureza, que receberão treinamento da
Prefeitura para proteção do patrimônio ambiental de Nova Iguaçu.
Ainda espera votação
Projeto que modifica o artigo 225 da Lei Orgânica de Nova Iguaçu, assegu
rando a participação, em pé de igualdade, da sociedade civil com o governo, para
a definição de políticas públicas pra cidade dentro dos conselhos municipais.
Balenço da Câmara
Até novembro de 93, os vereadores aprovaram 128 leis. Dessas, 75 são
apenas concessões de perpetuidade de sepultura; 18 são títulos de utilidade
pública; 12 são leis que mudam nome de rua; seis que concedem título de
cidadão iguaçuano e apenas 17 leis se referem de alguma forma aos problemas
da cidade. Não há dúvida que a Câmara ainda não cumpre um papel social
relevante. Denunciar isso e propor mudanças tem sido um dos nossos trabalhos.
A população, por sua vez, tem que se despertar, criar ou fortalecer os mecanis
mos de acompanhamento dos vereadores.

Mas, ser vereador também é:
Discutir políticas públicas para os problemas
da cidade com as organizações populares
Orçamento:
Em 93 começamos a discutir com as comunidades
a possibilidade de se fazer o orçamento público com
a participação popular. Para isso, fizemos a Cartilha
"Para onde vai o seu dinheiro?" que explica como é
feito e o que é o Orçamento Municipal.
Defendemos que daqui pra frente, os gastos da
Prefeitura sejam planejados de acordo com as necessidades levantadas pelas
próprias comunidades. Assim, poderão fiscalizar se o Prefeito está mesmo
fazendo as obras que os moradores decidiram incluir no orçamento.
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Plano Diretor: Todo mundo quer uma cidade planejada e organizada. Em Nova
Iguaçu tem lei pra isso desde 91, só que até agora ela ficou no papel. Tá na lei, por
exemplo, que não se pode mais fazer loteamentos sem saneamento básico (tratamen
to de esgoto e água potável ) .
Fizemos reuniões com várias comunidades para explicar a importância da Lei do
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e, que se ela fosse aplicada todos seriam
beneficiados. Depois disso, as associações de moradores das regiões de Cabuçu e
Km 32 estão cobrando do Prefeito o seu cumprimento.
Habitação: Participamos junto com as organizações populares das discussões para
a elaboração da proposta de Conselho Municipal de Habitação que será responsável
pela política habitacional e pela fiscalização dos recursos destinados à construção de
casas populares em Nova Iguaçu. A proposta está sendo avaliada pelo Governo, mas,
infelizmente, não vemos vontade política do Prefeito Altamir Gomes de implantar o
Conselho.
Educação: O problema da falta de vagas f!ªS escolas não se resolve com carta de
vereador. A solução é construir mais escolas. E isso que diversas entidades populares,
Clube de Mães e o SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino) estão
cobrando da Prefeitura. Em 94 será criado o Conselho Comunitário de Educação.
Nosso trabalho, como vereador, é de pensar junto com o povo soluções para proble
mas que atingem a todos.

Saúde: Não dá pra falar de saúde na Baixada sem falar na falta de saneamento
básico. Por isso, organizamos junto com outras entidades e com os mandatos do
Vereador Derli Silveira e da Deputada Rose de Souza, um Seminário que discutiu
saneamento como ponto de partida para melhoria de qualidade de vida da população.
A luta por saneamento, pela reabertura do Hospital da Posse e pelo funcionamento
e construção de postos de saúde, tem sido uma prioridade da população de Nova
Iguaçu. Buscamos junto com os movimentos organizados uma política séria e
transparente ara o setor.
A NA LEI - Artigo 297 da Lei Orgânica: Além da participação dos cidadão5 no5 ca5o5 previ5to5 ne5ta Lei, 5erá admiti
da e e5timulada a colaboração popular em todo5 o5 campo5
de atuação do Poder Público.

5

Artur é vereado"r de que área?

Lamentavelmente, a maioria dos Verea
dores acha que ·eles falam pelo povo.

Prá nós, do PT, isso não existe. O vereador recebe um salário pago por toda a
população e não só por aqueles que votaram nele. O que se aprova e discute na
Câmara mexe com a vida de toda a cidade, e não apenas no bairro onde o vereador
mora ou se elegeu. Por isso, nosso mandato foi a diversoo bairros e comunidades, veja só:

essoas, sem ouvir o que pensam?

Será que todos os trabalhadores do comércio, por exemplo, concordaram em
trabalhar sábado e domingo? Claro que não! Mas mesmo assim, a lei que mudava o
horário de funcionamento do comércio foi aprovada. Assim como a Semana Inglesa,
outras leis importantes são votadas sem que o povo saiba.
Por isso, o mandato de Artur tem um gabinete na rua que informa o que acontece
na Câmara. Fizemos dois jornais de prestação de contas do mandato, diversos
panfletos, mandamos mais de 3.000 cartas para pessoas que já acompanham nosso
trabalho e produzimos a cartilha "Prá onde vai o seu dinheiro?" que explica como é feito
o orçamento municipal, e esta de Prestação de Contas, que você está lendo.

De onde vem o dinheiro pra pagar tudo isso?
O vereador ganha 75% do que ganha um deputado estadual. Em novembro, Artur
recebeu CR$ 408.000,00. A cada mês o salário é gasto mais ou menos dessa forma:
1 - Contribuição ao PT = 30%
2 - Manutenção do mandato (gastos com jornais, prestação de serviços, correios,
papel, xerox, etc.)= 20%
3 - Apoio às entidades e aos movimentos populares = 10%
4 - Outras despesas (combustível, infra-estrutura, manutenção do carro)= 10%
5 - Fica para o Artur= 30%
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O Mandato realizou e fez visitas nos seguintes bairros:

Austin (3 vezes); Banco de Areia (6); Bairro da Luz (2); Boa Esp�rança (2); BNH (2);
Coréia (4); Cosmorama (1); Cabuçu (2); Cerâmica ( 1); Chatuba (4); Edson Passos (4);
Jardim Futurista (1); 13 - Jardim lpiranga (2); Jacutinga (2) 15 - Jardim Alvorada (1);
Km 32 (4); Mesquita (3); Morro Agudo (1); Mangueira (3); Maria Cristina (2); Miguel
Couto (3); Nova Aurora (1); Nilõpolis (1); Parque Flora (3); Parque São Vicente (1);
Paracambi (3); Posse (2); Ptlhada (1); Prata (2); Rosa dos Ventos (3); Santo Elias (3);
Santa Rita (3); Santa Êugêni� (1): linguá (3); Vila Nova (2); Queimados (4).
7

TEMPO DE FESTA
$Ão JOAO>

5ÂO JOÂot �

J... nho,e mês de festas. E mês de brincaaeiras, quadrilha, co
soltar
cada, .pipo,., canjica e ciuentao. f tempo de pular fo9ue1ra,
·bus.ca-pe, l,ocar sanfona, subir em pau de sebo e outras coisa.s mais.
•
Santo Antônio, Sao Pedro e Sao Joao., Festas Populares. Fes
tas si mr les, sem 1 uxo, sem pompas. Festas "Pê no chao". Sao aconte
cimentos que (lâo se perdem com o passar do temno, são rnr1nifestaroes do
povo que sobrevivem e que sao passadas de geracao a geracao.
Vivemos numa sociedade que e movida pele lucro e
que gera
·
competi çao entre as pessoas. Mas hã quem acredita nu1;1a forma de vida
o�de nao exista desirualdade, onde a nente possa se sentir amigos, se 1
sentir comunid ade.
E sao nestas festas, momentcis em que reforcamos o companhei
rismo, sao oportunidades de. arroximacao entre as pessoas. .A.lêrn ,do cã
lor da fogueira, o calor humano se faz presente.
Jesu s Cristo dava muita ir.inortânci a ao conta to direto com as
·pessoas. Sua vida estava ligada ã vida do povo. [le, ulêm de
eS!)a
lhar e vivenciar a rnensager1 de amor .e justiça, participava dos ar:.inte
cimentos de sua gente. Participan dos momentos de oraçao, dos momen
tos tristes e dos momentos alegres como na Festa das Bodas ae Canã.
Entra ano, sai ano.e as festõsjuni nas acontecem. Quem nao brin
ca mais, nao se esquece desses dias- festivos:
"Eram festas muito animadas. O ceu ficava cheinho de baloes.
A çiente enfeitava a rua, deixava tudo arrumado, e ali a gente dancava,
brinc2va, soltava fo9os, fazia a festa."
E por quê tem foqueira na festa de Sao Joao?
"E porque quahdo Joao Batista nasceu, Isabel fez uma foguej_
rapara anunciar o nascimento do menino ã sua prima r 1aria.
"Sao Joao estã dormindo.
Nâo acorda não.
Acordai, acordai,
Acordai João."
Jão, Pedro, Antônio, Maria e tantos outros que se reunem pa
ra dançar, para brincar, comer, beber, festejar a noite inteira. Uns
cortam a lenha, outros colam as bandeirinhas e outros cozinham as ba
tatas-doces. A alegria e o espirito de companheirismo estão bastánte
presentes nestas festas e precisam estar bastante presentes no dia
a-dia, na nossa caminhada.
11

ras.

"ACENDE

A FOGUEIRA NO

MEU

CORAÇAO"

Que os nossos corações permaneçam sempre acesos, como foguei
Que não apa�ue dentro da gente a vontade de lutar em conjunto.

VIVA SAO JOAO E Pt FIRME NA ORAÇAO� �
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Botcf-i.m da PaldC'lla.f Ope.11.á.>-.,<-a da At1qtúdi.cc.Mc de V.itõua.
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A TERRA E DE DE-L'S-=-====-

V;irio s leitores jã
referênci":ts biblicas. Ist rediram para que "Ferramenta" desse mais
o manifesta uma
preocupacao nosit1va de
ser�ao rla açao, na hist6r
in
ia toda do povo de Deu .
Vamo s oortantci dar a 1 gun
�
s dados so bre a Terra
S6 queremo� fazer duas o
na Bib 1 ia".
bse!vaç o es:
1) Em alqumas linhas, nao
da para apro fund-ar um tern
a que esta f)resen
te em todas as páginas da
Bibl ia: apenas podemo s mo
strar
assunto ê muito impo rtante
que
o
:
2) Conhecer a Biblia, nao
ê para satisfazer a curios
idade. Deve ser
para consolidar no ssa aca
o pela transform
acao da sociedade.

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

ft Bihlia corneca assim: "N
o principio, Deu
s crio u o cêu e a
terra... Deus abe� coo
homem e mulher e lhes dis
�
se: ' n hei a _ t�rra
e submetei-a'. (Genes1s
�
l. l e 28). A TrRPA
DE DEUS. �De Jave e a
terra e o que nela existe
, o mundo e os seus habi
Jã rue a terra ê de Deus, e que
�antes."(Salmo �4,l).
o ho mem recebeu
m1ssao de submete-la,
ela �ao nade ser usada e tra
ser nem V<::ndi da, nem co mpr tada de qualquer jeito. A terra nao o e
ada. .. E os profetas lut
�
para isso .
aram sempre ?
n1u 1 ,.o
�
.
Teri1 na Gihl1n
!!�1 GRANDE NOrvirno DE LEIS
RELATIVAS i.i� TER.·A
Sempre a preocupa�ao ê evi
1: .
tar a especulacao , par�
que a !errr�
DE TODOS· a outra orande
Seja
preo cupacao em relacao a
ter
zer justi ca ao oobt"e (
ra
e
soc
1al
:
fa
Deuteroílômt o, 15) . A
terra deve renousar,
ra que os po bres achem o
que comer"_ (Êxodo, 23,
reito de respigar. �as
� l); o po bre tem o
o objetivo e que
nao haja pobre. Para ev1.
o enriquecimento de po uc
tar
o s_ n
da um retorma a seu natrim �s co st�s. dos pobres, de 49 enJ 49 ano s ça
on10 (Lev1tico 25,8-17).

r
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o

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

e

grande aco ntecimento da
Blblia,
a co nq11ista da _TERRA PRO
METIDA. rrornessa por Deu
s a Abraao , renovada com
Isaac (Genesis 26,3 f
e a Jac6 ( Gênesis 35 12):
"Eu te do u a terra que dei
Isaac; darei esta te�ra a
a Abraao e a
ti e a tua
To dos nõs co nhecemos a cam posteridade depo is de Ti."_
inhada do povo de Deus atr
deserto , com Mo isês (Êxodo
aves do
). Sabemos que o a tig
o maio r deste
sempre foi perder a sua ter
�
�
povo
ra, co nhec�r o ex1l o : per
ê co nsequência da infidelid
der a �ua
�
err
a
�
ade da naçao (Jeremias 16,
18: Amos 5,L7).
***

**********

"RUTE UMA H ISTÕRIA DA B1B
LIA - Pão, Famili
tulo de um liv;o que todo
o t�
s nõs deveriamos ler para a, Terra'."
preparar o m s era
Biblia (podemos cowprã-lo
� _
na pastoral). O Livro de
RUTE na B blia,
exemplo maravilhoso de amo
!
r para a terra, e da vontad
e de cumprir as
leis de Deus sobre a TERRA.

f

"FERRAMENTA"

TENHO QUE <JRI
TAR!

Dia 16 de

cos da r.rande Vttôrsetembro haverã eleiçao no Sindicat
o do s
Met alur
em to do s os seto r t a. E t sso ai pessoal. t prec
t so haver e1 etçõegi
es da so eie dade.
S
Tem rnu t ta gcnte
Ma-s, olho aberto
na hora de vo tar.
aparece corn n ro
dores njo aguentaque
pos tas bo n tt as,
sô
rn
�ue possuj uma prã rnais esse pessoal que tem discurs que os tr abal ha
os bonitos
tica dis tante do s
mas
inter ess
Ja

es da categ o ria.
chega de fazer o
joqo do
ser modificada.
/J atual diretoria patrão. Esta situaçà o preci
sa
nhum em l ev� r uma
do sindicato nã o
tem interesse ne
lut a comha
Esta na ho ra de col tiva juntamente com todos cs rneta·
l ürgt
ocar na direçao do
que estao disposto
sindicato co mpanhei coS: ·
s
a
lut
a
r
cont
ro s
ra tudo que 0prime
bal ha dor. O S t
nd t cato nao pode
e massacra o tra
an
e nem virar uma
dar de rnaos da das
"panelinha", mas
com os "poderoso
s�
deve estar abert
dos dema t s cornpa
o para
nhe tros . Se a
par
tici
paçã
gen
o
te
aco ntecer.
que r democra e ta,
devemas fazê-la
Estao conco rrendo as ele iço es
da Frande Vitõ� t a,
ouatro chapas. Cab do Sindicato dos Metalúrgicos
xergarem qual e
e aos p�prtos meta
a chapa que realme
lürgtos en
nte vem assumindo
atual sjt uacao,
perceber qual chapa
uma
OPO
SIÇ.ltü
a
que estao enoaja dos
que e composta
poss uem uma prãtic na luta de toda categoria, quais por companheiros
a coerente com o
dicato forte, co
discurs� vis ando c companheiros que
mbativo.
o nstruir um
Si n
Nao no s intimidem
os
com as persequiç
tos rro fetas,_muit
o es.
remo s que mui
c t avam. E ate hoj os ho mens e mulheres foram per segLemb
uido
e
s po rque denu�
t
ss
o
aco
ntece,
QUELES QUE LUT AM
PELA LIBERTACAO'.'. mas: FORCA ALGUMA CALARA A BOCA O)\
'.

€LélÇAO NO SINDI
CATO DOS COMêRCIA l?I
O Sindicat d s

o
rome rciãrio s de Vit6
para a eleicao da
ria têm apenas uma
fut ura diretoria.
chapa
e 21 /08/ 85.
As eleicõe :; serão
Mesmo com ü n t ca
110
s
dia
s
19,
20
chapa o voto ê t�po
rum min1mo ã eleiçã
rtante p,ra dar q
o.
As
urn
a
s
uo
ficarão distribu ida
nas sedes do Sin
s assim: Vit ória�
dica
Sesc; Cachoeiro, Ltnhto, Fdificio Ruralbank, na rua 23 de
maio e no
Guarapari, Linh ares, ares, Colattna. Os muntciptos de
No
va
Vila
Venicta,
Vel
ha,
Cariacica e bairros
urnas itinerantes. ·
de Vitória terã o ·
O mandato da
lutas junto à classe atual diretoria acaba apôs três ano
s de
,
muitas
r.re�ado s eram o bri0a entre elas a que stão dos uniformes,
d
que
o s a comprar:
os
em
a elevação do perc
ca ixa de So/ para
15%: est abilidade
entual de quebra-:.
de 14 meses para
ainda hã muita para
gestan
ser feito'. Ê ne
Mas
cessãrio o engajamen t�s .
rarticipaçio junto
to n a lu ta e
ao sindicato. Não
hã vitõria sem luta
s.
o
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AL�UMA6
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,

O Q_t.;'€ A PO- NAO f - Ela nao e sindicalismo.
- Ela nao e para orna�izar movimentos sinrlicais, greves, CUT, etc.. .
Ela nao ê para assPssorar a organizacao de chapas de oposicao .. .
A P.O. ê um serviço da Igreja rara com os trabalhadores cristaos. E
um espaço oferecido para que os trabalhadores cristaos possam fazer
REVISAO DE VIDA sobre õquilo que vivem.
- A P.O. ê, e nao ê, enuipe da comunidade de base (CEB): o objetivo da
P.0. ê atin<Jir a classe orerãria da CEB, e sõ esta classe operãria.
PORTANTO SE DIRIGE SO AOS OPERARIOS DA CEB. Porque na CEB hã mistu
ra de classes, tem que haver grupos de P.0. O orerârio cristao te�
que ter um lugar, uma organizacao para refletir a sua atuacao como
cristao na sua classe.
,

O PAPEL PROPRIO DA PO_

- A P.0. ajuda o ooerãrio a fazer revisao de vida:
VER: para descobrir melhor a realidade.
JULGAR: avaliar melhor os oorquês da situacao ooerãria - reconhpcer
na vida operãri a a oresenca do ·'Reino de Déus" - reconhecer que rs
ta situaçao tem a ver com a histõria da construr.ao do rteino deDcus:AGIR: A partir dal, ajudar o operãrio cristao a se engajar mais no
movimento operãrio.
- A P.0. nao quer MEXER COM AS IDtIAS, e nao ê Centro de Estudos:
- A P.0. pode e deve promover estudos e dias de formaçao, mas a base
da P.O. deve fic?r a REVISAO DE VIDA, para que haja TRANSFOR��CAO da
sociedade.
- A P.O. tem por base de trabalho A PROPRIA VIDA OPERARIA. Como cris
taos, temos que motivar nossos comportamentos: trabalhando com com
panheiros de vârias tendências, temos que aprofundar a nossa fé. A P.0. f PFVISAO DE VIDA. A P.O. TM1BtM E CELEBRAR AS
MARAVILHAS DE DEUS NA VIDA OPERARIA.
*****************
,

.A HISTORIA (\)0 E.S. AJ'UDA A ENTENPER

1) Quando a P.0. nasceu, ela ajudou antes de tudo a ABRIR OS OLHOS.
Alguns trabalhadores de CEB's começaram a descobrir que eram tr�balha

l

dores mes1110 '.
a
2) Assim numa eooca < � rPnressao oolítica, de sindica '- s i.,elegos,
P.O. ofereceu um espaço, ajudou os opcrãrios a se organizar a entrar
na luta. ror UMA TAREFA "í'E s11rLÊNClA" (de substituicao).
3) Aqo�a. a P.O. volta a seu objetivo esoeclfico: ajudar o trabalha
dor a RETO�IAR c;uA AfAO, sua vida de trabalhador, 7J. LUZ DA n:.

TR-ÊS

PROBLEMAS

1 Q- Muitos trabalhadores aue entr;:1ram na f>. O. no passado nao veem
mais a necessidade de rPtomr1r sua acao para cJareâ-la ã luz da fê.
que, jâ que conouistr1rr1m o sindicato ou o oartido, a missao da
1 /\cham
r .O. acabou.
29- Para entrar na luta, muitos trabalhadores nao passaram pela P.0.
Jã �ue eles estao na luta, no sindicato, em que a P.O. pode ajudar?
3D- Alouns (sohrctudo aqueles que conheceram a etapa da repressao) se
queixamquc .:i l(Jreia nao a.iuda mais. Quereriam que a I�reja fosse o
b01 que puxasse o cairo ora frente. Visto a influência da Igreja, que
_rem aproveitar ela para fortalecer seu sindicato, suas greves...

() Que ESTE PESSOAL NÃO

ENTf'AJf)E;

Hã uns anos atrâs, o sindicato era CRIANÇA, alejado ( )elos pe
A
legas): ele precisava de apoio e de c<1r-eira de rodas parõ andar.
Igreja ajudou a criança a crescer e a andar. Hoje, o sindicato ê HO
MCM: ele nao precisa mais das maletas da Igreja.
O APOIO DA 1rRfJA Sf TORNA DirEQENT�:
- Incentivar os orcr�rios cristaos a entrar na luta.
- Atê negar certas ajudas matC'riais, corno emprestar um salao ou ofer�
cer de falar na Içireja, para que o sindicato seja mais independente e
arrenda a se dirioir so1inho: quo ele cresça por si mesmo.
- Derunciar, caso o sindicato seja vitima de opressao.
- Sobretudo, apoio da Igreja nao é sõ de bispos e padre�: haverã ve!
dadeiro apoio, quando os cristaos operãrios levarem a �erio as lutas
de todos os operãrios e entrarem nas organizaçoes operarias.
APOIAR NIO E PUXAR PRA FRE�TE, MAS ACPfQITAR QUE O
OPER,RIO E CAPAZ DE SE ORGANIZAR.
CONCLUSAO: ( ur0ente redefinir a pedago9ia da P.0.• para trabalhar m�
lhor com os operãrios. Na formação haverâ necessariamente dois tem
ros: - o da VIDA (o momento que vivem os operãrios). - o da Fê (a fê
iluminando esta vida oper�ria) .
* E BO� E URGENTE SE QUESTIONAR: Por que vários membros da P.0., uma
vez bem engajados no movimento operãrio, deixam de participar da P.O:?
O trabalhador mais engajado ê que precisa mais da ajuda da P.O.,
se
ele é cristao'.
1
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A Reforma �
'.J presidente da Repúbl
um Plano de Reforma
ica entregou
/lcir�ria n'"ra r, naí

y

s e isso se tornou as
to em todos os lugar
sunto cer
es ror esse 8rasil af
ora. Mas o que sera
para que?
isso
A Reforma Aorãria
,..e,
li
o meio pe
""""
lo qual se deve <azer
um, distribuí
çao mais justa das
t��ras de noss�
pais. Afinal de cont
as P.X istem
JJes · 4
soas, os poderosos,
�
0ue
têm terras em .nt:" ·, ......
.
..
excesso enquanto que
'
mui tns riao têm �
nem um pedac i nho de
terrD onde dê na
� �ra plantar alguma co
isa para viver.
Essa distribuicao in
justa trâz :onsequ�n
cias muito 9raves oar
a popul 1cao.
a
Um exemplo
toda
o
dos
tra
bal
ha
dores rurais que sao
dos a sairem das roç
obriga
as e irem morar nas cid
ades, lã chegando, na'
ria das vezes, acabam
1)1aiõ
indo morar em favela
s.
Essa Reforma Agrãria
qu
e o governo arresento
que realmente se esp
u nao
ainda
a
erava.
Iss
o
porque o objetivo dess
desapropriar apenas
e
pla
no
ser.J.
as grandes propriedad
es que não estão pro
nada, e as quais os
duzindo
donos sõ as têm com a
finalidade de verem os
ços subirem. Seria im
pre
portante também que
fossem
terras das empresas
desapropriadas as
multinacionais e que
estão no Brasil apen
se R;·l'OVeitar do lucr
as para
o.
�as a gente sabe mui
to bem que nao vai adi
verno dar a terra e
antar nada se o go
não dar apõio. A pol
Ttica que se tem em rel
ã agricultura
açao
toda voltada para aq
ueles produtos que vão
tados para outros pa
se
r
exp
or
ises. Não existe in
centivo para a rroduç
na do pais. Junto com
ão
in
ter
a terra vai ser preci
so ter garantia de preços
e de venda dos produt
os. Outra coisa que
vai ser orcciso serã
nanciament� jâ que 70o/
o
fi
dos financiamentos par
a a a�ricultura em nossõ
país são feitos 811 benefi
cio do grande propriet
ãrio, enquanto que quase
75�, da produção são
feitos ror pequenos propri
et
ãrios .
Apesar de sabermos que
esse ainda não
realmente queremo� e
a Reforma Agrã ria que
necessãrio que se fa
ça pressão para que ela
implantada, isso porq
seja
ue os grandes propri
etãrios estão fazendo de
do para que isso nã
tu
o aconteça.
-

e

e

�,.11.c/"=""-

e

e

1

- 55,51� da soja e 60 do cafe,
que são produtos de
exporti
cao, sao produzidos nas peq
uenas rropriedades agricolas
.
- 95 do cacau sao extraídos
das pequenas e medias propri
des.
ed�
- 90 do trigo, também.
- 69 milhoes de
_ .
.
hectares das pequenas e med
ias propr1
des dao emprego a cerca de
eda
l 7 mi 1 hoes de pessoas, enquan
to os l 4U
mil hoes dos qrandes oronri etã
rios empregam apenas 600 mi
1 trabalha
dores.
(Dados do Censo Agropecuârio
de 1915 e extrafdos da Rev
'amllia Crista.)
is ta

e

- Essa rroposta de Reforma Agrã
ria
na verdade o cumprimen
to da lei n9 4.5íl4 de 30 de
novembro de 1964, conhecido por
Estatuto
da Terra. O objetivo final des
se plano serã o assentamento de
7,1 mi
lhoes de trabalhadores rurais
durante 15 anos em um total de
409
,5 m1
lhoes de hectares de terras de
latifúndios improdutivos e
71,
7
mT
lhoes de terras arracadadas pela
Uniao.

e

e

'1?�1:-1:"1ATonAGRAR
os LUTAR
Ú19�
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1 � CONGRESSO

DOS
SAPATEIROS FRANCA
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Sindicato dos Trabalhadores lnd. Calçs. de Franca
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I N'I' llO DUÇ 1'.0
Um grito forte ecoou no meio da multidão tangida

pela mao opressora do poder - um grito de dor, de luta, de liber
dade - um novo horizonte surge nas fileiras da luta pela liberda

de, autonomia e valorização do homen que constroe este país;o tra

balhador brasileiro.

Não fugir da luta, ficar frente a frente com o ex

plorador, de cabeça erguida; já é uma realidade para todos nós.

Sair às ruas; exigindo todos os nossos direitos mas jamais deixar

que o nosso suor seja derramado em prol de uma minoria privilegi�

da.

Companheiros(as),a nossa união na luta comum se

faz presente neste Congresso. Cabe a cada um de nós a resp_onsabi

lidade do compromisso de exigir tudo que nos é de direito: valori

zação de nosso trabalho, saborear os seus frutos, dar a nossos fi

lhos uma vida digna de homens de valor e construir uma sociedade
igualitária e justa.

Pretendemos neste Congresso conseguir aumentar

ainda mais o nosso poder de união e força de luta.

Vamos todos nos doar num espírito de unidade

e

ajuda mútua, para mostrarmos que o trabalhador quando se organiza

torna-se sujeito de sua história.

F O R C A!!

LUTA!!

E

PODER!!
A DIRETORIA

-INDICE GERAL PARA DEBATES-

1-A CAMINHADA DOS SAPATEIROS
A classe trabalhadora predominante em Franca é a
dos Sapateiros. Trabalhadores(as) que passam 9,5 (nove horas e mei,
por dia dentro das fábricas, produzindo produtos que hoje estã o em
fr>anoo c�esoimento no indice dP- exportações do Brasil.
A lula desses trabalhadoras pela sua organi?.ação é

1- A CôMINHADA OOS SAPATEIROS DE FRANCA

II-SITUACAO OOS T�.AOORES DE FRANCA
A- NoSSA REALIDADE
B- A CRISE ATUAL 00 CAPITALISflO

antiga; desde 1911, quando foi fundado o Sindicato dos Sapateiros
de f1•,meu, for>am aeont,ecendo várias lutas que deixaram <;S:;a categ9..
ria num plano de mui lo re:;peito em nossa cidade. Afinal. de contas,
lanlu governo <:()mo a ela:;:;c pul Y·onal têm r> es1wilado nos::a enlidade

II I- SITUACAO GERAL OOS TRABL\UWX)RES f\lQ BMSIL
IV- AUTOf\aviIA SINDICAL
A- VISÃO GERAL
B- Os 00IS BLOCOS NO SINDICALISt'O 1-0JE

V- FORMOS DE
ABCD-

ORGANIZACAO DA CATEGORIA
CoMISSÕES DE FÁBRICA
ORGANIZAÇÕES POR BAIRROS
ENCONTROS INTER-FÁBRICAS
SUGESTÕES 00 CoNGRESSO

VI- CMANr!A SALARIAL
A- INTRODLÇÃO
B- DIRECIONAMENTO DA CliMPANHA 84/85
Bl� DIVISÃO POR REGIONAIS AilviINISTRATIVAS
B2- c.RUPOS DE DISCUSSÃO NOS BAIRROS
B3- GRUPOS DE DISCUSSÃO NAS FÁBRICAS
B4- SUGESTÕES r-o CoNGRESSO
VII - ROTEIRO PARA DEMTES (r-os GRUPOS)
A- ExPOSICÃO DE IDÉIAS E OPINIÕES INDIVIDUAIS
B- REsoo DA OPINIÃO GERAL 00 GRUPO
C- ALTERNATIVAS DE SOLLÇÃO ( INDIVIDUAIS)
D- �ESOO DAS PROPOSTAS DE SOLLÇÃO 00 GRUPO
VII 1- EXffiSICAO EM PLENARIO E CONCLUSOES GERAIS 00 CDNGRESSO

c:la:;s·isla.

No enlanlo essa caminhada Jo·i lenta, urna vez que
apôs vários anos envolvidos pelo imoiYilfrma e c.omvdi.;:nu de grupos

•

que manipular>am o Sindiealo fm:endo dele uma entidade sem expres
são de (JOmbale à exploração sofrida pelos lmtalhador_es dentro

das fábricas.

F.m agosto/82 aconteoeram eleições para nova direto
ria do Sindicato. O� trabalhadores foram às umas e através de wn
trabalho de oonscientização por• parte de um gr•upo de trabalh.adores
que se reuniram 02 (dois) anos antes eonHeguir>am mudar, pelo voto

Direto, toda wna estrutura pelega, U-0a 6oJuno.cã.o 60-t 911.aÇM ao �
baJho da. P.Opwnicia-se uma nova fase, onde juritos; categoria e
Sindicato estão conseguindo encontrar alternativas para avcr,ç�r na
luta.

Como exemplo disso tudo, podemos enumerar as diver
sas atividades realizadas conlY'a todo o esquema de opressão de de!!_
tro das fábricas, chegando ã paralisação no dia 21.07.84 em torno
de 8000 trobalhadores; coisa inédita em Franca, pelo imobilismo i!?!_
plantado na categoria.
Hoje afirmamos de cabeça e1•guida que o nosso Sindi

cato conta com a par>ticipação de todos na luta por melhores salá
r>1'.nc, e ,...,..,,,,,;,.,· _;:_,,, rio 1J1'.rln

resultados.

II-SITUAÇÃO DO TRABALHADOR DE
FRANCA

B- A CRISE ATUL\L 00 CAPITALIS't)

A- oo;sA REALIDADE
Nossa cidade estã assentada em uma economia basicamente
operãria de mono industria - a calçadista. Numa percentagem de 80%
(oitenta por cento), todos sobrevivem graças ao trabalho de mais de
22.0�0 (vinte e dois mil) trabalhadores calçadistas, sendo que os
demais constituem-se de industrias correlatas ao setor principal e
também do comércio.
A cada ano que se passa nota-se cada vez mais o aumento
dos lucros das empresas que também estão sempre ampliando o seu po
tencial de patrimônio, face aos crescentes aumentos que se verifi
cam,tanto nas instalações das fãbricas como no patrimônio particu
lar dos patrões. Nossos companheiros que estão dentro das fábricas
sofrem as consequências desse aumento da riqueza patronal em detri
mento de sua saude e nível de vida social, tendo como causa disso
a realização de horas extras e os baixos salãrios recebidos.
A falta de liberdade e de assistência social são fatores
predominantes em nosso dia-a-dia. Todos os meios são usados para
coagir nossos companheiros a serviram de instrumentos mecanizados e
sem valor a fim de manter-se o lucro do patrão.
Como se não bastasse, as seguidas dispensas em épocas de
aumento, perseguições e maus tratos também acontecem nas fábricas.
Por tudo isso é que durante 1,5 (um e meio) ano de traba
lho, o nosso Sindicato assume uma posição de total apoio aos compa
nheiros, ficando do seu lado nos momentos de luta. Tem diminuído o
numero de fãbricas onde a desvalorização do trabalhador acontecia.
Hoje jã é possível visualizarmos um quadro bastante ani
mador, pois sempre que for necessário nossos companheiros estão
assumindo por iniciativa própria a luta dentro das fãbricas através
de paradas (pequenas greves) internas, o quê tem dado muito bons

1

O capitalismo é um sistema que se caracteriza pela
acumulação da riqueza ã custa da exploração do homem. A injustiça
está na base do sistema. Devido as ?uas contradições, o capitalismo
frequentemente sofre crises. E o que estã acontecendo agora. Países
de economias sólidas como os Estados Unidos, a França e a Inglaterr
sofrem com a recessão, o.desemprego e a inflação.
O capitalismo hoje estã internacionalizado. Na Euro
pa e na América do Norte, os trabalhadores estão num nível de organ
zação muito adiantado. A exploração por lã nao e tão grave e o nível
de vida do povo é bem melhor. Por causa disso, o capitalismo, prin
cipalmente através das multinacicnais, têm que �xplorar os países
subdesenvolvidos. E o que acontece conosco. Quanto pior se comporta
a economia dos países desenvolvidos, maior serã a exploração sobre
os povos subdesenvolvidos.

III-SITUAÇÃO GERAL DOS OPERÁRIOS
DO BRASIL
O capitalismo é um sistema que se caracteriza pela
acumulação de riquezas ãs custas da exploração da classe dos patrõe
sobre a classe trabalhadora. E por isso que a injustiça estã na ba
se do sistema capitalista. Hoje o capitalismo estã internacionaliza
do através da exploração operada pelos multinacionais.
Esta �ploração se dã sobre todos os trabalhadores d
todos os países com a diferença de que pesa muito mais sobre os tra
balhadores dos países sub-desenvolvidos. E em épocas de crise do ca
pitalismo, essa tendência aumenta.
E o que estã acontecendo agora. Países capitalistas
de economia sólida como os Estados Unidos, Alemanha, França e Ingl�
terra enfrentam hoje a recessão, a inflação e o desemprego. E quand

acontece isto nos países desenvolvidos a exploração aumenta sobre a
classe trabalhadora dos países sub-desenvolvidos.
Desde a metade da década passada a economia mundial capit�
lista se encontra numa situação de estagnação e crise. Em 1974/75
estourou a primeira grande recessão apõs um período de expansão de
aproximadamente duas décadas, seguida de uma tímida e precãria recu
peracão entre 1976 e 1979.
A partir de 1980 começa uma segunda.aonde recessivaque vem
se prolongando até 83 e que não mostra nenhum sinal claro nem defi
nitivo de uma próxima recuperação. Ao contrãrio, é mais ou menos g�
neralizada a opinião de que se abriu num período longo de estagna
ção a nível internacional eque isto poderã conduzir a uma gigante�
ca depressão como aquela que aconteceu nos anos 1929/30.
O endividamento crescente,tanto das grandes cor
poraçoes nos países desenvolvidos como das nações sub-desenvolvidas
que fazem parte da economia do sistema capitalista mundial, evitou
uma depressão mais profunda.
O temor atual da própria classe dominante eque aconteça
uma bancarrota financeira levando, finalmente, ao colapso, setores,
grupos e países que integram o sistema econômico capitalista inter
nacional.
Um aspecto fundamental da situação atual é o enorme esfor
ço que a burguesia estã fazendo para descarregar o custo da crise
sobre a classe trabalhadora. Isto se manifesta, em primeiro lugar,
no aumento alarmante do desemprego. Só nos países de economias cap.:!_
talistas avançadas, o numero de desempregados passou de 10 milhões
no início dos anos 1960 para 20 milhões por volta de 1975 e 30 mi
lhões no começo de 1980. Portanto, milhões de desempregados se tor
na uma forma de fazer com que os trabalhadores paguem a crise.
Em segundo lugar, ê evidente a tentativa de arrochar siste
maticamente os salãrios seja de forma direta de arrocho (reajustes
menores que a inflação), seja pela forma indireta cortando e restrir-

gindo os programas e serviços sociais nas areas de habitação, saüde
educação, etc.
Oquadro nos países chamados sub-desenvolvidos se
apresenta ainda mais brutal:
a) níveis de desemprego e subempregosque atingem cifras de 20, 30
e 40%;
b) achatamentos de salãrios através de pacotes e mais pacotes;
c) grande massa de trabalhadores recebendo salãrios abaixo dos ní
veis mínimos de sobrevivência;
d) ausÇencia de salãrio-desemprego, etc;
Desta maneira, nos continentes da Ãsia, Ãfrica e Ame
rica Latina o que se v� � a mortalidade infantil, a fome, as enfer�
ctades endêmicas, a miséria sem fim que afetam milhões de seres hum�
nos. Isto é o resultado da exploração e da súper-exploraçao· da ela�
se trabalhadora das cidades e do campo por um sistema comandado pe
las multinacionais, pelos restos de burguesia nacional e pelas oli
garquias que ainda existem em vãrios países.
t bom reforcar que um elemento decisivo na atual cri
se mundial e a enorme pressao que os capitalistas dos países desen
volvidos fazem sobre os países sub-desenvolvidos. Esta pressão apa
rece através: da abertura total para o investimento estrangeiro, da
eliminação das diversas formas de controle sobre o movimento de divsas e capitais, do aumento da taxa de exploração dos trabalhadores,
etc.
Tudo isto faz parte da procura de novas condições de
''rentabilidade" para o grande capital. t dentro deste objetivo que<
imperialismo e seus agentes (FMI) estão impondo aos países subdese.!!_
volvidos novos planos de "ajuste'' de suas economias. Dentro desse
jogo, os exploradores nacionaisque ainda restam, procuram barganhai
alguma coisa nesse "ajuste, pois eles se encontram jã hã muito tempc
sob a dependência do capital multinacional.É preciso deixar bem ela
roque os capitalistas nacionais não estão interessados em salvar a
naçao e muito menos ainda em ajudar os trabalhadores, mas estão ten
tando salvar a sua n�rt� nn lur.rn

Esta crise atual do capitalismo revela mais uma vez a sua
verdadeira lÕgica e suas contradições: produzir e acumular riquezas
para alguns e produzir e acumular pobreza para a grande massa de tra
balhadores. Esta é a sua contradição. A crise é sempre, em �ltima
instância, a manifestação da anarquia e do antagonismo do sistema: o
desenvolvimento cada vez maior das forças produtivas como meio para
valorizar o capital e, do outro lado. o consumo restrito,a miséria e
a pobreza dos que produzem, os trabalhadores. Esta é a dinin1ica do
capitalismo: expropriaçao do conjunto da força de trabalho livre po
um punhado de exploradores. Todas essas contradiçoes, manifestadas
mais claramente nos momentos de crise, e o tabuleiro em cima do qual
devemos montar nossa estratégia de luta.

IV-AUTONOMIA SINDICAL
,'l.-

VISAO GERAL

O Sindicalismo e uma das formas de organizaçao classista.
Ele constitui nos dias de hoje um quadro bastante significante, no
que diz respeito ã luta do operariado brasileiro por seus direitos.
Apesar de ser atrelado ao Ministério do Trabalho, não pode
do assim, ter urna atividade mais eficiente em face das constantes
pressoes, intervençoes, prisao e até morte de sindicalistas em todo
o pais; o Sindicalismo está cada vez mais se fortalecendo através
de um trabalho de organização da base trabalhadora.
O governo por sua vez, faz o jogo do sistema dominante pr�
curando controlar toda a açao dos sindicatos, sustentando assim a s
tuação atual de exploração e repressão em cima da classe trabalhad�
ra.
Neste sentido, precisamos urgentemente participar da vida
sindical para formarmos verdadeira resistência com uma Diretoria co
prometida verdadeiramente com as causas dos trabalhadores da nossa
categoria, onde as bases sejam consultadas antes de decisões em pl�
nos de lutas a nivel local e nacional.

B- OS OOIS BLOCOS 00 SINDICALISt'íl �E

No atual momento existem dois blocos dentro do sindicalis
mo brasileiro. As diferenças entre os dois são muitas: um nao quer
brigar muito, não quer mobilizar os trabalhadores, não quer partir
para a greve, aceita facilmente os acordos do governo e dos patrões
oonstruiram UJta central com base na estrutura sindical atua 1 , diz at
que precisamos colaborar para sair da crise, etc. Outro orienta-se
por uma prática de ir para as portas das fábricas, de mobilizar os
trabalhadores, de organizar os trabalhadores para as lutas, não es
tçao dispostos a pagar a crise e querem construir uma CUT PELA BASE
islo e, com a ampla participaçao dos trabalhadores. na prâtica, os
dois blocos estao caminhando por trilhos diferentes, mesmo que o ob
jetivo bâsico seja o mesmo: LUTAR EM FAVOR DOS INTERESSES DA CLASSE
TRABALHADORA. Cada bloco vê de forma diferente o encaminhamento das
lutas e organizaçao da classe trabalhadora.

f V-FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA
1
CATEGORIA

Para levar a luta da classe trabalhadora é preciso que ela
esteja organizada, de tal forma que possa sustentar uma posição in
flexível diante das necessidades de luta que vão surgindo.
Procuraremos neste Congresso estudar e debater sobre as di
versas formas de luta que podemos desenvolver, bem como daquelas jã
levantadas.

A- OJ,1JSSOES DE FABRICA

A formação e organização das comissões de fábrica é uma da
formas apresentadas como alternativas de solução para a nossa união.
Podemos defini-lâ como sendo a reunião de trabalhadores de
uma fábrica que se reunem no interior da fábrica ou, quando isso
for possível, no Sindicato; onde discutirão e tentarão resolver seu
problemas particulares. Problemas como: baixos salários, cond�ções
de trabalho indignas e tantos outros; podem ser levados atraves das

Comissões de Fãbrica para o Sindicato ou Assembleias que deverão
efetuar conclusões em conjunto com todos os trabalhadores, afim de
que as experiências sejam vividas por toda a categoria e todos pos
sam participar da unidade classista.

B- ORGANIZACOES ffiR Bl\IRRG.5

Nos Movimentos Populares existe tambem uma possibili
dade da organização operãria. Trabalhadores de determinadas fãbri
cas reunem-se em seus bairros a fim de buscarem soluções para os
problemas enfrentados dentro das fãbricas.
Tais grupos comunitãrios de base, devem ter como pr�
posta de trabalho o estudo de viabilidades de ação em torno da pro
blematica trabalhista. Podem posteriormente apresentar em assemblei
para que toda a categoria possa inteirar-se da realidade global vi
venciada pela classe operaria.

C- ENCOOROS INTER-FABRICAS

Têm sido realizados diversos encontros de trabalhado
res de diversas, onde todos juntos possam discutir as diversas real
dades e chegarem a conclusões maiores no contexto trabalhista.
Uma das formas de realização de tais encontros e a
reunião por seções: cortadores, montadores, acabadores,etc. Cada um
possui problemas e necessidades que ã primeira vista podem parecer
diferentes mas, quando são colocados frente ã frente o trabalhador
percebe que são comuns a toda a categoria.
Temos obtidos muitos bons resultados desses encontro
poisceles tem surgido vãrios companheiros que tem assumido a luta
dentro de suas fãbricas, com bastante coerência.

D- SUGESTOES 00 C(l.JGRESSO

Acreditamos ser possivel levar a nossa luta de diver
sas outras formas, porem e necessãrio que todos os companheiros par
ticipem desse processo de estudo e busca de novas formas de organiz
ção trabalhista e que estejam de acordo com a nossa realidade opera
ria. Por isso de

VI-CAMPANHA SALARIAL
A- INTRODUCAO

A Campanha Salarial e o ponto mais discutido de uma ativi
dade sindical. Atraves dela e que as categorias trabalhadoras conse
guem aumentar seu potencial econômico, pois o seu salãrio depende
dela.
Ela acontece em detenninadas datas, ou seja de 6 em 6 me
ses. Essa data-base, para a nossa categoria e nos meses de feverei
ro de cada ano.
O procedimento usado nessas Campanhas são em fonna de rea
lização de assembleias onde são discutidas as formas que a catego
ria terã para a negociação de todas as reivindicações: desde condi
ções de trabalho (ambiente,equipamentos,alimentação,transporte, par
ticipação nos lucros do patrão, etc) ate o quantum do salãrio, in
clusive parcelas adicionais.
O Sindicato como elemento mediador nessas negociações, tem
convocado, nesses dois últimos anos, todos os trabalhadores para
que possam discutir juntos as reivindicações a serem colocadas na
Campanha Salarial.
Nas ultimas Campanhas tivemos alguns avanços em nossa orga
nização, pois os sapateiros estão sentindo que e necessãrio um pla
no de ação global para que todos tomem consciência da responsabili
dade de cada um para organizar e levar a discussão para dentro das
fãbricas, fazendo crescer a nossa organização e união a fim de tra
zermos mais beneficias para nossa classe trabalhadora.

B- DIRECICl'W1JlffO DA CAMPANHA SALARIAL - 84/85
-Bl-DIVISÃO POR REGIONAIS AD'1INISTRATIVAS
Uma das alternativas de solução que podemos discutir e a divisão dos debates por grupos regionais. O Sindicato tem
a cidade (fãbricas) dividida em 04 regionais para facilitar o traba
lho de contato pela distribuição de funções.
Poder-se-ã organizar nossa Campanha atraves da

formação de grupos de trabalhadores que participem de uma mesma regi�
nal e assim poderem mais facilmente chegar a conclusões sobre as for
mas e reivindicações da pauta de negociação.
Assim, todos poderão participar das reuniões sem ter
que se locomover ate o centro, podendo ficar em suas próprias fabri
cas; porem, observando sempre que as Assembleias Gerais serão realiz�
das no Sindicato.

B2- GRUPOS DE DISCUSSÃO NOS BAIRROS

Uma outra forma de organizar nossa Campanha seria a
criação de grupos de trabalhadores que se reuniriam em seus próprios
bairros.
Os trabalhadores também podem reunir-se em seus pro
prios bairros, ruas ou comunidades. Através dessas reuniões poderemo�
chegar a conclusões bem mais coerentes com os nossos objetivos, uma
vez que o próprio trabalhador encontrara soluções para os seus probl�
mas e necessidades.
Cada trabalhador, nesse caso, e responsãvel por tudo
aquilo que ocorre durante a Campanha e também fora dela, devendo le
var para a Assembleia Geral todos esses problemas.

B3- GRUPOS DE DISCUSSÃO NAS FÁBRICAS

Nesse item nos poderíamos convocar as fabricas indivj
dualmente conclamando os companheiros a se unirem em torno do nosso
objetivo global: participação direta dos trabalhadores nas conclusõe�
Através das Comissões de Fabrica o Sindicato convocarã também aqueles companheiros que não estiverem participando efetiv�
mente da luta pela organização e reivindicação na Campanha Salarial.

B4- SUGESTÕES 00 CONGRESSO

Nas reuniões de grupos de discussão aqui no Congressc
os nossos Companheiros deverão também procurar debater sobre outras
alternativas de solução para organização de nossa Campanha Salarial,
uma vez que e de interesse particular de todos nós essa organização.
Vamos todos buscar soluções que possam nos proporcio
nar resultados bem mais coerentes e oositivos.

VII- ROTEIRO PARA DEBATES

(NOS GRUPOS)

A- ExPOSICÃO DE IDÉIAS E OPINIÕES INDIVIDUAIS

Ao iniciar-se a reunião dos grupos cada participante

deverá ter I ido o texto em discussão com.certa antecedência; e assim

dar início à exposição das idéias de cada um a respeito do texto.

B- REsuvo

DA OPINIÃO

GERAL 00 GRUPO

O secretário de cada grupo deverá fazer um resumo

de todas as opiniões do grupo e apresentá-la na reunião da Mesa Orga
nizadora do do seu grupo.

C- ALTERNATIVAS DE SoU,tÃO (INDIVIDUAIS)

Cada participante, após ter ouvido a conclusão resu

mida, deverá propor soluções práticas sobre o assunto, em forma de
alternativas de solução para a questão.

D-

RESUMJ DAS PROPOSTAS DE SOLUCÃO 00 GRUPO

A mesa organizadora de cada grupo deverá, conforme

Regimento lnterno--Ar"t.04- promover a confecção dos resumos das pro

postas colocadas pelo grupo.

VIII- EXFDSIÇPD EM PLrnARIO E CONCLUSOES GERAIS 00 CONGRESSO

Todos os resumos dos grupos serão levados ao plená

rio e rediscutidos, seguindo todas as normas estabelecidas no regi
mento interno.

REGI MENTO

I NTERNO

ART. 01: PARTES CONSTITUINTES DO CONGRESSO:
- Grupos de Trabalho

'

REGIMENTO INTERNO
POR BUE ?

O Congresso será dirigido pela Diretoria do Sindicato com
acessores escolhidos pela Comissão Organizadora.

1

Um Congresso é um rrorrento inp:>rtante na vida de

deci

sões que vão influir decisivarrente na vida do Sindicato nos
seguintes. Estas decisões vão orientar a luta e apontar os
caminhos que vam:::>s seguir.

Por t.trlo isso, o Congresso deve refletir exata

irente o que se passa no seio da categoria profissional.

O

debate deve ser aberto e derrocrático. Ao mesrro tempo deverá

ser disciplinado para que os objetivos sejam atingidos.

O regimento regularrenta esse debate livre e

de

rrocrático, facilita a participação de todos, encaminharrlo

tt.rlo para as conclusões que certarrente iluminarão nosso ca

minh:) nos próxinos dois anos.

O regimento, portanto, nao é uma camisa de for

ça. � um espaço de liberdade, um instrurrento derrocrático,um

ireio eficaz para chegamos a um tom resultado.

Cada congressista deve conhecer bem e observar

esse regimento. Ele corrluzirá a participação de cada um pa
ra o bem de todos.

- Comissão Organizadora

ART. 02: DA MESA DIRETORA:

PARA BUE?

urna categoria profissional. Através dele são tomadas

- Plenário

1

ART. 03: DOS GRUPOS DE TRABALHO:
Cada grupo terá um coordenador, um secretário e um rela
tor eleitos dentre seus membros, além de um acessor indicado pe::
la comissão organizadora.

§. 19- Plenário: terá como função a organização do debate
das preposições oferecidas pelos grupos, e promover conclusões prá
ticas referentes a elas.
§.29- A Comissão Organizadora terá plenos poderes para
coordenar e encaminhar todos os debates.
ART. 04: A mesa dos grupos de trabalho(coordenador, secretário e
relator) será responsável pela elaboração do relatório que reuni
rá as proposições aprovadas.

ART. 05: Os relatores de todos os grupos de trabalho deverão reu
nir-se com o objetivo de tirar um Único relatório onde deverá cons
tar as proposições aprovadas de todos os grupos.
ART. 06: Cumpre ao plenário aprovar ou rejeitar as propostas refe
rentes ao temário da pauta do Congresso.

ART. 07: Os membros do plenário que desejarem participar dos deba
tes poderão fazer uso da palavra na ordem de inscrição, por tempo
definido pelo próprio plenário.

§.Onico: As inscrições deverão ser feitas até o fi
nal da exposição do 39 orador.
Após as intervenções dos inscritos, se o Plenário
nao estiver ·suficientemente esclarecido sobre a matéria em discus
são poderá inscrever-se mais 01 (um) delegado para defender a pro
posição e mais 01 (um) para combatê-la. Persistindo a dúvida no
Plenário, utiliza-se o mesmo critério de inscrição.

ART. 08: Após o encerramento das intervenções sobre a matéria em
discussão a mesma será colocado em votação pelo Presidente da mesa
Diretora.

Art. 09: A VOTAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO:
O assunto que obtiver 2/3 (dois terços) sera aprovado ime
diatamente.
Quanto àquele que obtiver
apenas 1/3 (um terço), também
será levado para o plenário.

ART. 10: A VOTAÇÃO DO PLENARIO:
A votação do plenário será pocessada por aclamação mediante
levantamento de credencial. Em caso de dúvidas haverá votação indivi
dual mediante credencial, obedecendo a maioria simples: 50% + 1.

ART. 11: RESOLUÇÕES:
Conclufdos os trabalhos do Congresso;a mesa Diretora, junta
mente com a Comissão Organizadora providenciará a redação final das
resoluções que deverão ser submetidas à apreciação do Plenário.

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

TERRA REPARTIDA
J,USTIÇA NO TRABALHO

1
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1 ENCONTROS DE REFLEXÃO 1
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA
CPT/RJ.

'

APRESENTÁ.ÇÃO

. "Romaria" vem da palavra "Roma", a cidade que é o centro de peregrinaçlJes c;ristds. O

dicionário nos diz que a r9maria é uma peregrinação a algum ·local religioso.'
Em certo sentid o, tudo que vem da mão de Deus, toda a criaçdo inclusive a "nossa irmã
e mãe terra",. com o diz São Francisco de Assis - é religi osa e santa. É através da terra que
Deus "nos alimenta e governa e produz variad os frutos e coloridasflores e ervas" ( Cántiéo
das 'Criaturas). Deus, o Oon o da Terrà, lembra a Moisés a santidade da terra,'exigindo que
elé tirasse as sand4lias, po_is : "Este lugar é santo" (Êx. 3,5).
Nestes dias quçtemos refletir com-seriedade sobre uma romaria a ser feita a um "local
religioso". Não será feita a Roma, nem <i Aparecida do Norte, mas à TERRA. Queremos
refletir sobre a terra que foi nos dada por Deus. '.'lntroduzir-�os-ei na terra que, com. mão
levantaiiajurei dar a Abraão, a 1sa4c e a Jacó, e vo-la darei em possessão hereditária" (Ê:x.
6,8) ..

A Romaria da 'Terra não é lwra de agressões, acusações ;u revoluç6es. Ê hora de oraçã o
e reflexlio sobre a vontade do nossojusto e bo,uJoso Deus, expressa principalmente através
das Sagradas Escrituras e do Magistério &e Sua Igreja. Nestes dias fomos agraciados com
as palavras sábias e profundas de Sua Santidade, o. Papa Jotí,o Paulo 11 ·na sua carta
· .
·
.
encíclica Centesimus Annus :
"A or�gem· primeira de tudo o que é bem é o própHo ato de Deus que criou a. terra e n
homem, e ao hom;em deu a terra para que a domine co m o seu trabalho e goze dos seusfrutos
(cfGen.1,28-29). peus de� a terra a todo·o género humano, para que.ele sustente todos os
seus 'membros sem excluir nem privi�egiar ninguém. Está aqui a raiz do destin o un{v,ersal
dos bens da terra. Esta ...çonstitui o primeiro dom de Deus para o sustento da vida humana.
Ora, à terra não dá os seus frutos, sem uma peculiar resposta do homem ao <!,om de Deus;
isto é, sem o trabalho: é· me dia�te o trabalho que o homem, usando da sua inteligência e
liberdade,· consegue d0mi:ná-la e estabelecer nela a sua digna morada. Deste modo, ele
apropria-se-de uma parte da terra, adquirida precisa mente com o .trabalho. Está aqui a
origem da propriedade individual. .Obviamente ele tem também a responsabilidade de não
impedir que os outtos homens tenham igualmente a sua parte do àom de Deus, pelo
contrário, deve cooperar com ele-s para conjuntamente· dominare11i'toda a terra" (N!l. 31).
·Pedimos a De.us para que sejam.rec onhecidos pelas autoridades competentes os prnc(pios
humanos e cristãos mencionados pelo Papa : direitQ � todos à terra, eliminaçtlo de
previlegiados, direito de estabelecer na terra. digna morac/a, a résponsabilidade de n:ão
forem
impedir a ninguém a sua parte da terra ... Evidentemente,, no dia errJ.,que os princípios
·
··
Agrária.
Reforma
levados a sério vamos presenciar a muito esperada
Se, ao i,iiciar a nossa caminhada , a nossa' romaria' à TERRA, ai� hà meio de nó�·
a_queles que levantam a dúvida antiga :
"Como podemos conhecer o caminho ? vamos oferecer-lhes a resposta que já recebemos
"Eu sou o Caminho, a·Verdade e a Vida.
Ninguém vem ao- Pai a ntí,o ser por mim" (Jo.14,6)
+ Fr. Elias Mannin_g, OFM. Conv.
Bispo de Vale,wa
4?

ATENÇÃO IMPORTANTE

- Preparar os encontros possivelmente com uma equipe.

.,

,

- Coopere com a ação do Espirito Santo : para improvisar bem, é preciso pre parar bem
antes.
- Procure sentir o "clima" do encontro, sendo sensível aos acontecimentos e situações
do grupo.
- Quanto mais dividir as tarefas, melhor. Supõe -se muitos serviços:
. leitores, monjtores, cantor es, só que levam os símbolos, tarefas marcadas, tare fas
improvisadas, etc...
_A BÍBJ.,IA SAGRADA é o instrumento nece ssário. Não pode faltar. Marcar os
textos com antecedência, para não tirar a atenção da reflexão.
I

- Normalmente o r oteiro é assim
. Introdução : canto - acolhida - prece .
. A Palávr a de De us : monição com o te ma - te xto
silêncio - partilha
, Reflexão : fato da vida - per guntas
. Ríto final : Pai Nosso - conclusão

O último clia segue r oteiro diferente. É uma mini-romaria.
O texto bíblico de ve ser preparado por uma monição, isto é, o monitor pre para a
comunidade para a escuta·da Palavra, chamando a atenção para a mensagem do tema.
De ve ser feita com poucas palavras.
A Palavr a de Deus não é apenas lida, mas proclamada. É para todos ouvirem be m.
O tempo de silêncio é para "mastigar";assimilar o que a Palavra diz.
A partilha é para se colocar em comum ·o que eu ouvi, ent�ndi e aceitei.
- En�im, não fique éscr avo (a) âo livrinho. Use da criatividade. Nunca crie tudo
�ozinho (a) l

'

•

1Q encontro : CONOSCO CAMINHA O SENHOR

..
. CANTO INICIAL
ANIMADORES (A) : Nós estamos reunidos em Nome do
Pai. .. TODOS : AMÉM!
Anim: Louvado seja nosso Senhor Jesus Crísto
T: PARA SEMPRE SEJA LOÚVADO !
1:

Anim: "Onde dois ou mais estão reunidos em meu Nome, a(
estou eu no meio deles", disse Jesus. Por isso saudemos-nos
coro o abraço da paz, reconh�endo a· presença especial do
Senhor quándo estamos reunidos como os irmãos. (todos se
abraçam) ,
/

\.
I

L�ITOR (A) 1 : Lembrando que ó día 25 de julho é dedicado ao Trabalhador Rural trazemos para
esta celebração a nossa vída, os companheiros da zona rural e das cidades, que, nos movimentos
e organizações combativas e democrâticas lutam por melhoria de :vida, paz e justiça.
L2 : A luta é orna só; os grupos e movimentos é que são díferentes. Vamos trazerem nossa mente
os grupos que fazem parte da nossa luta :
(espontaneamente as pessoas pegam um símbolo e dizem o que significa camínhar com o grupo,
podendo ser assim:)
. marmita : CAMINHA COM A GENTE os sem terra,· bóias-frias e diaristas PORQUE...
. terra :
CAMINHA COM A GENTE os posseíros e assentados PORQUE ...
. balde :
CAMINHA COM A GENTE os retireiros e gadeiros PORQUE ...
. bandeira ou estatuto ou carteirinha de associado: CAMINHA COM A GENTE os Síndicatos
e associações combativas PORQUE...
. fruto� da terra : CAMINHA COM A GENTE os pequenos produtores PORQUE...
. facão :
CAMINHA COM A GENTE os assaláriados PORQUE...
. Biblia :
CAMINHA COM A GENTE as Igrejas PORQUE...
. tijolo :
CAMINHA COM A GENTE os trabalhadores e trabalhadoras que moràm
na cidade PORQUE...

-:

Ll No fundo do nosso coração, nas preocupações e alegrias das famílias e comunidades estâ o
Se�or. É o que quéremos dizer cantando (ou rezando) este salmo (46)
ELE
BALHA},f.!ÉCONOSCO, ESTÁ COM AGENTE/
SENHOR DOSQUETRA
T:(refrão)O
\
'
'
NOSSA FORTALEZA/ E O DEUS QUE NOS DEFENDE.
L2 : Deus é o nosso refúgio e nossa força, defensor sempre alerta nos perigos.
HOMENS : Por isso não tememos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar; se
.as âguas do mar estrondam e fervem, e por sua fúiià os montes se estremecem.
T: (refrão)
MULHERES : O correr das ãguas alegra a cidade de Deus, o Altíssímo consagra a sua moradia.
E

I

D �us está em seu meio,. ela é inabalável. Deus a socorre ao romper d'a ntanhã. Povo s estrondam,
remos se abalam, mas ele ergue sua voz e a terra estremece.
T; (refrão)
HS : Venha.f!l ver os at os do Senhor, os ass ombros que ele fez na terra : acaba com as guerras até os
co nfins do �undo, quebra os arcos, despedaça as lanças, ateia fogo nos carros e diz : "Rendei -vos
e reconhecei : Eu sou Deus, mais alto que os p ovos, roais alto que a terra•.
T: (refrão)

A PALAVRA DE DEUS-:
. monição (tema:, ... e disse Jesus: "Estarei cóm vocês todos os dias")
. texto MT 28,16-20
. temp o de silêncio
. partilha
REFLEXÃO
· No �ia �8 de agosto realizaremos. a $2 Caminhada da Terra, promovida pela CPT/RJ e pela
lgreJa Diocesana de Valença no Mutirão da Conquista
É um sinal de esperança para o Povo nestes tempos difíceis.
É como a plantação verde depois ·que a chuva reg ou a terra seca. .
. O que significa para nós pa;ticipar da Romaria da Terra ?
RITO FINAL
· Queremos le _var ãn_im o, festa e solidariedade a todos os que vão para a Romaria, pgrque o nosso
Deus ê. um Pat. Por isso rezemos :
.
PAlNOSSO ...

Anim: Ter.ra Repartida
T: JUSTIÇA NO TRABALHO ! (3 vezes)

22 encontro : O SENHOR NOS'. DEU ESTA TERRA

.CANTO
ANIMADOR (A) : ( aá as boas. vindas se tiver gente n ova petlir para se apresentar, agrade<ler ao
donq da casa, etc...)
�amos fazer um minuto de silêncio, para sentirmos a. presença de Deus (pausa)
LEITOR(A) 1·: Diante do Senhor Deus queremos colocar as
pessoas as pes·so as, a nossa Realidade, e as situações da n ossa
vida.
·(espontaneamente, faz-se cada um, as intenções ;lembrando
: doentes...ani versariantes ...os fami- liares (!ue tiveram 'de
morar e trabalhar fora... os que trabalham a serviço do
E:vangelh o...os que estão na diretoria do Sindicato e
assoc iações...os pastores das igrej�s... os sem terra..ps ·
desempregados ...etc...
FA1'.0 DA VID� : (Podem concluir com uma oraçã o QU
canto)
- P ois ê.� dizia 'seu' João, por aí tem muitç terra cercada e que nem está plantanda! Tanta te�· sein
gente e taµta ge�te sem terra !
- É verdade, 'seu' João, disse o Antônio, Delegado Sindical : no Brasil temos seiscentos milhões de
hectares, , quer dizer, mais d�·cento e cinquenta milhões de alqueires de terra que.pode ser.plantada. . .
Mais da metáde dessa ten;a está nas mãos-de poucos latinfundiários, que deixam mais de 4 i milhões
de alqueires sem-plantar nada.
- Eti acho u.m crime deixar essa terra toda parada, quando na �ona· rural são mais de 8 milhões de
famílias sem terra, sem contar' com as pessoas que tiveram que gan_har a vida na cidade .!
- D. Júli a, que escutav.a a conversa, disse.mais: - Quase a metade �as de plantio está nas mãos de
só 17 empresas.
-'Seu• João disse:. - Só mesmo uma Reforma Agrária é que 1)9derá melhorar a vida na rqça e na
cidade.
Anim : Vamos continuar a conversa dess� s pessoas.:

1 QTJAIS A,S V,4.NTAGENS QUE A REFORMA AGRÁRIA TRAZ. PARA OS TRABÁLHADORES DA ROÇA E DA CIDÁDE �
2. POR QUE'ATt HOJE O,GOVERNO NÃO FEZ A k.EFOR�A AGRÁRIA ?
3. O QUE DEVEMOS PAZER PARA OB1UGAR O-GOVERNO A FAZER A REFORMA
AGRÁRIA? .
..
.
4. EM QUE A ROMARJA DA' TERRA AJUDA NA LUTA'PELA REFORMA AGRÁRJA ?
A PAL�VRA DE DEUS
-monição: (tema... e disse o Senh�r Deus: "·Descí para libertar o meu povJd� opressão dos-egípcios
e·para levá-io para uma terra grande e fê.rtil")
. texto: :ex 3,7-10
. silêncio
• partilha

L.1 : Como .Deus esteve junto ao seu povo na conquista da "terra'da Promessa
·T:QUEREMOS TERRA REPARTIDA E JUSTIÇA NO T_RABALHO.!·

·,

3º entontro : ·... "Então Jesus mandou que as pessoas
se s�ntassem na grama verde, em gruposlf (Me 6,39)
REFLETINDO AS.NO�SAS ORGANIZAÇÕ,ES.

L.2 :Porque a Reforma Agrária garante uma melhoria de vida para o povo e· issó é sinal do Reino
.
'
��
T: QUEREMÓS TERRA REPARTIDA E JUSTIÇA NO TRABALH
_ O!

==""

ricos enquanto �uitas famílias n� roça e na ci�ade
L. 1 : Porque.a tma está nás mãos de poucos
··
passam necessidade
T:QJJEREMo'S TERRA REPARTIDA E JUSTIÇA �9 TR,ABALHO!

.CANTO
ANlMADOR (A) : Somos todos benvidos porque quem nos.reúne �qui ê o nosso Deus : Pai+ Filho
+ Espírito Santo

L. 2 : Porque os posseiros e pequenos produtores têm pouca terra i; precisam de ·mais terra para
plantar
T:QUEREMOS TERRA REPARTIDA E JUSTIÇA NO TRABALHO-!

L. 1:.A RQmaria-tem uma·grande sentido se for a celebração da caminh� da do pôVo que luta, festeja
e anima os movimentos, associações, organizações e con_mnidades: A Rómaria é a festa da fé de
todos os que, de. forma-unida e organizada acreditam num mundo renovado pelo Espírito de Deus,
.T :VEM ESPÍRITO SANTO, YEM ! VEM ILUMINAR : (2 vezes)

L. 1:Porqu� o trabalhador rural além da terra precisa de.crédito agrícola, de condições para plantar,
produzir e comercializar
E JUSTIÇA NO
T:QUEREMOS TERRA. REPARTIDA
. TRABALHO!
.

L. 2 :Para que a Romaria
. seja Caminhada de paz e de solidariedade
.
·T:VEM...

.

L. 2 :Porque os assalariados da cana e os diaristas precisam de me�ores condições de vida
T:QUEREMOS TERRA REPARTIDA E JOS'FIÇA NO TRABALHO!
L.1:Porque os assalariados retireiros e gadeiros, diáristas e bóias-frias têm direito a uma vida digna
para si e suas familias
.
·
T:QUEREMOS TERRA REPARTIDA E JUSTIÇA NO TRABALHO·,

L. 1 : Para que a .Romaria ajude á união e a amizade das .familias do Mutirão da Conquista em
Valença
.
.
L., 2 :Para que na Romaria celebremos nossas vitórias e nos dê ânimo para vencer ás dificuldades
T:VEM...

L. 2 : Porque os assalariados tem direit0 à carteira assin�da, férias e.repouso semanal remuner.ados,
13Q salário e que os patrões cumprem os a�ordÓs coletivos
T:QUEREMOS TERRA REPARTIDA.E JUSTIÇA NO TRABALHO!

L. 1 :Para que as n'ossas lideranças não sejam autoritárias, nein pelegai: e nem s�Jam "compradas•
pelos grandes ·
T:VEM ... ·.

L. 1 :Porque os lavradores e os indígenas têm direito à terra e o respeito às suas culturas
T:QUE�EMQS TERRA REPARTIDA E-JUSTIÇA NO TRABAL�O !
Anim :- Em silêncio vamos passar a vasilha com terra de mão
. ela/ seja
. em mão, pois Deus quer que
sinal de alegria, de partilha e também sinal de novo céu e da nova terra na vida eterna.

(passa-se a vasilha-com terra)
As mãos que P'!garam a terra agora se unem na presença <Je Deus, s!gnijicanáo o nosso
compromisso dft-lutar por umà. terra Uvre, sem vioUncia, miséria e fonit.
PAI NOSSO

. 1,
'

· Para que não d�ixemos as noss�s lideranças nem as diretorias trabalharem sozinhas, mas
L. ·2 :
partícipemos j1.1.Qtos das atividades que são par:a o bem de todos
·T:-VEM
L. 1 :Para que todas a fgrejas de crentes, çomunidades católicas pessoas espiritas estejam do· nosso
·
lado, lutando a favor do fraco e humilde
T:VEM...
L. 2 :A torça dos jovens, a esperança dos que crêem e todos os que preparam a Rómaria
T:VEM...

(esponta�eamfnie, outras intençõ�s)
APALAVRA DE DÉU�:

. monição:(tema: Jesus-organiza o pov.9 em grupos)
. tex.to :Me 6,34-42
. silêncio.
. partilha

·FATO DA VIDA:

O sol estava a.pino e 'seu' Manoel deu,urn pulo em casa pra tomar uma água'fresca. Não
saía d�.sua cabeça a despedida do compadre Arlindo que teve que vender tudo às press.as e
ir tno'tar na cidade para poder tratar da sua filha que estava com uma doença que os médicos
não descobriam o que era. Mas será que viver na roça é isso mesmo ? Será que a gente nunca
vai ter um conforto vivendo da lavoura? Estudo para as crianças é muito pouco, só tem até·
à quarta série ; quando será que vamos tocar a roça só com as máquinas e vamos ter condução
para levar a produção para a cidade ?
Quando estava pensando essas coisas, os cachorros c9meçaram a latir. Apurou o ouvido.
Era alguém chamando. Foi na porteira atender: O que.desejam ?. ·
- Eu s.ou o padre novo . qa paróquia e essa aqui é D. Rute, crente. _Eu cheguei tem dois meses
e nas �inhas andanças cqnhecí o trabalho que ela está fazendo nas comunid.ades rurais, com
·
o apoio do sindicato · ,
"Seu" Manoel mandou entrar e contou o caso do compadre Arlindo D. Rute foi dizendo:
-É verdade, "seu" Manoel que o pessoal_ não tem mas confiança no seu sindicato nem nos
seus moviinentos. A diretoria tá parada, quando nãô fica do lado dos grandes. O nosso vice
presidente é um companheiro de luta, mas como o sindicato tá fraco, ele tem que trabalh�r
para sustentar a famfla e não tem tempo para ficar de frente_.
- Parece que qu_ando a gente desacredita, larga mdo de mão. Mujtas vezes o certo é lutar
para melliorar, disse o padre.
· D. Rute continuou: O sindicato não é a diretoria, mas to.dos nós. Trabalhando, partidpando
nas reuniões, pagando á mensalidade, apoiando as lutas dos outros �mpanheiros. Eu mesma
..
�
éstoti me reunindo com as esposas dos lavradores.
Nist0, a esposa-do "s·eu ". M;ànoel; a D. Alzira chega com o c�é, e se apresenta D. Rute logo·
'aparteia: Eu vou me-apresentar para a senhora: Não sou católica, mas estou animada em
r.-abalhar com o padre, porque ele apoia a nossá luta. Acho que é issp que Deus quêi:. Nós
estamos formando um grupo de mulheres para organizar-o nosso trabâlho: vender os doces,
crocbê, tricô, os bordados, o q\}eijo e tudo que a gente-faz. Assim ajudamos a cus�ear as
despesas d� casa.
Anim : Vamos fazer de conta que nós também estamos na casa do "seu" Manoel e
continuemos a conversa
1. TEMOS OUTROS MOVIMENTOS ALÉM DO SINDICATO?O QUE ELES FAZEM?
2. O SINDICATO DEF�E A GENTE DA GANÂNCIA DOS FAZENDEmos E DAS DI
FICULDADES QUE PESAM NA VIDA DO LAVRADOR:?
3. VAMOS ESCREVER COMO QUEREMOS QUE SEJA O NOSSO SINDICATO, OS
NOSSOS MOVIMENTOS E A CPT E A ROMARIA. DEPOIS PRECISAMOS TIRAR UMAS
FRASES PARA FAZER FAIXAS E CAR'fAZES PARA LEVAR PARA A ROMARIA DA
TERRA.
4. ORGANIZAR, mvmm AS TAREFAS DO QUE PRECISA PREPARAR PARA A ROMARIA
: Faixas, caJàzes, músicos, instrume11.tos, etc...
Anim : Deus só é Pai nosso, porque querem�s viver como irmãos. Por isso. antes de rezar a oração
:que Jesus nos ensinou, saudemo-nos com o abraço da paz.
Anim:·Agora podemos dizer PAI NOSSO...
L.1: TERRA REPARTIDA E JUSTIÇA NO TRABALHO!
T:PORQUE VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!

,

.CANTO

ANIMADOR (A) : Preparar-se para a Romaria com fé no Deus vivo, é: denunciar a injustiça deste
mundo e se alegrar .com tudo çle bom, justo e santo que os trabalhadores faze�.
Façamos umà pequena caminhada, como Jesus fez, indo para o povoado de Emaús.,
L. 1 : l(eremos nesta celebração comofoi que Jesus se encontrou depois da Ressurreição com os dois

disc(pulos que estavam. desa�imados com tanta violência
Jesus fez desse encontro um
·
· e op;essão.
encontro de fé e de alegria.

L.2 : Lc 24,13-24
L. 1 : Nestes versículos notamos como os disc(pulos estavàm remoendo só tristezas e durezas do

softimer,-10. Estavam cegos e cQm medo. Estavam em crise porque tinham deixado tudo prira seguir
a Jesus mas ele agora estava morto. Jesus faz de conta que n@sabia de nada, e faz com que eles
contem o que aconteceu. Eles percebem algo novo: ·as mulheres que naquele tempo eram rejeitadas
e sem valor, fizeram a experiência. de alguma coisa nova, mas eles aindíl não acreditam.

Anim: No meio de tanta violênciá, ganância e opressão, �amos lembrar que tem gente que tira uma
parte do seu tempo para.os doentes, os velhos os explorados, os ameaçados de despejo.
�mbrar os seryiços que as r.omunidades fazem. Após 2 ou 3 pessoas, canta-se um refrão).
Continua-se a Caminhada.
PRIMEffiA PARADA:
L. 1: Lc 24,25-27
L. 2:Jesus mostra que o Projeto de Deus não é de morte e sim de Vida. Ele libertou o povo do Egito
e fez tantas maravilhas. É por isso que Ele continua agindo hoje enviando os profetas que gritam com
o povo, contra o mal que nos cerca e a favor da libertação.
Anim: Agora vamos nos lembrar dà pessoas vjvas e mortas que sempre anunciam uma vida nova
para o povo através das organizações ou na defesa de nossos direitos.Após cada pessoa lembi:ada,
todos respondem :
T:PRESENTE!
(continua a caminhada cantando).
SEGUNDA PARADA:
L. 1: Lc 24,28-35
L. 2 : Toda vez em que repartimos o pão na comunhão ou ceia do Senhor, toda a vez em que
repartunos os nossos bens, 0 nosso tempo, enfim, · quando fazemos gestos de fraternidade e
solidariedade, o Cristo Ressuscitado está presente entre nós.

(Traz-se o que vai ser se·rvido, para ser abençoadq : ) .

-

Anim: Bendito seja o nome do Senh or, agora e sempre e por toda a eternidade
T: BENDITO SEJA DEUS PARA SEMPRE!

8

li

( esponianeamente os presentes continuam)
. Pela terra e seus frutos
. Pela união e coragem dos que lutam
. Pela alegria dos nossos jovens
. Pela Romaria, caminhada de fé e fraternidade
. Pela união das famílias· e dos gue crêem em Cristo

T : B"ENDITO...
T: BENDITO...
T: BENDITO...
T: BENDITO...
T: BENDITO...

9

.

.
I

Romaria da terra/faz o povo arreunir,
numa luta sem guerra/ Nós lutaremos
por ti !

PAI NOSSO..:·

TE�RA REPARTIDA - juSTIÇA NO TRABALHO
no final de tudo, uma salva de palmas e serve o lanche)

AVISOS

. Os últimos acertos para a Romaria (sl\ida dos ônibus, responsáveis, o que levar, etc ...)
. Não·esquecer de levar chãiieu, guarda-chuya, água, pap el higiênico, etc...
,
. Não deixar levar bebida alcóolica.

"

Anim : O que os romeiros inais esperam de nós é o nosso apoio , fü âniiino e entusiasmo. Vamos'
terminar com a bênção de Deus, pois é Ele quem nos guia e é nos$a força.
L. 1 : O nosso auxilio está no nome do Senhor
T: QUE FEZ O CÉU E A TERRA
L. 1: Colocando a mão direita no ombro do vizinho digamos :
T: O SENHOR LHE ABENÇÔE E LHE GUARDF/ O SENBÓR MOSTRE O SEU ROSTO
BRILHANTE E TENHA PIEDADE DE
SENHOR LHE MOSTRE SEU ROSTO
E L�"CONCEDA A PAZ.

voctt o

li

.-

1. ROMARIA DA TERRA

(imenções espontâneas)

.BÊNÇÃO:

CA'NTOS

.

o

l A terra é sagrada/ feita por Nosso Se
nhor. Ele fez e deu ao homem/E também
lhe ensinou que é nela que vivemos/ e a ela
abençoou. É tão linda á natureza/ é obra do
Criador.E Deus deu a inspiração/ o homem
fez a plantação : foi assim que começou.
(6en. 1,26-31)
.

2. Mas no passar do tempo/ que o povo
aumentou, começou a ambição/e a terra
negociou. Uns comprava e outros não,/ e à
força eles tomou : fazendeiros e jagunços/
�atando os trabalhador. E as familias, que
era dono/ hoje veve no abandono, sem
SQas terras ficou.
3. Amigo trabalhador,/ veja a nossa si
tuaçãÓ: nós queremos trabalhar / e não
temos condição. A terra, que era nossa/
hoje é toda do patrão; desemprego na
cidade/ virou uma maldição. Precisamos
nos unir/ e nós vamos resistir, pôr a terra
em nossas mãos.
2. BENDITO DOS ROMEIROS DA TERRA

/'

COMUNHÃO

FRATERN
-- - -- -IDADf
.. --....-

1. Bendita e louvada seja / esta santa
Romaria!/Bendito o povo que marcha(bis)
tendo Cristo como guia.:

Sou, sou teu, Senhor.
sou povo novo, re�irante, lutador 1
Deus dos peregrinos,
dos pequeninos, Jesus Cristo reden�or!

'

2.No Egito antigamente/ do meio da escravi
dão/ Deus libertou o seu povo.Hoje 'ele
passa de novo gritando a libertação.: (bis)
3. Para a Terra Prometida /O Povo de Deus
marchou. / Moisés andava à frente: Hoje
Moisés é a gente, quando enfrenta a ôpres
são. : (bis)
4. Caminheiros na estrada, / muita cerca
prende o ·chão/ Todo arame e portaria
merece corte e fogueira. São frutos da
maldição.: (bis)
5. Quem é fraco, Deus dá força./ quem tem
tnedo sofre mais; / quem se une ao com
panheiro vence todo cativeiro, é feliz e tem
a paz. : (bis)
6. Mãos ao alto, voz unida/ nosso canto se
ouvirá/ no caminhos do sertão, clamando
por t�rra e pão. Ninguém mais nos calará.
: (bis)
7.- Meu São Franciseo das Chagas, / da
matriz de Canindé/ seja nossa coÍnpanlµa
nesta grande Romaria pra terra que a gente
quer. : (bis)
3 O POVO DE DEUS
O povo de Deus no deserto andava
mas à sua frente alguém caminhava.
O povo de Deus era rico de _nada
só tinha esperança e pó da estrada.
Também sou teu povo Senhor
estou nesta estrada / somente a tua graça/
me basta e mais nada.
2. O Povo de'Deus também vacilava
às vezes custava a crer no amor.
O povo de Deus cantando rezava
pedia perdão e reromeçava. Também sou
, teu povo·...Perdoa se às vezes, não creio em
mais nada.

3. O povo de Deus também teve fome
e tu lhe mandaste o pão lã do céu.
O Povo deDeus cantando deu graças
provou teu amor, teu amor que não
pa,ssa.Também sou teu povo...Tu és a
limento, na longa caminhada.
4. O povo de Deus ao longe avistou
a terra 9uerida que o amor preparou.
O povo de Deus sorria e cantava
e nos seu.s louvores teu amor proclamava.
Também sou teu povo Senhor, estou nesta
estrada / cada dia mais perto, da terra
esperada.
4 CANÇÃO DE MARIA
Virá o dia em que todos /ao levantar a
vista / veremos ttesta terra / reinar a
líberdade! (bis)
1. Minha alma engraµdece o Deus Liberta·
dor / se alegra meu espírito em Deus meu
Salvador. Pois ele se lembrou do seu povo
oprimido / ·e fez de sua serva a mãe dos
esquecidos.
2. Imenso é seu amor / sem fim sua bon
dade/ prá todos que na terra, lhe seguem na
humildade, bem forte é nosso Deus, le
vanta o seu braço, espalha os soberbos,
destrói todos os males.
3: Derruba os poderosos dos seus tronos
erguidos / com sangue e o suor do seu povo
oprimido. E farta os famintos, levanta os
humilhados arrasa os opressores;os ricos e
os malvados.
4. Proteje o seu povo com todo o carinho
/fiel é seu amor em todo o caminho. Assim
é o Deus vivo que marcha na história bem
junto do seu povo em busca da vitória.
•'
5. MOMENTO NOVO
1. Deus chama a gente pra um momento

novo/ de caminhar junto com seu povo/ É
hora de transformar o que não dá mais; /
sozinho, isolado, ninguém· é capaz.

' '

POR ISSO VEM, ENTRA NA RODA
COM A GENTE TAMBÉM/VOC� É
MUITO IMPORTANTE! (bis)
2. Não é posslvel crer que tudo é fácil / há
muita força que produz a morte / gerando
dor, trisí.ei,a e desolação / é necessário unir
o cordão.
3. A força que hoje faz brotar a vida atua em
nós pela sua graça/ é Deus quem nos
convida pra trabalhar o amor repartir e a
força juntar.
6 O QUE COISA BONITA
ó que coisa bonita (bis) Deus Pai Liberta
dor / criar negra cor .ó que coisa bonita !
ó que coisa bonita ó que coisa bonita /
Jesus é nosso irmão sem separação / ó que
coisa bonita.
ó que coisa bonita (bis)/ O Espírito a fé a
força o axé / ó que coisa bonita.
ó que coisa bonita (bis) Mãe por nós
escolhida, Negra-Apar�ida/ ó que coisa
bonita.
ó que coisa bonita (bis) celebrar Deus da
vida com festa, comida/ ó que coisa bonita.
ó que coisa bonjta (bis) esta reza, esta
missa, Clamor de Justiça/ ó que coisa
bonita.

NA
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SõLIDARIBDADE E CGNGBA
TULAÇÕES PELO. CONGRESSO
·C
ENDEREÇOS D;ê,S DIVERSAS
ASSOCIAÇÕES DE DOMfSTIC
AS

inE

( '>

Associação Pro:fissionál
. ·de . ,
. _.. /Assoe iação de Em
Emprega� a � Domesticas
pregadas
.
•·
· Rua
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Rua Casinuro de Abreu, 1�.ss1. ___
�
1
. . -· 113400 - P1rac1.caba
90000- Porto Alegre
- RS ,_,�_
\ ....••........ , . .-... ;-.- ..Sao Paulo
.
•· · ······ ·· ·· ··· ···· ··
, ......•......
· ·· �· · · · · · ·: • · ·· ·. 1
\As$0�iação ·ds.. 'E
Associação de ·Empregada
mpregads ·Dom
s Domést
Rua Bocaiuva, 16
· _ icas 1 SDS - E'd. Conic, sala 2 O 7 /,8 ésticas
,70820 � Brasíl
88000 - Florianópolis·
ia - DF ,
- SC
·
/ .. _ .... , ..............
· · ···· · · ··· ·· · ·
.................
· · · · · · · · · · · · · :·· · ·
� � ···jAsso'ciação de E
Associa ção de Empregadas
mpreg ad as
�sticas
Rua Munhos da Rocha, 71 Domesticas Rtla fPa.:Aefsco Otav iemo, 1qDom
·
1
11
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_acab;,.i.; P� ot. � 6'ô 03:8000 - Curitiba - Paraná
,.
22
98
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de
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eg
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Rua Espirito Santo,
05425 - São Paulo 10
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sala ....
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•• • • • • • • • • • • • • ••• •
zonte· -. MG
• • ·-· .......• ••• ! •••
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6
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ia -· MG
· ··· •• ··· ·· · ·· • ···
· • · · · • .' · · · · · · ·
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EJ ..113 provaram que as empreg,_: .::s domésticas
.
t "!TP. consciênci.1 de que pe.1-0 ;eu· l:I'd.Dc1 .... 11v
elas pertencem à CLASSt PRODUTORA, pois
AS EMPREGADAS DOM�STICAS PRODUZEM
cuidado, carinho e sossego,
beleza, descanso e o gosto do lar,
delícia, apetite, saúde e vigor,
puréza das roupas, cuidados da veste .•.

,

TEMAS DO CONGRESSO:

·-·------..--.

----

• I

Os temas foram três:
Valorização
Valorização
e
Valorização

Será qué
alguma out:r
profissão
produz tanto
quanto nós?

pela
pela
p�la
pela

Profissão
C�pacitação
Participação
Lei do Trabalho.

Todos os temas foram preparados meses a fio
pelas diversas ASSOCIAÇÕES DE DOM�STICAS,

A gen!e é que nem abelha,
que nao precisa de
má1uina pra fazer mel ••.
As domésticas provaram que sabem fazer
mais dó que pratos bonitos .•.
Sabem também fazer um debate, uma discussão;
sabem dirieir um pequeno grupo;
sabem coordenar uma plenária de Congresso.
Elas estão de cabeça aberta,
clareando as idéias cada vez mais.
Llas têm mais assuntos para conversar
do que mui tas patroas, a maioria.,
que só sabe falar mal das domésticas.
As patroas que se cuidem ...

Os estados responsáveis
pela apresentação dos temas foram
São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.
•

,

Os temas, os assuntos, foram apresentados
pelas MAIORES DOUTORAS dos mesmos,
que sao as próprias EMPREGADAS DOM�STICAS.

r�)
\� e/!

.17,
_
Doutor é quem
das a0isas da

Por que voaê se espanta?
Somos doutoras mesmo.
Doutor é quem entende
de um assunto ••.

A gente tem mais
�
que o simples saber.
Temos a SABEDORIA
-...DOS SIMPLES.
r --,.---,--�� ..--..----� -----.. '"'
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( O Esp1.,r1,to San-to
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� nos fracos, pobres,)
l desprezados.
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PREPARAÇAO E EXPOSIÇ�0
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UJ1!._. gru_po especial, formadopor uma ou duas 9omésticas de ·caJ� estado
apr�ci�u diversas ��opostas ·
de um proj-eto de lei para as domfátic.as. ·

Os dois primeiros dias
foram de trabalhos muito puxados,
quando as Delegadas ·.Congressistas .,
trocavam em miúdos sua vida e seu sofr�r,
o sofrimento dà Categoria das Domésticas.

• • l

.

Mas não fica�am só de discutir desejos,idéias,
Procuraram ver também
ONDE ESTÁ A RAIZ DE.TANTOS PROBLEMAS.
.

'

E foram acordando a MEMORIA,
foram se lembrando de que quase -todas
sai�am do campo, ·da zona rural,
por falta de condições-. de vida e trabalho,
pois a terra está presà no LATIFONDIO •••
Na cidade vão ser empregadas
dos mesmos latifundiários, ..
A .RAlZ DOS PROBLEMAS'ESTÃ NO L.ATIFONDIO,
que e TER� P�ESA NAS MÃOS DE.QUEM
NÃO TRABALHA NA TERRA, deixando

Olhando pra vida,
de lei
Uma comparação:, um exemplo:
trabalha� 12, 16 horas�
�ão está
: ,· cez>to. Tem que
te-xi um·(?Í>tig.ó·pelas 8 ho.i:_as
de. t;_pabaJb..:> ., m�is. pagam_e.nto
dàs-_7hoi'iú r ézt.i,.as .. mais ·caras..

..

.... � .
Do grupo
e· dois advogados,·
três ad"vogadas
,
..

MILHÕES DE TRABALHADORES RURAIS
:OE MÃOS PRESAS·:, AMARRADAS SEM TERRA.

SOL��� �::;; r: /::�!:: A::��: :��
º

4

s

s

AS

.l .�; .·

a •

Como o melhof·· actvogàdo
..
é mesmo quem está com o direit"o pisado...
as domésticas se mostraram gfaf:d�-s adv�gadas,
muito ént.endidas do espírito das leis.
l�-g�sladoras,
que dão grandes
Mostraram
'
.
.
que sabem fazer l�ii, · ·
mais do que muitos deputados e ·senadores
que só sabem ganhar os nossos milhões ... ·

Debateram bem a fundo
o desejo que grita no coraçao de todas
pela conquista da própria dignidade.
.

'

que poderiam falar
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quando SQ.líci ta d.OS ..

Eles tiveram muito o que·aprénder...
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FOMOS OUVINDO ,COISAS· ·ASS:(M; ,:
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A gente

casa.··

,

� ..

No quarto não
se tem conforto.
nem Zibe.rdade.

'

.

CARA COMPANHEIRA

...,,* VOCÊ TRABALHA EM CASA DE FAMILIA?

.�Y,

*
*
*
*

VOCE

É

EMPREGADA DOMÉSTICA?

CHEGOU HA POUCO TEMPO DO INTERIOR?
TEM SOFRIDO INJUSTIÇAS?
SENTE-SE Só NESTA GRANDE CIDADE?

SAIBA QUE VOCÊ NÃO ESTA MAIS Só ...

Empreoa�os P wr:s�cos
v EN H A coN H Ec E R �sociaeão Profissional dos 665
- R l-omprido
11

Av. Paulo de Frontin,
Cl:P 20280 - Bjo de Janejro - lei. 213·,2081

Voaê aome.
é do :t>esto.'
Descontar

ASSOCIACAO PROFISSIONAL
DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS

.. :. o quê?

/{ov.J , fqud.c;,v ·. o f;v,o ÍOt,\,�v1\" o . Li S" - ��� 2. t:+

:: UJI :ifF

tOMO FICOU A PROPOSTA DO PROJETO DE LEI
A proposta dn grupo especial
foi apresentada na reunião pienâ� iá.
�ofrendo modificações para me1h9r,
procurando garantir os seguintes .tlireitos:
SALÁRIO-M!NIMO - JORNADA DE 8 HORAS ._
HORAS EXTRAS - F�RIAS DE 30 DIAS - FtRIAS
PROPORCIONAIS - DtCIMO TERCEIRO SALÁRIO
SALÁRIO MATERNIDADE - AVISO·· PR�VIO DE
30 DIAS'- PODER COBRAR NA JUSTIÇA AT!
· DOIS'

6

Al'fos DtP6.:es

DE PERDER

o :ffi·P·P:Etcrt

'

1

'

�L ,f�fà/ � r��'

,.

O OUE VOCÊ ENCONTRA

POR OUE UMA
ASSOCIACAO
,
DE EMPREGADAS
DOMÉSTICAS?

NA ASSOCIAÇÃO
A FORÇA
DA UNIÃO
a luta pelo respeito à nossa
dignidade de pessoas
humanas e trabalhadoras,
a luta pela justiça, pela
ampliação da lei do
empregado doméstico:
férias, descanso semanal,
horário de trabalho,
13� salário, etc.

Faz 3 meses que LUIZA trabalha, e ainda não recebeu
salário.
MARIA tem 15 anos, nunca estudou, trabalha até 9
horas da noite, sem tempo de estudar.
JOSEFA ficou doente, grave, não tem Carteira de
Trabalho nem INPS. JOANA foi despedida, de repente,
sem família, não tem para onde ir. ANTÔNIA vai
trabalhar e volta todo dia para Nova Iguaçu, sofre cada
minuto pensando nos filhos que deixou sozinhos, em
casa, até chegar à noite.

Quanta gente conhecemos nessas situações?
Por isso fundamos a Associação.
• Porque sozinho ninguém pode viver nesta
cidade do Rio de Janeiro, onde há tanto
egoísmo e tanta injustiça.
• Porque, unidas, temos mais coragem de
enfrentar as dificuldades e valorizar a nossa
vida e o nosso trabalho.
• Porque· todas unidas, podemos nos ajudar
umas às outras, prestar serviços mútuos,
desenvolver a solidariedade.
• Porque só uma associação, organizada por nós,
pode acabar com a injustiça de ficarmos fora
das leis do trabalho e conquistar leis justas na
defesa dos nossos direitos.
• Porque a Associação é a nossa voz, e
representa os empregados domésticos junto
às autoridades e aos empregadores.
• Porque estamos dentro da classe trabalhadora,
lutando juntos, para transformar este mundo
de miséria e injustiça num mundo de mais
igualdade e fraternidade.
�

�

UMA
CASA-SEDE
onde nos reunimos para
estudar e debater nossos
problemas e nossas
reivindicações.

ORIENTAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E SOCIAL

SERVIÇO
JURfDICO
uma advogada para
defender nossos direitos no
trabalho diante dos
empregadores e da
sociedade.

o esclarecimento sobre a
previdência social,
apoio na assistência
médica, orientação nas
dificuldades.

HOSP(;DAGEM
em caso de doença,
necessidade de repouso,
férias, desemprego.

RECREAÇÃO
o aproveitamento do
tempo livre, passeios,
festas e jogos.

A Hl·STÓRIA· DA .-LUTA
PELA LIBERTAÇAO DAS
EMPREGADAS DOMÉSTICAS
1960
1961
1962
1963
1967
1968
1972
1974
1978
1981

1982

••

É feito o 19 ENCONTRO, que reúne empregadas domésticas de
todo o Estado, e aí estudamos diversos projetos de lei.
A Associação consegue a sua primeira Casa·Sede, um local nosso,
para reuniões, assembléias, serviços e cursos.

Realizamos o 29 CONGRESSO NACIONAL no Rio de Janeiro, e
aí comparecem muitas domésticas já organizadas em outras
associações.
Quatro anos depois, o :,W CONGRESSO NACIONAL em Belo
Horizonte, que tem grande repercussão. Aí reforçamos nossa união
nacional.
Mais três anos, e estamos em Porto Alegre, no nosso 49
CONGRESSO NACIONAL, onde foi dado o alerta para a
exploração da menor empregada doméstica que vem do
interior. Do norte ao sul do Brasil as domésticas se tornam cada
vez mais fortes.
A Associação, como órgão que representa as empregadas
domésticas do Rio de Janeiro, participa da CON LAT, em união
com os trabalhadores de todo o Brasil.

ESSA LUTA É NOSSA, DE TODAS AS EMPREGADAS
DOMÉSTICAS: VENHA TAMBÉM SE INSCREVER
NA ASSOCIAÇÃO E LUTAR, LADO A LADO,
COM SUAS COMPANHEIRAS DE TRABALHO!

• •.-;T

,-:

.

Associação das Dpm�sticas· do Recife
Rua da Concórdia, 977 - 50000-Recife-PEoo
SETOR DE DIVULGAÇÃO CNBB-REGIONAL NE 2
Rua do .Giriquiti,48 � SôOOO-Recife-PE

E recomeça a luta junto às companheiras, para fazer crescer a
Associação e exigir uma lei que reconheça os nossos direitos como
trabalhadoras.

Finalmente, é aprovada a Lei do Empregado Doméstico: direito à
Carteira do Trabalho, Férias e Previdência Social. Um passo con·
quistado, mas pouco diante do que esperávamos.

..

Logo mais. vai. s'ái'r um livrinho
como este, explicando toda a propo_st q do, projeto de lei das domésticas
Enquanto ele não sai, já se 'pode ir
est udando· o àssur-ito das FtRIAS DE 3O DIAS
Mandem buscar·o :fivrinho chamado:
"DOMrSTICAS EM LUTA PELAS FtRIAS
DE 30 DIAS".
Endereço s para o pedido:

ATENÇÃO!

Foi o começo ... um grupo de empregadas domésticas toma
consciência de sua situação, de abandono e exploração, e decide
que é necessária a união para mudar essa situação.
No ano seguinte, 60 empregadas domésticas fundam a Associação
Profissional dos Empregados Domésticos do Rio de Janeiro.

Múitas reuniões nos bairros, à noite, aos domingos. É feito o 29
Encontro no Estado e em seguida o 19 CONGRESSO NACIONAL
em São Paulo, com empregadas domésticas de todo o Brasil.

�·

,-: ,
:

,

ULTIMO DIA DO C-ONGRES�O:

MUITAS EMOÇOE'S
..:::::,s;.

O dia amanheceu lindo, muito sol,
.bom para o passeio que se fez por Olinda,
depoi s até os Montes Guararape s ,
onde os hólandese s foram vencidos,
lJá fica no muni_c�pio de Jaboatão.
Nos Guarar·apes ·tem
a Fes t a da Pitomba
.
.
que Martinho da· Vila canta no s eu samba ....
De volta, Dom Helder jâ e sperava .pra missa.
Virando a p�_gina, vamos ver
como a fé em peus se casa com a fé na vid�.
.\
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A KISSA· CELEBRADA P0R 8OM HEeDER

-

..

O Evangelho foi tirado de Mateus· ll, 2-6.
·rala que Jcão_Batista j� estava preso.
-Da prisão' e
- le ouviu falar ctàs �hras ,· de Jesus.
AÍ mandou uns diecípulos perguntar a Jesus,:
�sé ele era o Cristó ou se aindà
_deveria� efper�r por outro.
Foi quando Jesus respondeu·:
"Vo.aês ·vão oont.ai> a Jo"ão
ó que ·voo-ê-s estão ouvindo e vr.ndo;
que os oegoe estão vendo,
que o coxos estão andando,
que
·zepros Ô'B -sãe· a-ct·:.r>a dos:,. � ·-· . .
que 08 surâ9.s _§;stão 0U1J·in:do,
� ..--.-:.: .. . . .,
::�,.--;:•. . ..
que 08 mortos estão ressuscitando
que o Evangelho (as Boas Noticias)
é anunciado aos p o b r e s".

º�-

.

Tomando por base esse· trecho,
Dom Helder falou como ele bem s·abe falar •.•
e foi lembra�d� que Joao Dã.tiit�
havia apontado Jesus como CordeirÓ·.,de 'Déus,
·
que . -�r'oão havia batizado J�sus e escutado
"Este é· meu. F"i Zho-:Amado!1.u •. ·:

mesmo assim, João . precisou de um.-lapoio;_, ···
Na prisão, João precisou de um .refor.c;,o.
E Jesus saiu apontando os milagres, os ·sinais ..
O�. sinais do Reino de Deus: cegos vendo,_ ...... ·-�·- .
·
8

moucos escutando, coxos andando,
mortos ressuscitando� recobrando a vida,
aos pob_res sendo anuncia.das
as Boas Notícias (o �v-angelho).
Dom Helder então lembrou que muita gente
pensa que os milagres só aconteciam ant�gamente.
Muita gente não vê OS MILAGRES DE HOJE EM DIA.
Com vocês mesmas, empregadas domésticas .•. ·
·. .
faz bem pouc<? tempo que
as domésticas �stavam mudas, surdas...
Hoje,� gent�·está vendo:
AS.MUDAS.ESTÃO FALANDO!
vocts ESTÃO FALANDO.•• OUVINDO ...
Antes, vocês pareciam não ter pernas.
Hoje, estão andando com suas próprias pernas.
Digam: isso é ou não é milagre?!
Dom Helder contou que um diretor da
Volks Wagen, que faz os carros,
esse homem disse que o bom mesmo é
botar robô pra trabalhar no lugar·cte empregado,
pois o robô é uma máquina que. fa� tudo
sem reclamar os direitos socÍais.
E Dom Helder foi explicando que
um rob? � _uma máquina,"
uma máquina feita pelo trabalho da pessoa,
um robô é fruto do trabalhÓ da;_:pessoa humana.
.

9

Um robô, uma máquina, nao pode concorrer . ,
com os trabalhàdores, uma máquina
nao pode passar os tra:l:ialhadóres pra trás.
SÕ OS TRABALHADORES UNIDOS. TtM PODER
PARA NÃO DEIXAR QUE UMA MÁQUD�A, UM ROBÕ,
TOME O LUGAR DOS TRABALHADORÊ°S.
Onde existir

um só trabalhado r injusti�ado
nós todos temos que Zevar
nosso apoio para eZe.
Pois nós todos
somos irmãos,
não só- po r pa rte
de A,dão é Eva, mae

SOMOS IRMÃ()S DE SANGUE,
no SANGUE DE ?ESUS,

de r ramado por todos nos. Amém

--�-..--- ··-·

********·k******
...

DOCUMENTO FINAL DO CONGRESSO

Na reunião PLENÁRIA final foram lidas
as CONCLUSÕES Dó 59 CONGRESSO NACIONAL.
As Conclusões são c9pia fiel

do que foi tratado, "discutido, resolvido.
Uma Cópia das CONCLUSÕES
vai dentro deste livrinho.

ló

�---e•-•rir.ws,--._ ..�.�.;ç:··: ·--r��';c��--.

O ENCERRAMENTO DO�CON�REsSO
r} ..:. .· ......
- -

...

�- . n:-�

.

.

:

..

-...
.:...-;:.._ .:.

Foi no auditório da Universidade Católica,
contando com a pr�sença de representantes
do Movimento Po_pular e de muitas domésticas
que não puderam comparecer ao Congresso.
Muita gente falou, desabafou •.. Pra quem nao
sabia, o que Lenira falou.• ,causou admiração
o que passou em 1964 ..• tanta injustiça .•.
Mas o povo unido está vencendo o terror.
Ainda teve TEA��O do �om,apresentado por
JOVENS DO BAIRRO DE
TEIMOSA,
.
. . .BMSfLIA
. ..
representando a vida e a·saída dqs sofrimentos
de um grupo de empregadàs doméstic.3,s.
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TUDO ISTO QUE ESTÃ ESCR[TO AQUI N�STE LIV�O
t BOA NOTICIA PARA SER ESPALHADA POR NOS TODOS

Bem que todos n6s poderíamos es�alhar
todas essas BOAS NOTfCIAS, esse evangelho...
pra ani�ar outras domésticas,
para entrarem na roda ·ao milagre de hoje...
para que se possa, comq Jesu�_e com Ele,
agradecer ao Pai, Senho_r do Céu e da Terra,
porque escondeu estas coisas aos sábios,
revelando aos simples, aos pobres,
pois assim foi do agrado do Pai.
// Muitoe p rofetas e reia desejar�m ver e.ouvi r
o,. que nóa, vimos e ouvimos, mas não vi:ra,:n
� ,nem· eÜ.v-i,PWTT.'·-:'baiít:o ,mi-"biz g r:4,, ç;u� c}i..pg.ou p r a· noG · · •
11
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HINO 00 5!CONGRESSO NACIONAL DAS DOMESTICAS
-· •. - ·- .•• -- --
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Carmelita, Mocinha, Nila e
Autoria: Padre
RegionaZdo Veloso

Perguntai is Crianças·que tendes
Quanto vale a presença, 6 aconchego
De quem dá o mingau e acalenta,
Banha e yeste, inda sai a passeio! •••
Produzimos cuidados e carinho,
Produzimos o vosso sossego!
Vós,. Patroas, pensai um momento
Se viessem estas mãos a faltar,
Mãos que ltistram assoalhos e móveis·
E se esmeram em tudo arrumar2! .•.
Produzimos beleza e descanso,
Produzimos o gosto do larr
Vós, Patr�es, um instarite escutai,
Avaliai este cheiro e sabor>
O tempero, o arranjo, este gosto,
Istó é arte do nosso labor!, ••
.
Produzimos delícia, apetite,
Produz.imos saúde e vigor-!E vós� Jovens, rapazes e moças
Que.gostai de sair alinhados,
Quem vos lava os trajes e os passa?
Essas m�os, esses dedos tão gastos!
Produzimos d_a roupa a pureza,
Produzimos da veste os cuidados!
REFRÃO:

COMPANHEIRAS, BEM.ALTO GRITEMOS
ESTA NOSSA IMPORTÂNCIA MAIOR!
PELQS NOSSOS DIREITOS LUTEMOS,
RECONHEÇAM O NOSSO VALOR! (bis)

(Feito n0 Recife, 16 de outubro de 1984).
Este Hino (bonito demais, ndo é?) foi cantado
_ .
na Abe�tura, no Enéerramento e du:ran-t_e · o
59 Congress·o, _ com _muita alma e mui ta vibraçao ...
(Este livro foi terminado em 05/-02/1:JBõ)
1
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132. A organizaçãó do.trabalhÔ {no s�ntido am
plo; sqb todos�os seus aâ��oif�detenni
na �s_
'êQilléÕêá. dé' ·rtda•,• Â�e
cui\;.ira:,
-r,r
:, • - dÕ.
• -��- ·\: �, _:"..:,: ' • povo__. Q1. traba]Jio e a ch&.v�� ��qJre-s.tao.. S!?_
c-ial .-A -mané ira como· ele_é- tratado. é - O- _.: -índlc�· Ja.- ãitua,câõ real da just-ica: da
- li
-. 'berdad�:i": � éiêmôcraci:a.-
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2 - FATOS QUE

. õ 'gri

VF.MOS?

EXPLOliCÃO DO

-

-. :.e•

QUE.ttlOIWf A SOCnmADE
-

. (\Jei)

E A IGREJA

134. Hoje n � Brasil, o tr8balh �., �i�tj'tt�ca ex
ploraçao, :injustiça, opressao ·e liao libe!_
tacão.

135. O objetivo_úl:imo_ da econ��,_ -�)Jh- ��! ��

.J

,:..-. : .

mum. Se.. opoe a busca desenftend�,.�.9 ,,.lu
cro; A exploração das empresas m'ultilia
cionais e o endividamento externo aumen
tam·. a .dtipendênciá. o .sisteinà e é_ológlJo'
. ameaçado ..pela contaminação do meio ambi;..
ente.
1

e'

DESIGUALDADE
SOCIAL CUSCEN
TE

CONFLITO CAPI
TAL X TRABALHO
. . r_,_
.

136. O desenvolvime nto e
baseado no enriqu eci
. me,Ato e oíata.
O critério de valor de umã
�
p e ssoa e o que ganha. A maio
ria fica ex
.cluida dos frutos ·do trabalho. A desigual
- àe s_o_ç 1 a·1 contüw
· ......--� .- . da
.
a. crescendo.
. :;,. ·

_ª

137 • O mundo a
· o trab lh 0 e um mundo conflitivo. � re ressao das 1r eves urba
�
nas e ru

rais ·bem como a violencia no
campo s-ão si
nais do agravamento do conflito
Capital
X Trabalho.

PRI'VTLÊGIOS

139. A perdª m e-di� uos
�
salários em 1987 foi de
34, 3%. O salario ..mlnimo é um dos mais bai·
xos do mundo.

140.

LONGk :.E·:-DESGAS
TAR'XE JORJW>A
DE TRA:BAJ.HO

141•

��
hce�sao, desemp.rego e dese sp
e ro aumen��por falta de política econômica
a longo
pra� ? · �(3 �a População Economi
camente A
tiva (PEA) e desempregada ou sub
e mprega=
da, __o que g�._:ra
inalização e viole-o _ ·', �g
_ ·
.
"
··
.
·cfa.

·:P.�

�-��o
8��da 4� -48' �ara 44 hora
s, a Jor
.. mI�á �tf · trabalho .ainda é uma
das maiores
da America Latina. Os trabalhadore
s são
obrigados a f��er__1-_l:or�s ��t;:r:�s.
Isso au. .
. _.
_, ment;a·i-bs· a.êJ:J-, t e·-·'•!.i
...:::.
. .
. . , _:_,',; :_ ::.,.__:::
.-: ..balho
( cu j O tris
..:......:._..:_::.._.'..-�"=Et��1J . s·,:..ue� tra
::::.:::'
...:..:..:
.
te recorde e nosso) e quebra a saúd
e · do·
povo.
..
SALÃRIOS.. · · 14? ... Em 198..:: · 607.". dos
' hadores .
· . _.,,�
1
b
ra
a
.
ganhavam
..
º
"1,,
:•. �-.
ENT
INSUFICI
·· Es.·.:.' ·'.: .··.
, · ,.,��e--.do�s salár!os�mínimos. As p'recã'rias
· ·
condiço es de transport e s desgasta
m as for
ças.

MÃS êONDiçõ:es
'l>E .V1DA

143. As condições d e vida desumanas
nci,s bair'· · ·
ros destroem as fa!!2Ílias.

.MIGRAÇÃO
MUITOS

144. Os fluxos m1_·grató�ios se ampliam,
mas os
.
lill.gran-tes sao considerados apenas
com o

DE

'. •·. -�

� �

•• •

J • •

'

:.

A OPRESSÃO SO

145. A situação do home m no campo manifesta
o quadro da injustiça. A au_sência de r.e
forma agrária·; o mode lo de _.políÚc�
gricol:á :voltado para as exportações, a
conc entrâção:: fundiária, e a violência ge
ram êxodo rural e migraçÕe6 des�gr egad�
·• ·: ·,:,_
res.

O PESO- DA
Dt\TIDA EXTERNA

146. Uma das principais causas da situação de
injust�ça é a dívida �xterna. ·

DIFtCII. ORGANI
ZAÇÃO DOS TRA

147. A classe trabalhadora t.enta se organi :
zar; mas são poucos os trabalhadores que
tem consciência do se u valor.

DWOS COM OS
THA3AT.HADOR.ES

CRISTÃOS.SOLI

148. Setores da Igreja assumiram a solidarie
dade para com os trabalhadores. CEB's
-pastorais-sociais e movi�entos--s�_o pr!:.
sençá-do Evangelho no mundo-do-t+âbalhcr.-

DIFICII..ME9TE A
IGREJA. ASSIDm
A RF.ALii>ADE DO

149 •. A Igreja te m dificuldades para enxergar
a-realidade .social como consequência do
trabalho. As pastorais sociais nâo::são
bem rece bidas.

DIFICIUtENTE A
IGREJA ACEITA
OS CONFLITOS DO

150. Há dificuldade na Igreja para reconhe
cer que as relaçõe s de trabalho 'são con
flitivas. O anúncio do Evangelho não pÕ
de ignorar e sses conflitos se não a re=
conciliação não é re al. Mesmo na Igreja,
.há conflitos.. em função dos inte resses
sociais, e conômicos e políticos.

MlllTOS-' MILITA»
Tm{ ;�) ./;ÊASTAM
DA IGREJA

151.

FRIDA PELO
HOMEM DO CAMPO

._;,�, . /;!��S CA . P,llM ,. 1 ��-: o ��làr·io ;justo
· .: é um critério d.,.
e verifiIO . ... JUSlO,.
. a
· -,·l .,, cana
. concre.t.
,, .,,.,.• ."t---� ':
.., o,:
ci'da justiça no país.
. ....,, . -·�·:
SAI.ÃRIO M1Nnfo
DEFASAOO

fút:Ça dê trabalho, Uma minoria privile giada recf.be salários escandalosos, en
quaÍito. a escala dé salários é's'tá estre as
maiores do mundo.
�'.\J'\ R_(

DOMA MINORIA

BALHADORES

· TRABAJ,HQ

,·AS

ORIENTAÇÕES

·à=

- -·--- -- -
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152.

SÓCJ.AIS DA IGRÊ.Í'Ã:
.
DESCONHECIDAS ,:,

.

Mui.tos militantes. cristãos se,afastam da
Igreja por falta de acompanh�e nto pàs
toral, pelas próprias ambiguidades
e
contradições dentro da Igreja.
A realidade do trabalho é- anti- e vangéli
· de calar. As,:orient�
ca. A Igreja rião po
çÕ es do ensino social são de sconhecidas
e pouco re speitadas.

Também a Igreja sempre reconheceu o dire�
to de greve como luta pelo bem comum.
A
Igreja recusa a interpretação. marxista da
luta de classe como estratégia.de·conquis

PENSE 'NISSO
AC11f& 00 PKODlJTO, 153. O eixo do ensino social da.. Igr,�ja é o
O TRABALHADOR Sé��ut,....A.V'�, pessoa solidáriá'té· �c':s·é� ·trab_!
lho. O valor do trabalhti é vem da pesspa
e não do produto.

...

Páoouzn N10 SE
-�·FAZ ISOLADAMENTE

154. O trabalho é feito -em comunidade,
em
solidariedade, e cria assim direitos de
.,.
todos, direitos ·comuns.

O TRARAJ,BO HÃO
:8 MERCADORIA

155. Nos�a socies}ade é atravessada1__ijf::�é!- opE_
siçao entre o capital e o traoalho (en
tre uma minoria e a maioria). No "eco=
nomicismo", o sentido da solidariedade
é negado. Este conflito faz surgir uma
just� reação social.

_...;�·· �;:;: ACIMA.DO -.CAPI -SAL· O TRÃBAT;UO .

tf·� -....
;f-" -

J�.

�-:�:

�"f�; .. � �--:-

, ..---

-- .

._.,,'. '. --··OBOOJl�J::-_
� ç-

-� ,,. ,�·.

�-·;;_

.t

"DIREITO . AO�TRA
- -

BALDO

.,._ :_.-_,-�_:_.O TRARAJJJAOOB.
��?. �-TEí(i:í>miro A
·· .. . - . JUSTA RFJOJNERA

CÃ.O •••

•••E SE 'l'ORBA
�PROPJUETÃRIO
DOS MEIOS DE
PRODUÇÃO

156. A prioridade do trabalbo�·sobr"é o capi
tal significa o primado ."�a pessoa sobre
as ·cõisas.
157. O direito fundamental ao trabalho pro
pÕe uma necessária .plànifiê:àção global.
SoL.op.���{l<..

158. O trabalhador tem direito a um
justo, à participação nos bens
dos, e aos benefícios sociais.
salário é o melhor índice p�ra
ju ftiça duma sociedade.
__';'!-,.

salário
produz-i
O justÕ
medir a

-

159. O fràba.lhaéíõi: peio trabalho se torna
co-proprietário. Isso supõe a partici
pação, bem co�� o direito a auto-�over
nar-se e também a decil-dir .. a. .res·pe:i_tÕ
dos· problemas da socÍedade 'int"eirà.,.;:· ·

OS TRARAJ-HADORES 160. Os papas frisaram a liberdade de orga
TEM DllEI'l'O DE SE
nização dos trabalhadores. o sindicato
ORGANIZAR •••
é um elemento indispensável da vida so
C\AL...·

l_

ta do poder' mas sim reconhece a.s lutas

em

prol da justiça. Essas lutas são necessá
rias-como parte do processo de- construçã?
da justiça social •

A N1VEL IHTER- 162. A nível internacional, a solidariedade de
ve caracterizar a interdependência e igual
NACIONAL VIVER
dade entre os povos. O pagamento da dívi=
A SOLIDARIBDADE
da deve ficar subordinado à soberania
e
E N..ÃO A EX!'L!lRA
às condições de vida d!gnas para o povo.
ÇÃO
O CRISTÃO DEVE
DAR UM. TESTEKU
HHO LIBERTADOR

163.

t o papel do crt-stão·testemunhar a dimen
são libertadora do trabalho. Há de desen
volver uma espiritualidade do trabalho.

164-.. A Encíclica <}.e João Paulo II sobr: � tra
balho· humano- chama os ·textos do Genese..so
DA.
.
.
.
11bre a criaçao de "Evangelho
do Trabalho
·

O TKABAJ-HAOOR

PARTICIPA
1

t

CRIAÇÃO

JESUS CRISTO
RESGATA OVA
f LOR DA PESSOA
HOl!fAHA

165. Jesus Cristo- e seu caminho são os crité rios d-a nossa inserção na sociedade :do tr� :�--
balho.

HÃ. 166.-0 pecado deixou uma profunda ambiguidade
em tudo·; por isso e preciso sab.er disc-ér
nir..
O TRABALHO CRIA lf,1. O trabalho visa dar testemunho do mistério
de comunhão da Santíssima Trindade, e· visa
DOR DllKA NOVA
crlar uma ·nova comunhão dos homens com a
COMUNHÃO
natureza, entre si e com Deus. t..r;- se§,.,e5 4bt11 /J•1\JIÁ,
RESGATAR A
DIGNIDADE DO
TRABALHADOR.

168.. Co.ndi.çÕes de trabalho e de vida indignas
não deixam o acesso à espiritualidade do
trabai.ho. O cristão engajado nas organiz�
çÕes da classe trabalhadora torna possí
vel a vivência dessa espiritualidade.

4 - DESAFIOS E DllETRIZES

O QUE FAZER?

ASSUMIR SEM MEDO
O MIJNDO TRABALHO

P. �\ R_

GARANTIR

:•.

os

DIREITOS COltQUIS

T.ADOs NA cmisn=
TUIÇÃo

169. A Igreja d�ve assumir plenamente o mun
do do trabalho, conflitivo, em todas as
dimensões da e�angelização.

LUTAR PELA
SER SOLIDÃRIO COM . 170. A opção pel.os pobres fteve;·s;oncre.tizar
· AG.RÃRIA
OS TRABAI.JJADORES
se numa efetiva solidar;iedade com
os REFORMA
trabalhadores. , '7 ......,{ ;Ç1 �1.:i (""., H l,,...
ATUAR NA DEFESA
' .) l • '
SUPERAR OS
171� Rã de susperar apreensões, reservas , DOS MAIS FRACOS
PRECONCEITOS
preconceitos, em relação ao conflito no
,.·.
" ....
· ... mundo .do trabalho.
8URHETER. A
D!VIDA
KXTERHA
COLOCAR O TRABA.- ··, .172. Há de afirmar e assumir a primazia do
A
AUDITORIA
POLHO E O TRABAT,HA
trab�lho sobre o capital.
i
BLICA
DOR. ACIMA DO PRO
DUTO E 00.CAPIW..
i COLOCAR RECURSOS
r
IBCENTIVAR. OS TIL\ 173. Há de animar os trabalhadores a entrar A SERVIÇO DA FOR
MA.CÃO SÕCIO-POLI
BALRADORES . PARÃ
na eJ.uta pela jus-ti·ç.a-• social.,
llCA •••
A LUTA SOCIAL
;

�- ...
f·

..

174. Há de animá-los para a sindicalização,
para a participação rta gestão das em
presas e nas decisões sopres os probl!
CATOS
B�LICA E TEOLÕ
mas de toda a sociedade;; . ·.
.· . .
GICA DOS MILITAN
-·
CRIAR ESPAÇO PARA. 175. Os trabalhadores devem encontrar na I TES
OS TRABA!.IW)OR:ES
greja um espaço pai,a uma formação ;JY'Jll1á FORTALECER. A ES
PIRITUALIDADE DO
NA IGREJA.
uma visão ·c-r!ttca.,l fr.:A 't"'� •
çó'.-1
TRBAT,HADOR.

PARA. A PAllTICI
PAÇÃO NOS SilIDI

INSISTIR PARA ..

GARANTIR A FUWÇÃO
.. SOCFAI. DA, EMPRESA
,,, .

: : -: .:.

176. A Igreja deve insistir para garantir a
função social da empresa, o acesso do
sindicalismo. nos . .Locais de :,traba1ho,as
condições de .trabalho d-ignas, a nego ciação permanente, a parti.c-ipaçãp dos
.lucros e na pol!tica econômica da empr!
· sa. A-.Igreja deve garantir que a pro
priedade seja subordinada à destinação
.

APOIAR PASTORAIS
E MOVIMENTOS ES
PECÍFICOS

universal dos bens. Friza-se o
dos empresários cristãos.

papel

177. Que essas exigências encontrem eco nal
gumas propostas da Constituinte, entao
reunida. Assegurar: 1 - o direito de to
dos ao trabalho; 2 - o direito ao "sala
rio desemprego"; 3 - beneficio suficien
te para o aposentado; 4 - direito de gre
ve; 5 - salário justo para trabalhador
e família.
178. g urgente
eficaz.

uma

reforma agrária justa

--

e

fundamental a defesa clara dos mais
fracos; especialmente as mulheres, 'igs C�} A ½45,.l°tl:fi�
menores � os negros;� os :J.1,;ify(é.(;NLIS .:: OQS°<>S
1
180. Que a dítida externa seja submetida a
uma auditoria pública. A �conomia deve
estar sujeita á ética.

179.

t

181. A Ig�eja quer renovar o seu esforço de
serviço para o povn trabalhador com os
�
seus recursos materiais.e humanos.
·necessária a formação de quadrog cris
tãos com uma metodologia melhÓr adapta
da que ligue teoria e prática, fé e vi
da.

182. A formação bÜblica, teológici, e espi

ritual, e as-celebrações devem corres
ponder às situações que vivem os traba
de
lhadores. � necessário dar espaço
revisão de vida para um aprofundamento
da fé •

183. A Igreja deve dar pleno apoio às past�
rais e aos movimentos, e �iberar mais
agentes neste mundo do trabalho.

..

2 Cong·resso dos Trabalhadores Cristãos
do Rio de Janeiro - Pastoral do Trabalhador
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Trabalhador e Discriminaç.ão o que fazer?
1 . INTRODUÇAO
F\S discriminações tem acompanhado a existência
humana e variado em suas forn·1as de se ma.nifestar. No
entanto 1 os estragos que ela tem provocado no convívio
social ter11 sido constantes e violentos 1 tendo como vitimas
prediletos, os pequenos, os mais fracos E� os indefesos a
nível fisico e a nivel de poucos consciência formada. Se
queremos, cor110 cristãos, um terceiro milênio mais justo e
fraterno, precisamos refletir profundamente nos desafios
do mundo do trabalho e nos perguntamos, enquanto
trabalhadores e enquanto Igreja, o que podemos e
devemos fazer?

li . Formas de Discriminações:
a) CONTRA OS DEFICIENTES FÍSICOS
Foi preciso criar uma lei para obrigar o governo a J)agar
mensalmentf.J urn salário mínimo a toda�; as pessoas
portadoras de qualquer deficiência qtie a impossibilita
trabalhar. Ainda hoje um grande nLtrnero de deficientes
não têm acesso a este beneficio.

'

b) CONTRA AS MULHERES
Segundo o tBc:;E/90 o salário médio nar.ional da mulher é
de 3,6 salarí<)S mínitnos mensais enquanto que o salário
médio do homem e de 6,3 salários rnínrmos mensais.
Comparando o salário médio mensal da mulher
bratica(3,6) Com o das ,nulheres afrodescer1der1tes (1, 7
satáric)s) percebe-�se que se a mulher trabalhadora for
negra ela sofre dois tipos de cliscriminação. .A
Orgar1ização das Nações Ur,idas através da UNESCO em

1995 fez uma mocão
cot1det1andc> Cl Brasil por c<1usa
·'
destes dados.

C) CONTRA O HOMEM AFRODESCENDEt..JTE,

Se a n1edia salarial na.cior1al do hc>mem br,tnco e dt: 6, 1
salários rr1ínirnos, a de) homen, afrodesc,entf�nde c,li para
2,9 salários n1ít1irnos. Isto mostra o <1L1ant() ;::1 ()�)trLJtufa da
sociedade brasileira nLtnca se preocttpoLt ou C<)rnt--,ater ltt=n
mal que começou corn a escravidão e continua a agir na
sociedade na medida em que não cria políticas pttblicas
para combater as conseqüências deixadas pela
escravidão.
d) CONTRA OS POBRES
O Governo Federal, baseado ,1c, principio constitL1cíor1,ll
de que o estado, através de suas políticas civis e milítares
tem a nobre missão de proteger os cidadão (e nunca os
mata-los). INDENIZOU os parentes de to(:Jas as pessoas
que foram assassinadas durante o regime militar
instaurados no Brasil ert1 1964. A grande rnaic)ria dos
assassinados eram brancos e de classe media alta. Na
prisão do CarandirL1 ern São Paulo, a policia matou 111
presos. Vamos nos perguntar: os parentes deste�
assassinados estão sendo indenizados pel() Governo? ,f\
totalidade dos assassinados era,m afrodescentes .e
pobres.

Ili - QUESTÃO RACIAL: VERGONHA Í'JACIONAL
O melhor instrumento para saber se o Brasil esta
ou não melhorando e analisar os dados os indicadores
sociais a partir dos números que falam do povo
afrodecentende. Por ey:ernplo:

-

-

••

1. Entre os excluídos f)elo sisterna econômico, social e
político implantado no Brasil, 81 % são afrodescentende
(Data Folha/96)�
2. Entre as crianças afroacenten<.ie na faixa dos 1 O aos 14
anos, 21 ºk já estão trabalhando, deixando em segundo
plano os estudos:

3. Segundo pesqL1isa realizada pelo Núcleo de
Estudo de Populaçfio da UNICAMP, através da

pesquisadora ESTELA GARCIA DA CUNf-fA, a taxa de
r.nortalídade infaotil das crianças . afrodecentendes
Qr�.§ileira_ em 1980 foi 21% superior as crianças branca.
Em 1990 esta diferença aumentot1 para 40°k e, a ultima
pesquisa real;zada em 1996, tiverarn seus resultados
divt1fgados em novembro/98 e revelol1 que a mortalidade
ínfa.ntil entre crianças afrodescendestes subiu para 67°'6
em relação as crianças brancas.
4. Segundo Data Folha/95, a população afrodescendeste
é 59% do totaf da população brasi(eira. Se o Brasil não
tivesse praticas de segregações, deveríamos ter 50% de
i:lfrodescendentes nas Universidades Brasileiras. No
entanto. esta porcentagem não passa. de 5°k

•

tV. O QUE FAZER?
Acreditamos muito no poder de Deus que se manifesta
tla concientização das pessoas. Este e o primeiro passo
ctue se espera de trabalhadores(as) verdadeiramer1te
{;fistõt!s(as) Levar adiante. partilt1ar com outras pessoas
trabalhadoras, fotocopiar estes textos do 2° Congresso ou
seja ser multiplicador de despertar de consciências este é
o primeiro determinante passo. Uma consciência
esclarecida, e convicta é que nem a fé: remove
rr1ontant1as!

•

•

\
l

t

l

O Segundo passo é organizar-se a partir dos
pequenos e junto com os pequenos. Não mais ficar
esperando que a sol1.1çãc) venha dos que estão lá em
cima. Um dos exemplo positivo de organização esta no
Pré-Vestibular para Negros e Carentes: Corr1eçou aqui no
Rio de Janeiro em 1993 e hoje em 1999, já tem mais de
75 nucleo fur1cionando r1a Baixada, periferias das cidades
e favelas. Os professores são voluntários da própria
comunidade e o espaço fisico tambem. Não há
dependência dos grandes e a propria comunidade planta
e colhe os frutos: mais de dois mil jovens já estão
fazendo faculdade em Universidades publica ou
particulares com bolsas de estudos.
O terceiro Passo é levar o trabalho adiante, dando
prioridade, acreditando . Se você não acredita e não
prioriza dificilmente terá vitórias!

J> ara refletir· c-111 f!t·up<l
1. Quais as <list�ri11tina\�ões que e1tco11t1·�l1·1t(JS
111w1(l<) do t,..�111�1111,>'! quais as suas c;ausas'!
2. Qt1e sol11çõ�s 11o(le111,,s ap(l11t,,1·?

1·t()

1
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RESOLUÇÕES DO IV
CONGRESSO REGIONAL
CUT·GRANDE SÃO PAULO

27, 28 e 29 de novembro de 1987

CARTA AOS TRABALHADORES DA GRANDE
SÃOPAULO

•

Nós trabalhadores, estamos vivendo um dos maiores arrochos salariais
de toda a história. �relemos 50% de nosso poder aquisitivo no
prazo de um ano devido à política econômica da "Nova República",
qu e às custas da classe trabalhadora paga a divida externa, submentendo--se
às exighicias do FMI, promovendo a recessao e Jogando no olho da rua
milhares de trabalhadores.
Estamos lutando contra o Plano Dres.ser que corrige nossos
salários pelas URP's com valores bem abaixo da irif[aç4o do mês que volta
à casados 15%.
Várias categorias fizeram greve ª"ancando reqjustes acima do que
o governo deseja, mostrando que com luta 1 possfvel de"otar o
governo.
Mas nllo é só nos salários que o governo nos rouba. Com a liberaç4o
dos preços e o acordo firmado com setores patronais o governo
aumenta as passagens dos ônibus, os preços dos aluguéis e permite
uma remarcaçlJo geral de preços de gêneros alimentfcios e de J• necessidade,
prometendo expurgar estes aumentos do índice da irif[aç4o, o que
significa ª"ochar mais ainda nossos salários.
Na Constituinte as emendas populares, (estabilidade no emprego,
Jornada de 40 horas, reforma agrária) ti'>!eram o apoio de mais de 12
milhôes de brasileiros, estlJo sendo fuziladas uma a uma pela maioria dos
deputados � senadores que tem compromisso com os patrôes e o
governo.
O IV Congresso Regional da Grande StJo Paulo constatando este qua
dro, cone/ama, a todos os sindicatos, entidades democráticas, do movimen
to popular, a comparecerem a uma reunillo no próximo dia 12 para
discutirmos um plano de mobiliwçdo de todos os trabalhadores de S. Paulo
para impedir que as medidas previstas pelo governo, aprofundando o
arrocho e a recesslJo, sejam implantadas e para conquistar nossas
reivindicaçlJes.
Nesse sentido lodos esldo chamados a unificar os esforços para
derrotar os planos do governo e dos patrtJes com base na mobiliwç4o
iiuíependente dos trabalhos e do povo da Grande StJo Paulo.
Aproveitamos para convidar lodos os trabalhadores da Grande S. Paulo
para o comido que irá� realizar no próximo dia 13 na Praça da Sé onde
iniciaremos nossa campanha pela defesa das nossas reinvindicaçôes
e para botar para fora o governo ilegftimo de Samey.
FORA SARNEY!
FORA COM A DÍVIDA EXTERNA E O FMI!
REFORMA AGRÁRIA!
ESTABILIDADE!
40 HORAS SEMANAIS!
LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL!
VERBAS PÚBLICAS PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS/
DIREITO DOS APOSENTADOS NA CONSTITUINTE/

IV CONGRESSO DA CUT REGIONAL DA GRANDES. PAULO
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-------- DIREÇÃO ELEITA: ------Metalurgico SP
Francisco Carlos de Souza
Mauro Aliton Puerro
Professores
Médicos SP
Oswaldo Martinez o• Andrade
Edilson Pinto Vidal
Quimicos SP
Plásticos SP
Luis Carlos Laurindo
Washington Luiz Moura Lima
Bancários SP
Antonio Bom fim
Professores
Júnia da Silva Gouvea
Previdenciârios
Domingos Galante JR.
Químicos SP
Dirceu Travesso
Bancários SP
Célia Regina B. Ramos
Gráficos SP
Francisco Chagas Francelino
Plásticos SP
Gilson Ferreira de Souza
Frios SP
Bancãrios SP
Adauto Bentivegna Filho
Pedro Pereira do Nascimento
Metalurgico SP
Cesar Kishimoto
Metalurgico SP
Edvaldo Santiago Silva
Condutores SP
Jessé Paulo Alvarenga
Vidros SP
Couros SP
Sônia Maria Barbosa e Silva
Bebidas SP
Natalício E. Fonseca
Médicos SP
Hélio Neves
Quimicos Osasco
Eduardo Candido Alves
Metalurgicos Guarulhos
Augusto Viveiros
Metalurgicos SP
Carlúcio Castanha Junior
Stanislaw Szermeta
Metalurgie$ Osasco
Plásticos SP
Rítalo Alves Lins
Anselmo Pereira Mathias
Químicos SP
Fernando Nogueira Lima
Químicos SP
Mé<;ticos SP
Rodolpho Repullo Junior
Metalurgj.cos Guarulhos
Braz Veríssimo Aguiar
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RESOLVÇÕES DO IV
CONGRESSO REGIONAL
CUTGRANDE SÃOPAULO

••

1. a. SITUAÇÃO
INTERNACIONAL

E que se expressa objetivamente nas
atuais greves.

A sltuaç4o lnternadonal I marcada
pelo aprofundamento da crise econ"ml
co-ftnanceira do capitalismo. O geren
ciamento da economia mundial a partir
dos EUA, com o crescimento da lri/la
ç4o e do deficit da sua balança comer
cial, está conduzindo as polfticas econ6mlcas das grandes potlncias mundiais
à articulaç4o da defesa dos seus interes
ses radonais e dos grandes monopolios
a elas ligados. &ta situaç4o tem pro
vocado a desarticulaç4o do sistema fi
nanceiro mundial, com graves cons�
qulnclas para as naçDes dependentes
dominadas pelo Imperialismo. Diminui
a capacidade dos governos que repres
sentam os Interesses de grandes monop6lios de jlexib/1/r.arem seus Interesses
para evitar crises polfticas nas naç{Jes
dependentes.
Neste quadro em que se delineia a
perspectiva de uma recess4o econômica
atingindo os pafses vinculados à econo
mia ocidental, o problema do pagamen
to das dfvldas externas dos pafses da
América Latina toma-se um n6 que dl/1culta grandemente seus governos a resol
verem suas crises polftic:as internas.
A crise econ"mlca mundial combina
da à po/ftlca do Imperialismo de Jogá-la
sobre as costas dos trabalhadores,
através da dfvlda externa e dos planos
econômicos de ª"ocho do FMI e dos
governos burgueses, levando a classe
trabalhadora i:J nfveis de miséria sem
precedentes, ftU. com que este S(fa o
principal problema dos trabalhadores
brasileiros; o que quer dizer que a luta
contra a fome e a miséria, contra as
planos econ"mlcos de Sarney é a concre
tizoçDo da luta contra o pagamento da
divida externa e contra o Imperialismo.

l.b. SITIJAÇÃO
NACIONAL
A translç4o conservadora no Brasli,
profundamente debilitada em rru.ílo da
faltq absoluta
de legitimidade
do governo Sarney, e,ifrenta dl/1culda
des para articular o crescimento mfnimo
da economia nacional com o compro. misso de pagar os juros da dfvlda. As
Intensas conversaçDes promovidas pelo
Ministro Bresser, visando buscar alguma
jlexibilidade dos credores lntemadonals,
resultou até agora em um endurecimento
de posiçDes e a consequente subml.ss{Jo
do governo Sarney às lmposlçDes desses
aedores. As diversas tentativas de trans
fonnar parte da divida em papéis
com deságio, ou mesmo em investimen
tos Internos, nao conseguiu sensibilizar
os representantes dos grandes bancos.
Esse tema provocou o surgimento
de poslçDes diferenciadas nas diversas
fraçDes da burguesia. Desde os que,
como os chamados economistas do
PMDB, defendem um endurecimento
de poslçDespara a contlnuaç4o da mora
t6rla - querendo com tma poslç4o
buscar sensibilizar os governos dos pa(
ses credores - até os que partiram para
a ofensiva, como o ex-ministro Simon
sen defendendo a total adequa�o da
economia à polftica de pagamento da df
vlda.
as, resultados negativos das negoda
çDes colocam também por terra o discu�
so populista dos promotores da Nova
República de que apostariam em um
aescimento da economia nacional "que
nao custe a fome do nosso povo"
(TANCREDO NEVES).
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l.c. A CRISE DE
LEGITIMIDADE 00
GOVERNO DA NOVA
REPÚBLICA
c

monutençtJo de uma aparato h•J<al con
servodor . porfm aparentemente lexí11
mo - e a hegemonia da tramiçlJo nu.,
m/Jos dos setores mai, reacionário,
tutelados pelos militarf.'.\.Mu., es.,a i5 tum
bém suo contradiçllo: ntlo tem respaldo
polflico no plano social em que pese
a tutela militar e sua artirolaçlJo de
opo_io aos partido., buriuese'i.
É importante destacar nesse quadro
de debilidade do 1:overno Sarney o cres
cimento dos setores de direito que nlJo
se sentem suficientemente contemplados
pelo poder e que rim conquistado
setores médios do populaçOo, a exemplo
do UDR.

Diante dessa realidade do e onomia
mundial e seus reflexos sobre a situa
çll.o po/frica nacional, a burguesia que
comanda a transiçlJo conservadora im
p& à noç/Jo uma polftica econômica de
profundo arrocho salarial, o maior que
se tem conhecimento em nossa história.
Articulado com esse arrocho, impôs
também uma novo polftica de erifrenta
mento com o movimento operário
e popular, utilizando-se em largo escala
dos forças armados com tomadas de Já·
bricos, portos e refinarias, reativando
a LSN e todo aparato repressivo da dita
dura militar. Esta polftico de repressão
e arrocho significo exatamente pagar o
dívida externa com o fome e a miséria dos
trabalhadores brasileiros.
No enlonlo, em que pese o impor
tância que tem a questllo do dívida ex
terna e a crise econômica paro a tron
siçl1o conservadora, é importante tornar
doro que o problema cenlrol poro o bur
guesia é o ilegitimidade do governo Sar
ney, suo falto de apoio político e social,
que pudesse lhe dor forços para impor
os medidos profundamente antipopula
res que se fazem necessários poro o cum
primento dos seus deveres e obrigoçôes
com o capital monopolista nacional e
intemocional.
Esta questllo. no realidade, é o proble
ma central erifrentodo pelo burguesia
poro poder dor continuidade ao seu
projeto. É neste ponto que suas
diversas fraçôes divergem e disputam
o possibilidade de hegemonizarem o No
vo Repúblico, no atendimento dos inte
resses que representam.
O aspecto fundamento/ poro que
o burguesia dê continuidade à transição
conservadora hoje posso pelo aprovação
de uma constituição que co,ifiro legalidade
e /egitimidde ao novo quadro institu
cional.
O grande esforço que desenvolve
o governo Sarney é justamente no senti
do de fazer aprovar uma constituição
que garanto dois grandes objetivos: o

l.d. O MOVIMENTO
SINDICAL

O fracasso do greve geral de agosto
tornou obrigatória uma séria reflexão
do CUT sobre os rumos do movimento
sindical, sobre problemas importantes
na próprio construçOo do CUT.
Depois deste resultado, o movimento
voltou-se para lutas de categorias, acen
tuou-se a seporaçllo entre a mobilização
por conquistas econômicas e a luta
por conquistas políticos. Abriu-se uma
novo situoçllo que exige um esforço
consciente das direçôes da CUT para im
pedir que o movimento caminhe poro
trás, em completa contradição com o
ambiente de revolta que continuo
a crescer entre as massas trabalhadoras
e com o crise do governo da Novo
Repúblico.
Em primeiro lugar é preciso ver que
ofrocasso do último experiência de greve
geral tem o ver com debilidades po/1ticos e organizativas do movimento,
das quais destacamos os seguintes:

1° DIREÇÃO POLÍTICA
DAS LUTAS

Não há ocumuloçlJo de forças e tam
pouco preporoçllo dos trabalhadores po
ro lutos gerais de classe (como uma
Greve Geral) se o movimento nllo tem
um rumo definido poro onde dirigir
as lutos e os vitórias parciais que
conquista. E, desde que se inicia o
processo de 1ronsiçào burguesa falto
este rumo, esta direçlJo. No 2° Con2res

so Nacional de CUT decidiu-se orien-
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w o esforço do movlménto para IICU·
mulu no aentklo de uma altemadva
dos tnbalblldores frente aoa variados
projetos da bu,auesla. No entonto, es.s-o

n/Jo conduzem o uma avol/aç4o de
que o CUT e o movimento sindical
entraram numa crise do qual nbo
podem sair o curto prazo. Podemos,
portanto, o partir do realidade atuo/
em que foi colocado o movimento sin
dico/, trabalhar poro uma sofda de supe
raçllo dos problemas que lderificamas,
fortalecer o capacidade de oç4o da CUT
e retormor o construp'lo da unlficaçllo
das lutos no rumo de uma alternativo
dos trabalhadores no co,vunturo.

orlentoç4o xeral n/Jo se materializou
em linhas concretos de aç/Jo unificado
da CUT e do movimento;

2•FRAQUEZA
ORGANIZATIVA NA
BASEOO
MOVIMENTO

& d CUT avançou muito na conquis
ta de sindicatos, na orgor,cyJÇ/lo tk
oposiç(Jes e numa maior un4fu:aç4o dos1'
lutas, ainda nllo avançou o s,eficiente
na organizaç6o de base que dew.f
sustentar o crescimento vertical da
CUT. A construçll.o hom.onto/ e em
profundidade da CUT continua o ser
um problema o vencer e colOCtl necessa- •
riamente o questlo de uma política
sindictzl que torne os sindicatos e a
açilo da CUT no movimento um proces
so de construç4o de organismos de mas
sa no base, que democrotiu os espaços
sindicais de movimento., que estabeleça
uma reloç4o direç(Jes - base que nllo
substituo o oç4o dos trabalhadores
e que faça evoluir seu nfvel de cons
ciência de dasse;
3° A AÇÃO UNIFICADA

I.e. CONSTITUINTE

A questlo do Consütuint� � ai.soli
dar seu poder legitimado-o.
Diante do processo eleitoral viciado,
ludillriado pelo 1'/ono Cruzddo, a -com
po.si�o atual do Assembléia ConstiJuin
te n4o reflete sequer o quadro de força
dos Jfflrlidas que dispulilram os elelç(Jes.
É pr«iso ver que, mesmo em um pro
ress-o que nllo tivesse passado por essas
defonnoç{Je:s e ilusôes, n/Jo teriam os
trabalhadores condiç{Je:s de lutar e ven
cer por suas reivindicaçôe.s políticas e
econômicas em roz.bo do poder de
&todo e pelo processo de hegemonia
polftica e ideológica que o burguesia
implJe com seu aparato de dominoçilo.
O objetivo do movimento sindical é
nllo deixar passar em bronco o disputo
contra o tentativa de consolidoç/Jo
da transiçOo conservadora do burguesia,
via constituinte, lutando por reivindica
ç{Je:s no Constituiçilo, denunciando
seu caráter e articulando o oçOo direto
do movimento visando o ocumulaç/Jo de
fo#"ÇQ6 na luta por uma perspectiva socia
lista.
Parr1 tonto precisamos tomar os se
guint,s iniciativas:
a) Devemas colocar os Sindica/as e o
CUT em estado de alerto e convocar
os sindicatos o se integrarem no defeso
das reivindicaç(Jes dos trabalhadores no
Conslituiçllo.
b) Divulgar as mapas de votoçlJo,
deputado o deputado, voto o voto, poro
que as trabalhadores saibam quem sOa
os parlamentares.
c) Propor aos sindicatos e entidades
populares que seyo realizado uma grande
concentroçbo em Brasllio por ocasilJo do

DA CUT

A construçilo do CUT, no seu perfodo
mais recente, acumulou problemas de
funcionamento da Centro/ que prejudi
caram bastante suo oçllo unificada
no movimento. O mais visível foi a
ogudirpç6o da luta interna, o acimz
mento dos diverg€ncios o um ponto
que comprometeu a unidade do Central,
que levou o que setores diferenciados
colocassem a disputa interna acima da
disputo que o CUT trava contra os
inimigos do classe.
Superar este problema , um desqfio
para todos nós.
Em segundo lugar, é preciso ver
que os entraves que o movimento vive
podem ser resolvidos o partir de uma
oçll.o da CUT nos 3 níveis do problema.
Ou �o, as dificuldades que erifrento
mos nllo s4o estruturais e portanto

7

•

---

diferenciamos no.uas propostas das da
bu,ruesla criando uma falsa llus4o nas
ma.ssaf. t preciso colocar claro nossa
opçdo de classe, com um programa
que slntetiu as principais reivindicaçôes
dos trabalhadores na platqforma Terra1>-abalho e Liberdade, e utilizando mé-
todos de luta próprio da classe trabalha
dora, sobretudo a mobilir.açtJo e aç4o
direta das massas, como a greve geral, e
contra o capital monopolista nacional e
estrangeiro.

votaçi1o em plmário da Constltu/ç4o,
unV/cando as datas das caravanas,
estabelecendo uma plotqformo de reivin
dlcaçôe:s populares com base nas emen
das endossadas por milhôe:s de brasi
leiros (reforma agrária, direito dos
trabalhadores, liberdade e autonomia
sindical, ensino público e gratuito, saú
de, moradia, etc). Req/irmam, também,
a import4ncia do CUT participar das or
ticulaçôe:s paro unificar as formas de
press4o popular, canalizando esjorços
paro os momentos de votaç4o das ques
tôe:s decisivas, incluindo caravanas, con
centraçôe:s populares como instrumento
unitário para a nossa luta pela con
quista destas reivindicaçOes.
d) Partidpaç4o da CUT GSP na ple
nária de entidades em Brosflia no dia
03.12.87, convocaca pelos partidos,
entidades democráticas, CUT e CGT,
onde se irá discutir a iniciativa dos
trabalhadores no Constituinte.
e) Que a próxima direçtJo eleita con
voque a nível do capital, os partidos, sin
democrá
dicatos,
entidades
ticas, etc. no mesmo sentido de dis
cutir iniciativas rumo à Constituinte.
bem como encaminhar vários lutas da
populaç4o (transporte, moradia, saúde,
educaçllo, tarifas públicas, etc), mesmo
depois de encerrado o processo consti
tuinte. OCongresso Reg. GSP lançará
um manifesto ao povo de Silo Paulo
chamando esta plenária e o comfcio do
dia 13.
f) Que a atividade de luta pelos
direitos dos trabalhadores na Constituin
te deve articular as manifestaç{Jes em
Brasflia, com manifestaç4o a nfvel
estadual, e que �am feitos atos, passea
tas e outros formas de luta aqui na
G.S.P., incluindo caravanas aos escri
tórios e residlncias dos constituintes
paulistas, e greves no sentido de
demonstrar os nosas reivindicaçôe:s e
nosso espfrito de luta.
Intervir nesse processo com ampla
mobilizaç4o, pela denúncia da Consti
tuinte e pela conquista de reivindicoçôes,
é uma luta que se articula com exiglncia
de eleiçôes diretas para a Presidlncia
do República.
Para esta campanha n4o podemos re
petir os e"os de 1984, quando ntJo

I.f. PAPEL DA CUT
FRENTE AS DIREfAS/88

A crise de legitimidade do governo,
aumentada mais recentemente pelo vir
tual descontrole governamental sobre a
situaçtJo econtJmica e pela suspenstJo da
moratória (e o encaminhamento da volta
a FMI), ficou patente com a aprovaçtJo
na comiss4o de sistematir.açtJo, da con
vocaçtJo de eleiçôes diretos para Pre
sidente de 1988. A ausência de um
"Governo Forte" para aglutinar sua ba
se parlamentar permitiu que, mesmo
sem uma presstJo orKanir.ada do movi
mento operário e popular, saísse vitorio
sa uma bandeira de interesse dos tra
balhadores.
Com essa nova situaçtlo aumentam
significativamente as chances de avançar
na constituiçtlo de um forte movimento
po/ftico de massas em oposiçtlo à tran
siç4o e às alternativas de governo
que a burguesia procura organizar,
agora de forma acelerada. Mais uma
vez, no entanto, cabe um alerta: a con
quista de liberdae po/ftica e o apro
fundamento da crise de legitimidade do
governo só se transjormartJo em avanços
do ponto de vista dos trabalhadores
se soubermos preencher os nóvos
espaços com uma alternativa oolftica
de classe. Nesse sentido caberá à CUT
preservando o seu papel de Central
dassista e de massas - ter um papel
ativo na articulaç4o das lutas reivindi
catórias, a açOo na Constituinte com a
formu/aç4o de um programa de exigên
cia dos trabalhadores na conjuntura que
marque claramente tr€.s pontos básicas:
1°) Democracia em todos os planos
da sociedade e em particular nos locais
de trabalho, na cidade e no campo;
1
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econômicas e para a formaçtJo de lide
ranças sindicais que S(jam expresstJo des
sa polftica.
O ponto fundamental, no entanto,
I que sua posiç4o leva d mobilizaç4o
por relvlndicoçôes econ"micas desde que
estas ntJo entrem em choque com a poll
tlca econômica geral do governo. E,
principalmente, que ntJo coloquem em
cheque com o próprio sistema po/f/Jco
ou o próprio governo.
&u fortaleclmento é sustentado pela
burguesia porque o patronato entende
que as categorias dos setores de
ponta da Indústria e de serviços avançam
no s,m -<>rgtmizaçdo e mobllizaç4o e ten
dem a se aproximar de uma vistJo mais
classista, e portanto lhes interessa
garantir o domlnlo de uma pol(tlca
sindical comprometida com os interesses
burgueses.
Compete ao movimento sindical cutis
ta dar efetivo combate à essa nova
linha burguesa l,ifiltrada no movimento,
n4o só a denunciando, mas principal
mente reconquistando a co,ifiança do
movimento e rearticulando as lideranças
combativas em tomo de uma po/ftica
que conduza as lutos em oposiçdo
cerrada d Nova República, e aos in
ten>sse.s da burguesia.

2°) NtJo pagamento da d{v/da exttrna e
nllo aceltaç4o do FMI; 3°) Reforma
Agrária radical e demais reivindicaçôes
dos trabalhadores do campo e da cidade.
Um programa que. pela natureza das
mudanças na ordem polftica e econômi
ca necessárias para torná-lo passivei,
colocará uma questtJo central: a necessi
dade de um governo sob a dlreçtJo
das trabalhadores.
"A CUT, enquanto central sindical,
1 parte Integrante deste processo históri
co, ainda que com um papel polftiro
qualitativamente diferenciado. A cu:r
a luta de c/gsse quando dlllt
f�
aegue lmpu/.JioMr ar lutas sindicais, �
cu/ar as lutas econômicas com os objetl
\W po/ltlcos, organkar e elevar o nW
• cl8 conscilncia de clas.,e, apon,.,.
para a construç4o de uma sociedade
Socialista, mas ntJo deve ser co,ifundida
com um partido polftico e manterá
sempre sua autonomia em relaçtlo ao p<>
der de Estado e aos próprios parti
dos." (resoluç(}es do 2° Congresso Na
cional).
O VI Congresso da CUT Grande S4o
Paulo deverá, entoo, propor, na base
desta orientaç4o, as instOncias da CUT
a nfvel estadual e nacional que organi
um um amplo processo de discuss(Jo no
sentido de unificar a açtJo da CUT no
novo momento po/ftico.

awmçar

Il - PERSPECTIVAS E
CAMPANHA DE LUTA

A análise da conjuntura coloca para
o movimento sindical algumas linhas ge
rais que determinartJo sua atuaç4o no
perfodo que virá após o Congresso Re
gional.
O objetivo central das resoluç(Jes tira
das ltBSte congresso devem apontar para
a rearticulaç4o do movimento sindical, e
o fortalecimento da sua direçtJo em tor
no de uma polftica que garanta, para as
campanhas das diversas categorias, con
quistas efetivas. A conquista alimenta
co,if,ança das massas e sua participaçlJo
no movimento.
O objetivo da polftica a ser desenvol
vido neste perfodo deve ser o de traba
lho, que aumente nossa capacidade de
mobllir.açtJo e respostas às investidas do
burguesia.
Para tanto, a linha de açtJo deve to
mar como referlncia a mais ampla par-

I.g. O SINDICALISMO DE
RESULTADOS

Por falta de uma polftlca global
do movimento operário e a consequente
derrota dos metalúrgieos de S4o Paulo
facilitou 4 burguesia o desenvolvlmenkJ
. de um novo projeto de domlnaç4o,
sintetizado no chamado sindicalismo de
resultados. S4o expoentes dessa polftica
Luís Antonio e Magri.
Esse novo pelegulsmo tem uma
posiç4o ideológica definida a fawr
do sociedade capitalista e de seu
desenvolvimento, q/irmando que o "de
senvolvimento do capitalismo e o cresci
mento das indústrias só pode beneficiar
os operários", co,iforme Luiz Antonio.
Ao contrário do velho peleguismo, bus
ca organizar suas categorias isoladamen
te para a conquista de reivindicoç(}es
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PLANO DE LUTAS PARA
1988.

tlclpoçlo da cla.t.W, e Lfto Mrd, Mm dúvi
da. a 1arantla tk que a.J dl'VffWi.f campa
nlm Jalarlals ou por condlç(Ja tk troba·
lho de.temboquem em conquistas reatf.
E que S(jam desencadeadas em dma tk
uma cuidadosa avallaç{lo das condlç(Ja
para garantir vitórias e continuidade das
lutas gerais dos trabalhadom.
Tendo em vista a gravidade da situa·
çilo econômica e a tendlndo tk um
maior aprqfundamento da crise, desta
ca« a lmporttincla das lutas corporatl·
wis que }6 est4o surgindo esponttineQ e
Isoladamente. Esse contraste, entre a ra;
dical/ulç{lo das lutas Isoladas e o descré
dito em propostas polftlcas mais gerais,
que interessam ao movimento sindical,
I uma caracterlstica Ido momento dada
tambbn pela auslnda de uma proposta
global de luta que se apresente como al
ternativa real de governo, em oposlçilo
aos projetos da burguesia.
Por esta rru,4o, a estreita articu/açilo
entre as lutas econtJmicas deste perlodo
com as lutas polfticas mais amplas que
Interessem ao movimento sindical adqui·
re uma importtincia sem precedentes.
Tanto porque o sindicalismo de resulta·
dos.ficará nos limites da mobllizaçilo por
conquistas econtJmicas Imediatas, dispu
tando com a CUT a direç4o do movi
mento, como porque o aprofundamento
da crise polftica coloca na ordem do dia
a ilegitimidade do governo Sarney, e a
necessidade da sua substituiç{lo por um
governo comprometido com os inte,es.
� dos trabalhadores, hoje refletidos na
luta contra o imperialismo, o pagamento
da Divida Externa e na platqforma Ter
ra, Trabalho e Liberdade.
QJmpreendendo as llmitaç{Jes do mo
vimento sindical, em que pese seu papel
polftico na corúuntura, compete i CUT
ae somar a uma proposta de governo que
aso.ma em seu programa os lntera8el

O ano de 1988 serd maTC'Odo tanto�
lo aprofundamento da crts. econômica
e sua., consequ/ncia.s sobre as condiçOes
tk vida e trabalho do povo, produto das
polftlcas do governo, quanto pelos im
passe da burguesia no campo Institucio
nal. A resposta dos trabalhadores deve
necessariamente abranger� duas cri
� e dar-lhes saldas no sentido das con
quistas das reivindlcaç(Jes operárias e po
pulares nesses campos.
A tarefa mais Importante do perlodo,
para o movimento sindical, será o �or-
ço por retormar uma polftlca ofensiva de
conquistas atravh da unificaç{lo das lu
tas dos trabalhadores.
1) OJmo demonstraram as últimas cam
panhas salariais a quest4o do arrocho sa
larial e a luta pela recomposiç{lo dos sa
l6rlos é neste perlodo o centro das aten
çlJes dos trabalhadores.
O governo, sob orientaç{lo do FMI,
vem lmplemetando polftlcas destinadas
a pagar a divida externa que tem como
consequhrcia o arrocho salarial. Todo
indica que essa polftlca tende a se apro
fundar no próximo per(odo. Por isso es
ta será sem dúvida a principal luta a ser
e,if'rentada nas campanhas salarlals do
primeiro semestre de 1988 (Metalurgicos
do interior, transportes, professores, se
tores dofuncionalismo, etc.).
2) Neste final de ano ficou evidente que
a classe trabalhadora se recente da au
sincia de um mecanismo de recomposi
çilo perfodlca dos nfveis salariais frente
a escalada lrif/aclonária. Prova disso s4o
as greves de categorias, fora de suas da
tas de dlss(dios, por recuperaç{lo das per
das salariais. A lrif/açilo deverá tornar-se
mais aguda ainda nos próximos meses.
Para as categorias com datas-bases no
segundo semestre a questtJo do req/uste
mensal automático será uma urgente ne
a!SSidade.
Partindo do reconhecimento dessas
duas tendências, o centro de nossas Ini
ciativas, no primeiro semestre de 1988 deve estar voltado para uma luta corúun
ta dos trabalhadores do Estado de Silo
Paulo pela RECUPERAÇÃO DAS

Imediatos e históricos dos trabalhadores.
e que possP colocar-ae danmente como
alternativa ao aovemo and-opeNrlo e
and-popular de Samey, da Nova Repú
bllca, e aos demais projetos da buraue
sla.

FORA SARNEY!
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organizaçôes dos trabalhadores e, para
Isso, cumpre um papel fundamental a
LUTA POR LIBERDADE DE ORGANl7.AÇÃO E EXPRESSÃO DA CLAS
SE. Para tanto a CUT Regional deve
incentivar o aumento da taxa de slndica
lizaçtJo dos sindicatos a ela filiados e de
flagrar campanha de defesa dos MAN
DATOS de dirigentes sindicais, cipeiros,
membros de defesa de compensaçtJo e
de fábrica etc. Temos gue garantir que
para CADA DEMISSAO DE TRABA
LHADOR COM MANDATO SE FA
RÁ UMA BATALHA POLÍTICA DA
CLASSE PELA SUA READMISSÃO.
O aumento da slndicalizaçtJo é uma
necessidade polftica da luta pela autono
mia sindical em relaçtJo ao Estado, per
mitindo também medir o reconhecimen
to da classe em relaç{lo à sua organizo
çilo e, em consequencia, da sua disposi
ç{lo de defendê-la.
A CUT Regional da Grande SOo Pau
lo, recomenda a todos os sindicatos a ela
filiados que proponham às suas catego
rias que a mensalidade sindical seya pro
porcional ao salário de cada associaç{lo
(por exemplo, l % a fim de incentivar
a ji/iaçtlo dos trabalhadores de menor
solário.
5) Forjar a unidade dos trabalhadores do
campo e da cidade é outra das necessida
des imperiosas do movimento sindical.
Os movimentos rurais de posse da ten-a
encontram-se hoje num impasse tanto
pela ofensiva dos latifundiários e do go
verno (sobretudo das Forças Armadas),
como pelo isolamento que sofrem em re
laç4o aos trabalhadores das cidades. A
luta dos pequenos pt;odutores rurais, v(
timas do capital comercial e bancário,
tem sido abafada pelas campanhas auto
-denominados "produtores rurais", isto
�. os latifundiários de UDR. Uma safda
para a luta dos trabalhadores rurais pas
sa, necessariamente, por romper �
isolamento. E trata-se também de uma
necessidade da própria luta dos trabalha
dores w-banos que, enquanto n0o golpea
rem o latifúndio ntJo estartJo atingindo
o corúunto do bloco de poder conserva
dor que governa o pais.
O primeiro passo a ser dado pelos sin
dicatos urbanos nesta luta é contrapor-

PERDAS e PELO REAJUSTE MEN
,ÇAL DE SALÁRIOS. estas duas band
deiras centrais podem soldar as lutas dos
trabalhadores da cidade de Silo Paulo e
do interior do estado, dos setores operd
rlos e dos setores de serviço em época de
dissldio. Para tanto o IVº Congresso da
CUT Regional Grande Silo Paulo deli
bera que a direçtJo Regional encaminhe
�orços Junto as outras regionais do Es
tado e Junto à direçtJo Estadual para de
flagrar uma CAMPANHA ESTA
DUAL DE LUTAS PELA RECUPE
RAÇÂO DAS PERDAS SALARIAIS E
PELO REAJUSTE MENSAL AUTO
MÂ TITO DOS SALÁRIOS nos mese$
de março e maio de /988.
3) O desemprego que tem se ampliado
nos últimos meses é resultado, por um
lado, da própria crise económica e, por
outro, da iniciativa da burguesia que
tenta amedrontar com demissôes a von
tade de luta dos trabalhadores. A luta
contra o desemprego deve ampliar-se
abrangendo uma ampla campanha pela
reduç{lo da jornada de trabalho sem re
duçtJo de salários, combinada com pres
sôes' sobre o Congresso Constituinte no
sentido de avançar institucionalmente
nas cláusulas de jornada de trabalho e
estabilidade no emprego. O ponto cen
tral da campanha deve ser a luta de resis
tência no interior das fábricas para deter
os processos de demiss(Jes.
A experiência tem nos demonstrado
que a luta pela reduç4o da jornada e a
luta contra o desemprego adquirem con
diçôes de vitórias reais quando os traba
lhadores conseguem dar respostas unifi
cadas. Para organizar uma forte CAM
PANHA CONTRA O DESEMPREGO
E PELA REDUÇÃO DA JORNADA
DE TRABALHO propomos:
a) Estreitar os laços entre as organiza
çlJes por local de trabalho regionaliza
damente com o objetivo de desenvolver
lutas de resistência às demissôes;
b) A nfvel dos sindicatos e lnsttJncias da
Central reforçar o trabalho de pre.sslJo
sobre o plenário do Congresso Consti
tuinte em relaçlJo a votaç0o da jornada
de trabalho e estabilidade no emprego.
4) Há a imperiosa necessidade de desen
volver todo um trabalho de reforço das
11

.-,e à ofensiva dos latifundidrlos nas pró
prias cidades, onde o UDR promove lei
/(Jes de gado e obtem recursos através
� leilôes, ocupando espaço po/ltico
e de propaganda junto à popu/açao ur
bana. A CADA A TO DOS LA TIFUN
DIARIOS NAS CIDADES, UMA RES
POSTA DA CLASSE TRABALHA
DORA URBANA EM DEFESA DA
REFORMA AGRÁRIA E DA LUTA
DOS TRABALHADORES RURAIS.
Este é o pressuposto para avançar no
perspectiva do aliança estratégico dos
trabalhadores do campo e do cidade pe
lo fim de exploraçllo e opress0o capita
lista.
6) Recapitulando: propomos como car
ro chefe do luta do primeiro semestre de
1988 a seguinte campanha, que irá sen
do combinada com as abaixo listadas
• CAMPANHA ESTADUAL DE LU
TAS PELA RECUPERAÇÂO DAS
PERDAS SALARIAIS E PELO REA
JUSTE MENSAL AUTOMÁTICO
DOS SALÁRIOS.
• CAMPANHA CONTRA O DESEM
PREGO E PELA REDUÇÂO DA
JORNADA DE TRABALHO.
"Luta por liberdade de organizaçt7o e
expressllo do classe trabalhadora e con

A CUT E AS ELEIÇÕES
PARA PRESIDENTE DA
REPÚBl,ICA

/ -APOIAR POI.ITJ<"A t: MATE
RIAi.MENTE TODAS AS J.trf AS F.
MOBILIZAÇÕF:� QllF. t:STÃO SE
REALIZANDO

As greves que vêm ornrrendo estdo
quebrando o Plano Bresser e sua vitória
permite à classe traba/adora acumular
forçar no erifrentomento com o Gover
no, os patrôes e o FMI. Portanto, Jazer
com que cada greve seja vitoriosa, inde
pendente de quem a dirijo, é uma tarefa

A CUT. enquanto Central Sindical da
dasse trabalhadora, ao lutar por melho
res condiçOes de vida e trabalho, ao lu
tar por uma sociedade onde tenhamos a
democracia dos trabalhadores, posicio
nou-se contra o colégio eleitoral, posi
ciona-se por eleiçôes diretas já, e tam
�m posidona-se no sentido de que os

de todos.
2-PROPOR Á CUT-ESTADUAL
A ORGANIZAÇÃO DE UMA GRAN
DE CAMPANHA SALARIAL UNIFI
CADA DAS CATEGORIAS QUE
TEM DATA-BASE NOS PRIMEIROS
MES� DO PRÓXIMO ANO, as quais

podem se juntar também outras catego
rias, que mesmo nllo tendo o dato-base
neste período, estejam mobilizadas. Pa
ra que isto ocorra é necessário:
a) Que a CUT-Estadual convoque
uma reunillo ainda este ano com as Exe
cutivas de todas as CUT-Regionais de
SP, para discutir e tirar os primeiros en
caminhamentos da campanha:
b) Que a CUT-Estodual convoque
uma Plenária para os primeiros meses
do próximo ano, com todas as catego
rias para encaminhar a campanha, defi
nindo os pontos comuns da pauta e o ca
lendário da componha.
3 - DEVEMOS CONVOCAR

tra as demmões das lideranças sindi
cais".

• DEFF.sA DA REFORMA AGRÁRIA
E DA LUTA DOS TRABALHADO
RES RURAIS.

ATOS E MOBILIZAÇÕES EM DEFE
SA DE NOSSAS REMNDICAÇÕES
NA CONSTl1UINTE.

Esta perspectiva de luta deverá com
binar-se com a perspectiva geral defmi
da pelo CUT nas suas inst0nclas nacio
nais de LUTA PELO NÂO PAGA
MENTO DA DIVIDA EXTERNA, que
tem um caráter globalizador e com as
mobilizaçôes ora em curso de pres.stlo so
bre o plenário do Congresso Constituin
te.
Que a CUT Regional da Grande S4o
Paulo encampe a luto do movimento po
pular, buscando a sua unjficaçllo com o
movimento sindical DANDO DESTA
QUE EM SEUS DOCUMENTOS, BO
LETINS, CONVOCA TÍVOS, ETC. as
reivindicaçôes mais sentidas como:
TRANSPORTES, MORADIA, SAU
DE, EDUCAÇÂO e etc.

Desde já, devemos convocar o ato do
dia 13112 e que a Direç0o da CUT-Re
gional, juntamente com a Direçdo da
CUT-Estadual, faço um calendário de
atividades para depois do dia 13/12.
4. O Congresso do CUT-Regional
GSP posiciona-se a favor de que a clas
se trabalhadora tenha um plano econó
mico alternativo aos diferentes planos
burgueses, e para isto propôe que o dis
cussbo deste plano s(ja iniciada em to
das as inst0ncias da CUT e nos sindico
tru filiados. Este plano será uma contri
buiç0o ao conjunto da classe trabalha
dora e aos seus organismos, no sentido
de um plano económico global de todru
os trabalhadores.
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É fundamental percebermos que o
xrande patrodnador das estataís s(Jo os
trabalhadores em Rl'rol que atravts dos
ímposto.'i acabam por viabilizar os pro
jetos do governo que s4o "repassados"
de viversas maneiras para estas empre

sas.

Cabe aos trabalhadores das estatais
organizar-se conjuntamento em Co
mandos. Comitl!s e articuloçôes para
junto com a CUT denunciar os deman
dos e lnge�ncias dos dirigentes das esta
tais na conduçlJo do Património Públi
co (corrupçllo, lob das grandes emprei
teiras, farsa nas concorrências púbUcas,
etc). e defender as empresas estatais
contra a privatizaçlJo e desmantelamen
to promovido pelo governo.

trabalhadores po&1am votar para presi
dente da república, no candidato cont
programa e prática efetlvarnente corn
prometldos com a classe trabalhadora.

••

O fato de os sindicatos serem autóno
mos ou independentes dos partidos po/1ticos, n(Jo significa que, enquanto CUT,
devamos nos omitir nas eleiçôes. Deve
mos desenvolver todos os eeforços possl
veis para que os trabalhadores conquis
tem seu objetivo histórico, o processo
eleitoral para o presidente é um momen
to que deve ser aproveitado nesse senti
do.
Além da ifnplementaçllo da Jornada
Nacional de Lutas cabe a CUT GSP e
promoçOo de outras campanhas que
conjuguem as entidades sindkais e seto
res populares e que tenha na firmeza de
propósitos e na disposiçllo de luta as
suas característicasfundamentais.

1) Campanha em Defesa
das&tatais

É"fundamental que a partir des/t' con
wesso a nova direçâo empenhe-se em ar
ticular as liderança.\ de.\fc' <;etor apontan
do os seguintes nmws:
a) Pela defesa em xeral das es1a1ui\, jun
to a opini0o pública e consti!Uintes;
b) Pela defesa de tecnologiu ac1111111lada
pelos trabalhadores das estalai.\�·
c) Por administração transparente e ho
nesta, democratização da aç0o do estado
nestas empresas, com a pani cipaçâo di
reta e democrática dos trabalhadores nos
órgãos de decisão.
d) Socialização dos créditos aos setores
públicos da economia e obras de interes
ses sociais (transporte, saúde. moradia,
etc), bem como a micro empresas, pe
quenos produtores;
e) Contra os lobs dos wandes capitalis
tas junto ao governo na tentativa de des
tuir mais um pedaço da nossa soberania
nacional

,,

Na regi(Jo de atuaçllo da CUT GSP
observa-se grande número de estatais li
gadas a um grande número de atividades
comoi fornecimento de água, energia
elétrica, distribuiçt7o de gás encanado,
comunicaçôes, transporte público, sis
tema de tr(ifego, urbanizaç0o, setor fi·
nanceiro, etc.
É possível atingir a cifra de aproxima
damente meio milhtlo de trabalhadores
a serviço das empresas estatais.
Todo esse contingente de trabalhado
res sofrem consequências diretas nos
seus Janhos salariais a partir das defini
çôes- da políticas económicas do gover
no.

2) C.ampanha pela liberdade
de Organização e Contra as
Demissões de Lideranças
Sindicais.
A burguesia, com v aval e cumplici
dade do ROverno da "Nova ReplÍblica"
tem sido pródiga t'm demitir cipeiros e
membros de comi.vsões de .fábrica e até
mesmo dirigt'ntes sindicais, além de re
JJrimir a atividude dt' lidercmças sindicais
nos lomis de 1rabalho com adwrtências.

u

suspensôes, etc Recentemente os com
panheiros da SCOPUS e da Yawma e'
outros, foram demitidos. Além desse�\.
centena,; de trahulhadores têm tido "
mesmo destino. O\ patrôes sabem ({Ili' a
força das orxanizaçtJes sindicais está na
sua orgonizaçllo dl' base e nar <JrRaniza
çôe.s por l<xYJI de trabalho.
A Ordem é resistir. Não aceitaremo.\· "
que lideranças Jindirni,; sejam mais de
mitidas.
Além de uma m,vpanha permanente
de denúnca, a CUT GSP deverá dar to·
do apoio necessário aos companheiro.\
demitidos e realizará\q__tos e manijesta
çôes' e inclusive convocaf'á Rreve se neces
sário, nas empre.ws que demitirem um
companheiro com carw> sindical ou de
reprentação.

'

3) 1 ° de maio

Com a atencedência necessária, a
CUT GSP deverá iniciar a preparação
do 1 ° de Maio Classisra que seja uma
manifestação forte e de luta de classe tra
balhadora pela conquista das suas rei
vindicaçôes. O próximo / 0 de Maio de
verá acontecer em um momento impor
tante da conjuntura polftica e sindical e
deverá ter como eixo as reivindicações
deliberadas nas instâncias cutistas.

fil-�PARA
UM
BAL�NÇO
DA
CONSTRUÇAO DA CUT
GRANDE SAO PAULO

/. Para fazer um balanço do trabalho
da CUT Regional na gestão que acaba,
temos que remontar a perspectiva de a
nálise para o perfodo da luta de classes
que atravessamos. e o estágio atual da
construção do movimento combativo e
da própria central. De um lado, trata-se
de estabelecer a ligação entre a conjunta
ra do perfodo e as iniciativas pollticas de
volvida pela CUT Regional. E de outro,
de analisar a fundo os problemas estm
turais que enfrentamos no processo da
constmção horizontal da C'UT e de
constmçllo de hase do sindicalismo com
bativo.
Ainda assim. houve iniciarivas impor-

tan/c�\ que• 1•a/e• a /><'ll<I 11·\,:_<11111 1111 w11t1
do de• fellfur 11111a n111ti1111u/1ult· 111,, e•.,
.forçm da 110\.\a ( ,,,11ral. !'111 e'\1•11111/1,.
foi nt�\fe• /JC'rl(/(111 em q1w o, 1·i11c11/,., 1·0111
o mov11111·11t11 1io1n1/m da ndcuh• foram
mai\ t'.\freitm, ,. no bojo da lllfa por 1111,
radia<' contra o mm11•1110 da., /Jll.',.\U' J.!.l'IL\,
que foi realizado um 1.vund1• lfl d<· Maio
com uma marca classista t' de mas,\U.\
como Soo Paulo nOo assirtiu desde quase
2 décadar. fatreitar luços de solidarieda
de entre o movimento popular da cidade
foram mais estreitos, e no bojo da twa
por moradia e contra o aumento das
passagens, que foi realizado um grande
1 ° de Maio, com uma marca classista e
de massas como Soo Paulo não assi<;tia
desde quase 2 décadas. fatreitar laços de
solidariedade entre o movimento popu
lar e o movimento sindical, discutir ao
nfvel sindical as reivindicaçôes popula
res, trabalhar ao interior do movimento
popular uma persctiva de reforço dos
seus militantes ao movimento sindical,
foram todas iniciativas importantes, to
madas no sentido de criar novas bases
para a retomada das lutas gerais na capi
tal.
Mas, se esse e outros avanços houve a
nível da CUT Regional, fatores mais po
derosos agiram contra o acúmulo de for
ças, além do já mencionado impasse do
movimento na conjuntura:
• as derrotas eleitorais sofridas nos três
sindicatos metalúrgicos da regilJo (S.
Paulo, Osasco e Guarulhos) e uma
fraca sqfra de eleiçôes sindicais (cuja
principal exceçlJo soo os Qufmicos de
Osasco);
• o efeito retardatário da polltica patro
nal e governamental de demissões siste
mâticas de trabalhadores com represen
tação sindical nas fábricas, o que certa
mente enfraqueceu a capacidade dos sin
dicatos cutistas de repostas mais arroja
das e frente à qual ainda não se conse
guiu reagir a altura.

Os desafios da Grande
São Paulo

Na Grande Sllo Paulo, além dos .fato
res acima apo11tados, há 0111ros mais
permanentes que precisam ser enfrenta
dos e que consideramos que uma pro-
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Embora a fonna gradual, um avanço
co11Siderdvel representa a uniflcaç4o das
postas de ESTRU1VRAÇÃO DA CUT
REGIONAL deve responder.
/. Em primeiro lugar, sua base , a
maior cidade do Brasil. Se, de um lado,
trata-se da maior concentraç4o operdrlo
do país, de outro, h6 um pao preponde
rante dos setores de serviços ao nfvel dos
assalariados. E, na sua estrutura social,
a cidade apresenta uma perijerla urbana
desprovida dos mínimos serviços e de
condiçôes básicas de moradia, Jazendo
com que o movimento popular seya um
dos polos de aglutinaçbo do povo traba
lhador (inclusive com grande parte do
proletariado organizado no movimenlo
popular e nbo conseguirmos uma intera
Çt}o profunda entre os setores operários e
os demais setores probletários da cidade,
assim como entre o movimento sindical
e o movimento popular.
2. Em categorias fundamentais da re
gião, como nos três sindicatos metalúr
gicos, nos comerciários, etc. há ainda
uma hegemonia pelego e reformista. Isto
faz com que toda iniciativa do sindicalis
mo combativo se trombe com uma con
tra-tendlncia de conciliação de classes e
traiçôes (sempre ajudadas pela grande
imprensa capitalista), dos setores pelegos
e reformistas que dominam grandes apa
relhos e mantém uma forle i,ifluência so
bre tais categorias. O melhor exempo
disso foi a campanha desencadeada pela
imprensa contra a greve do dia 20 de
agosto de 1.987.
3. Finalmente, o sindicalismo cutlsta
da regibo nllo tem se integrado na cons
truçiJo horizontal da CUT com o peso ne
cessório. Trata-se de uma herança do
corporativismo, e sua incidência negati
va aumenta por conta da ausência ao ní
vel da Central, de uma elaboraçiJo mais
acabada sobre a necessidade da constru
ção horizontal da CUT, colada nos sin
dicatos e seus organismos de base, onde
a perspectiva de classe seja a que norteie
o trabalho sindical.
As debilidades polfticas da CUT R�
gional aumentam proporcionalmente d
negativa das direçôes das categorl4f d
uma participaç4o Integrada 1UI/I IIJltiillll
das da Regional. Resoivff'#SttptolJ(iilil-,.
passa pela uniflcaç4o das lutas e da.,
perspectivas de construç4o dos Sindica
tos na base.

4. Por fim, devemos destacar a pouca
integraçO.o entre lnst6nclas da própria
central. Numa regibo como a Grande
S4o Paulo, com uma vida polltico e sin
dical nbo só estreitamente vinculada à re
gi/lo do ABC, mas demandando tam
bém uma grande capacidade de organl
zaç4o para fazer face às enormes tarefas
que cotidianamente se colocam à Cl.ll
no movimento sindical da Grande S4o
Paulo, é extremamente necessária e inte
graçbo entre as inst6ncias da Central:
Regionais da GSP e ABC, e CUT Esta
dual. O prejuízo para a CUT da ausên
cia desta integraçbo é visível bem como a
necessidade de superar esta lacuna na
construçllo da CUT GSP.

IV.- ESTRUTURAÇÃO
DA CUT REGIONAL

Em funç4o do balanço apresentado,
consideramos que uma proposta de es
truturaçiJo da CUT Regional deve con
templar po/fticas e iniciativas organizati
vas no sentido de integrar os setores ope
rários e os setores de serviços; fortalecer
o trabalho das oposiçôes sindicais; in
centivar o trabalho de base dos sindica
tos de sua integraç,Jo numa perspectiva
de classe,· aumentar a capacidade de cen
tralizaçbo e açao da Regional, definindo
melhor o papel das zonais e criando ou
tra i11St6ncias de integraçllo das catego
rias,· trabalhar novas possibilidades de
aç4o conjunta do movimento sindical do
movimento popular; e incentivar áreas
espec(ficas de trabalho, como JormaçO.o,
cultural e mulheres, para o qual a Re
gional deve manter estruturas permanen
tes.

PROPOSTAS

J. Constroção horizontal da CUT. O
IV Congresso da CUT FSP deve reafir
mar o compromisso dos trabalhadores
da regillo na construç0o horizontal da
Central. Nesse sentido, devemos manter
e reforçar a construção das zonais, en
tendendo-as como espaço privilegiado
embora nao o único de integraçOo das
categorias, unijicaçllo das lutas e avanço
dos trabalhos de enraizamento na base.
As zonais devem, portanto, ser órg4os
que, de uma lado, executem as tarefas e
15

pollticas definidas °,,elo Central nas suas
lnst8ncio de direçllo, e de outro lodo, ór
gdos que expres.s·em o trabalho orgoni1.IKÍO d0$ cateRoria<; nos regiôes. Para is
so, é fundamental que a responsabilida
de po lftlca pelo trabalho dos Zonois seya
_
do D1reç4o
Regional e que a Coordena
ç{Jo _dos categorias que fim lrobalho or
gamzado na regillo. Nesse sentido, a
Coordenaçllo da Zonal se constituirá
'°"! companheiros designados pelos Ple
nárias de Trabalhadores de cada caleg<>
rlp a nlvel da regi4o. Ao mesmo tempo
estas coordenoç(Jej devem desenvol>Mr
-eeforços no sentido do penetraÇ{Jo da
CUT nos co1egorias aJé M>}é' nao atingi
das.

-as- res,xJn.�veis pelas CUT!. Zonai,; de
verllo elaborar plano de trabalho das
fn!Smas e submete-los d aprovaçtJo da
d1reçllo;
-& responsávefr pela.<; CUT.\ Zonafr de
verllo convocar plenárias dos sindicalis
tas cutistos da regido para implementar
"!mpanhas deliberadas pela direçtlo re
gwnal � nelas ser6 discutida a forma de
encammhomento e divistlo de rrabalho
entre os companheiros.

2. ENRAIZt\MENTO NA
BASE

A .dlre�o da CfiT R�iona/ deve en
cammh'!" 0 ,:e<illwç4o de Seminários por
categor,a � mtercqtegorios no sentido de
homagenizm: o lf:abalho de e,uakamen
to na base. A �tiva é de, a curto
prazo, estabeleCf!r-umo dinlimica de in
tegraçtJo dos organizaçôes por local de
trabalho em cada categoria, Pór regitlo,
e num segundo momento, de integroçtJo
do trabalho de base inter.categorias.

1 . .FlJNCIONAMf:NTO DAS
CUTSZONAIS
Concebidas orixinalmente como sub
sedes da CUT Regional para kv6-la mais
próxima aos locais de trabalho e de con
Cf!ntraçtJo de trabalhadores as CUTs
Z.Onais tiveram sua funçtJo iesvirtuada e
hoje constituem-se com unidades autô
nomas e que, inclusive, geram disputa
pela sua coordenaçtio. A instlJncio de de
liberaçtJo da CUT na Grande Silo Paulo
é o seu Congresso e, entre um e outro
existe a flenária Regional. Fora disto:
cabe à d1reçtlo regional, eleito no Con
gresso, a tarefa de deliberar e decidir so
bre_ as questôes do movimento sindical
cullsta na Grande Silo Paulo e constru
ção _da CUT por categoria, no sentido
verttcal, combatendo os direçôes da
CGT e USI. A direçtJo regional poderá
C?nvocar _quantas vezes entender plená.
na e reunioo ampliados para democroti
i.or o seu processo de decis6o, através
de consulta ao movimento sindical e po
pular com um todo. Mas a direçllo da
CUT na Grande Silo Paulo cabe aos
companh�iros eleitos em Congresso.
Sendo assim, propomos:
-que a direçllo regional eleita indique
dentre seus membros, companheiros
ponsáveis pela coodenação das CUTs
Zonais, complementado com represen
tantes_ de_ cada entidade sindical e oposi
ção_ smd1cal reconhecida pela CUT, da
reg1tlo;

3. OPOSIÇÕES
SINDICAIS

J!n.tendemos que as Oposiçôes Sindi
cats Jogaram um papel fundamental na
fundaç{!o da CUT e no seu enraizamento
e cr�c,mento acelerado em todo O pais.
Ho1e, �orno ontem, frente ao quadro de
pelegutsmo e reformismo aparelhados
a m a_iorio dos Sindicatos do pais, uma
JX?fl �,ca que Jortaleça as Oposiçôes Sin
d,cats é de fundamento/ importlincia pa
ra que a CVT avance, cresça e fortaleça
sua perspectiva classista e democrática.
Foi '!" de 14'!1ª pulftJcd_do CUTpara as
(4,os,çbes Sind1cms ntlt:} sign,ifl€ll folar
-'Of)enas de apoio a chapas de oposição
contra diretorias pelegos e reformistas.
_
As ele1çtJes
sindicais constituem um Item
sem <!úvida importante no interior desta
pollttca, que, no entanto, ntJo pode esgo
tar-se '!uma estratégia para tomar de as-
salto diretorias sindicais. Esta concepç(Jo
tem levado muitas vezes a trocar de pele
g?S ou reformistas nas direçôes sindicais
vmculando a bandeira histórica da CVT
à chapas_ qu� t� uma tradição de nega
�º do smd1caltsmo classista e democrá
ltco.
Defendemos a concepçtlo de que as

res:

ló

4.NOVAS COMISSÕES

OposiçtJes Sindicais se orxonizem en
quanto uma/rente permanente de traba
lhadores sem distinçtlo de nacionalida
de, raça,. sex�. credo religioso ou filia
çiJo parttdána, comprometidos com os
princfpios e programa da CUT. que se
empenhem em alargar um pólo classista
que dispute a hegemonia e a direçtJo do
coft}unto dos trabalhadores de uma ca
tegoria.
As oposiçôes sindicais da CUT ntlo se
opôem unicamente a uma liderança pe
lego ou reformista, mas fundamental
mente à estrutura sindical que dá origem
e S}'Slentaçtlo ao peleguismo e ao refor
mtsmo. Levam, neste sentido, através de
todos os meios ao seu alcance (reuniôes
mobilizaçôes, imprensa, participaçã�
nas Campanhas Salariais, assembléias e
Congressos) a polftica da CVT nos locais
de trabalho e nas lutas da categoria.
. Defender a vida permanente das Opo
s1çôes no campo da CUT, significa reco
n�ecer a necess�dad� de criação de orga
msmos em seu 1nter1or abertos à partici
paçf!o de todos os trabalhadores que
aceitem seu programa e linha de ação,
respeitando as insttincias organizativas
resultantes das definições de suas assem
bléias, congressos, inter-fábricas, e as di
reções eleitas nestas insttincias.
Para favorecer a participação amplo
dos trabalhadores e estreitar sua referên
cia Junto à categoria, as Oposiçôes Sin
dicais da CUT devem lançar mão de me
canismos como: imprensa regular; di
vulgação das publicaçôes e atividades da
CVT; mobilizaçôes; sempre que possí
vel, reuniões em locais abertos e conhe
cidos pelos trabalhadores,· enraizamento
nos locais de trabalho, através de grupos
clandestinos, CIPAS_, comissôes de fá
brica.
Uma das prioridades da Direçtlo Re
gional deverá ser o trabalho Junto às 0posiçôes Sindicais, a ser desenvlvido em
sintonia com a Secretaria de Polltica Sin
dical da CVT Estadual. Para concreti
zar a po/ftica junto às oposiçôes, a CVT
Regional deverá criar um Fundo de 0posiçôes de maneira a dar subsidio mate
rial necessário ao trabalho das oposiçôes.

Tendo em vista a consolidaçllo da es
trutura vertical da CUT, através da crio
ç(Jo e fortalecimento dos Departamen.
tos, a CVT Regional de,;envolver6 eifor
ços no sentido daa2lutfnação do fundo
nallsmo públJco e dos trabalhadores em
transporte da capital.

Para isso, a Direç/Jo Regional deverá
criar comissões no sentido de aumentar a
integraç0o de alguns setores de trabalha
dores que hoje, ou encontram-se organi
i.otivamente dispersos, ou entoo tem
apresentado dificuldades de integraçllo
nos atuais estruturas da Regional. Pelo
peso que tem o funcionalismo na capital,
e pela sua profunda disperslJo em deze
nas de asso 7iaçôes, consideramos que há
uma necessidade premente de que se crie·
uma comisstJo de Funcionalismo, que
contemple também os conselhos de re
presentantes dos funcionários das esta
tais para trabalhar uma integração nos
seus distintos nlveis, a começar entre as
próprias organizaçôes do setor (trata-se
de caráter federal, estadual, municipal
ou por local de trabalho).
Uma segunda instlincia necessária pa
ra o trabalho da Direção é uma Secreta
ria de Transporte, já que tanto as mobi
lizaç(Jes dos trabalhadores dos transpor,.
tes tem sido prejudicadas pela suo desin
tonia, quanto a toda mobilizaç4o geral
da capital tem um flanco aberto se n4o
há adesllo maciça dos trabalhadora do
setor.

S.RELAÇÕES
MOVIMENTO SINDICAL
/MOVIMENTO
POPULAR

A relaç0o entre os dois movimentos
deve ser construida levando em conta a
realidade de cada movimento. A unifica
ção dos movimentos não se dará através
da simples ligação entre direçôes de cada
um, mas pressupôe o desenvolvimento
de lutas comuns e a existência de bandei
ras e formas de luta que unifiquem as
lX&1S destes movimentos. Os trabalhadores
sofrem a opress0o capitalista central
mente nos locais de trabalho mas tam
bém a nlvel das condições de vida nas ci-
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No caso das sindicatos que participam
de Departamentos, /OI/o do total da
rontribuiçr1o dessas categorias devem ir
poro as respectivos Departamentos.

dodes moldadas Se-Rundo as interesses do
capital. A luta de conjunto contra esta
situaçr1o abre, para nós. a quest4o da re
forma urbana radical sob controle das
trabalhadores.
Desenvolver a compreensllo desta rea
lidade, propor à Direç4o da CUT lutas
romu1JS com o movimMIO popular, t
uma t•refa daCortdsd..-. �tos
Populáfts- da CUTJ;SP ,9
l
•
Tv· "
r.
..

l!nde do à ·outr, .. De�'1,&ifhtlr
Ctas bantleiras ,êspe(t]H;as.
v1gjen!,4 e_ também /azenrli·,as;,t/ni -ias
.
l1a ai.sJrimi1*lçllo IM m�
. tfrbal. �.
fO em fO<las ps nív,is. L . �
•
Em�anexo, as oomJ}Q!lhdrtddaOJal.
alo de Malbens da àJT Realollll •
presentam um balanço eJJl'OP(J6lll •
bolho.

8. IMPRENSA

A implantaç<1o. e fortalecimento do
CUT. GSP exige uma estrutura de
imprensa que ainda n4o existe. &to
,, po/fanto,· uma primeira taf'(fa neste
te"eno· - construir uma estruturo
conf dois obje9vas ime-

f
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t ·
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7.FINANÇAS

Para desenvolver ate plano de l!.ftf».
turaç4o é de fundamental lmDOrt4ndt,
,arantir sua sustentaçllo jlnancefra. 't
conhecido o Jato que, das três instlJncia
estatutárias da Central a mais prejudica
da noi:,agamento das CQl)triblJidJ,es da
Regional. NtJ castj do <!Jmn� PliuJo
tstefato viu-se agravado pelo� de
· de q . •
direç� sintlicois de ca
:·
a
4!,jm pra1�tt. .
i
Co.
Re,i4o.
·
.
'dttve jfe/inir qutt tantv-· ({
n':
ferente as mensoliãades das te,wnãs
bmoiao orçamenJo global <Ih sini/ica'tos jilisdos aejom diretament•flescóntados em.favor_ do. c;aixa -���
� qut# a � � .prow��
.
r..
"IUSm<i
conttfbe,s.,
.
• _.
'f.
O IV Congresso deve aeliberor,
como proposta indicativa ª'? Cong,:ess_o
Nacional da CUT, o segumte cntér,o
de dislribuiçélo da arrecadaçtJo total:
- 20% para CUTNacional;
- 30% para CUT &tadual;
- 50% para CUT Regional;
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(almparlzas,
et9 t«.foürr, COlP. matfrial
o tr11lalho •das
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���o �ado, �evemas desenvoiver
f�['ef(ff<} ,ti C, Vf', R�ion•� CO/fl a
ftnpreicra <.l)s Silldícatos cut.,stas, f no
8enti4 des• veicular ás lutd; dos tra
balhadores da GSP de Jorma sistemáti
ca, bem como as atividades de interesse
da construçdo da CUT Regional.
Por fim, é possível e necessário
manter um informativo periódico da
CUT Regional, com o carater de esta
belecer laços entre as várias categorias e
militantes comprometidos com a CUT.

9. FORMAÇÃO

A construçdo de um sindicalismo
passi<4a e demoerático passo necessa
·-wamente pela sistematizaçllo de suas
-experiênci� pelo assimilaçllo crítioo de
putr� experilncias mais gerais da dasse
o.«,oroç«c da, contribuiçd; do
'j,']Je/,
�
.Jpa[·
niofient(fiéo e teórid, acurftula'.do lo mevimelito dbs trabalhadores
·a nível internacional.
• O pr�o de formaçllo dos mili
'trantes é ./fmdamental para a éons1ttur49 e Jmtalecimento. da CUT. Nossa
� -tarefa ne.t,e POflto é' a reqrga
� amo S«Tetario de Formaçdo
da CUi Regional, tendo por base:
- a compreensOo de um trabalho
por níveis, atendendo às especificidades
da implantaçdo da CUT GSP (comissôes
e grupos de fábrica e empresa, cipeiros,
militantes e ativistas sindicais, direçôes
sindicais);
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do ,·1·?,1md11 .\"1'1111•.1/rc. S,·ria im/XJrtall/1'
qu,., o Con!(rt•.1.w, R1•1<ional ria Cirande
Silo Paulo s,, rt·alr:.ass1• com a tarefa ri,•
tamhém /lfl'J>ttrlll m < 'tm1<ri·�.,· 1A, rim
inwânciu., mpenore.1.
Propomos que o práximo Con?,re">so
ria C'VT CSP realize-.,·e d11rante o mê,·
de março de /989, às vésperas· daç
wandes campanhaç salariai\' do primeiro
semestre. Que em preparação ao
próximo C'ongresso Ewadual e Nacional
realize-se a Plenária Re1<ional antece
dendo os dois eventos como forma de
sua preparaçtlo.
&ta é uma data indicativo a ser
avaliada pela plenária Estatutária da
CUT Regional GSP a partir da análise
de conjuntura.

u comprt'l!nsOo da necessidudt> rf,,
1111ifirnr e somar esforços já exiHentes no
mmpr, du .formaçtJo a nível du (iSI'.
a1>roveitundo u exf)('riência ac1111111/adu
nus entidades e oposições com11rr11111•
tida com a C'UT e aproveitando o.,
quadros capazes de apoiar a .formaç<111
daC'UT;
a importância da artimlação e111ri•
a Secretaria de Formaçtlo da C'UT Re
Rional com outras Secretarias e <>r?,a·
nfrmos da C'entral que tem um papel na
.formação.

BALANÇO E_
ESTRUTURAÇAO

O Congresso de exigir:
J. Que todos os sindicatos se comprome
tam com a construção da CUT ReRionol
GSP, independente do setor que seja
majoritário na direção;
2. Os processos eleitorais devem ser
definidos em Convençôes Cz.ltistas aber
tos e democráticas, e ai se define
qual a tática eleitoral dos Cz.ltistas,·
3. Que haja proporcionalidade entre
as- distintas setores e que os pro
cessos sejam transparentes nos conven
ções Cutistas.

COMISSÃODE
MULHERES DA CUT
REGIONAL DA GSP
A) �alanço do Trabalho da Comissão
no Ultimo Período:

I. O trabalho da comissão deu-se
fundamentalmente através das comissôes
de mulheres intercotegorias nas zonas
Sul e Oeste, o que possibilitou uma
sensibilização mais ampla para o 1raba
lho especifico com as mulheres. Foram
realizados vários debates e atividades
em torno de questõies especificas como
o Creche, Controle de Natalidade,
Aborto, comemoração de 08 de março Dia Internacional da Mulher, etc. Como
resultado mais eietivo já pode-se observar
um inicio de aglutinação de uma ca
mada de mulheres e um avanço na
formação especifica de parcela de mili
tantes.

PRÓXIMO CONGRESSO
REGIONAL
Em novembro de 1988 realizar-se-ão
em todo o Brasil e/eiçôes municipais,
que se revestirão de grande importân
cia para a classe trabalhadora. Sertlo
eleitos prefeitos e vereadores e, com
certeza o movimento sindical da Grande
São Paulo terá suas principais atençiJes
voltadas para esses acontecimentos e
terá que trabalhar decididamente para
conseguir eleger seus verdadeiros repre
sentantes.
Já em 1985 na Capital e em 1986
em toda a regitlo sentimos a dificuldade
de realizar o Congresso da CUT e toda
a sua preparação juntamente com as
eleiçôes. E mais. Os Congressos &to
duais da CUT têm se realizado no
final do primeiro sernes�re e os _Co'!
gressos Nacionais, se realtzado no mfc10

l '.J

NAS CATEGORIAS
Houve um aspecto positivo de in
corporação da questOo do mulher, na
imprensa de alguns sin_d(c�to_s, o que
juntamente com outras m1c1at1�as e pe�
quisas especificas nas cateRonas poss1-

mui,__
�,,."""'ªtono�
""'""' (/1# "'

mui,.,_ trabalJcadoras, atravls das a:>
� ,m luta.f do movimento ik
mu11s1ris, e prlndpalmente o fato de
a/guma.f categorias ter se somado ao
t!,fforço do movl�nto de rw,tlheres na
lula pela legalizllç4o do aborto.

trabolltodorm

... � """°

da.f
Interior
mkA, tk vl�;la sofrida nopor
-,,pb
blm uma maior
fdbrlca,. �
pra,tnço ,:k mul � lt4f atMdado
lffllll dos s/ndlcat e da CUT.

B - PROPOSTA DE
TRABALHO

Quanto a., diretorias n4o houve um
avanço slgn(flcatlvo nas dlscuç{Jes em
rdaçilo ao entendimento da quest4o
spte(flca das mulheres e das dlficul
dado paro sua maior /ncorporaç4o na
partldpaç4o sindical.
J. A nlvel da artlculaç4o mals geral
da CUI' Regional, a Comls.s4o preten
deu ter um funcionamento voltado à
coordenaç4o do trabalho nas tonais, .º
que, por diversos fatores, n4o conseguiu
ainda realizll-lo de forma mais perma
nente. Faltou ainda /mplementaç4o que
aglutinasse as mulheres mi/it�tes.
4. As reiv/ndicaç(Jes trrzvdas pelas az
tegorlas prende-se maü a lutas parciais e
lsoladas nos locais de trabalho, o que
ainda n4o tem possibilitado o encami
nhamento de campanhas unificadas
quepermitam mob/lizllç,Jo massiva.
A bandeira de creche ao ser Incorpo
rada como uma das princ/JJ(Jis relvindi
CIIÇlJes na última Campanha Salarial,
representa um avanço positivo, embora
.5W!ll encaminhamento 'de fato deu-se
de forma multo precária e limitada,
tanto no processo de mobi/izaç4o como
as negociaç(Jes Junto aos patrôes.

A base de sustentaç4o da comlss4o
a nlvel Regiona/ deverá ser a continuida
de do trabalho Já desenvolvido nas
:.onals com perspectiva de uniflcaç4o
das várias categorias. Dessa forma a
Comlss4o de Mulheres da CUT Regional
caberá o papel de articulaçllo dos tra
balhos levadas nas zonais onde já
existe com/ss(Jes e Implementar a forma
ç4o d.e comlsstJes nas demais zonais.
Manter um fórum mensal de ativida
des para lntercOmbio de experllnclas,
aprofundamento das discuç(Jes especl
flcas e encaminhamentos co,vunto.s das
comlssôes zonais.
Incentivar a campanha de creches,
como a luta prioritária. Para tanto,
toma-se necessário um aprofundamento
de discuss4o a fim de generalizar o
entendimento da lmportdncia dessa luta
e sua conquista.. Neste sentido, a co
mlss4o deverá organizar uma plenária
de militantes, no primeiro semestre de
88, com o objetivo de aprofundar
a compreens4o da creche e Impulsionar
o encaminhamento de lutas.
Elaboraç4o de material de propa
ganda para divulgaç4o do trabalho de
mulheres e da campanha de creche
em particular.

5.A-RELAÇÃO COM O
MOVIMENTÕ DE MULHERES

Embora a forma gradual, um avanço
considerável representa a uniflcaçt7o das

: ·.?.

firan�e sao ramo

Praça da 5', levantt uma faixa recor
dando o 6° anlversdrlo do golpe militar
realizado pelas armadas polonesas, com
a bandeira de "l.eallldade para o Soll
darkdade, na luta da dasae trabalha

MOÇÕES

Trabalhadores reynldos no IV Con
gresso da C,entra/ Unlca das Trabalha
dores (CUT) Regiona/ da Grande S4o
Paulo, manifestam seu apolo à Con•
ferfnda Sindical I.atlnoamerkana con
tn a lntervmçlo lmperta)lsta em AmM
ca latina, que se realiza neste fim de
semana em San Salvador EL SALVA
DOR, e qflrmam sua total solidarieda
de à luta do povo salvadorenho contra o
governó títere de Napoleón Duarte.
Este IV Congresso expressa também
sua solidariedade com a UNIDAD
NACIONAL DE LOS TRABALHA
DORES SALVADORENOS (UNTS) e
repudia as atentadas que seus dirigentes
veem sofrendo por parte de esquadrôes
da morte vinculadas ao governo Duarte.
Companheiros de EL SALVADOR, até
a vitóriafinal.
IV Congresso CUT Regional - GSP
27,28 e 29 novembro/87

dora polonaa".

NÃO Á PUNIÇÃO

Os partldpantes do 4° Congresso
Regional da CUT da Grande S4o
Paulo manifestam seu veemente repú
dio à atitude do Secretário de Estado
da Saúde, Dr. José Aristodemo Pinottl
de punir arbitrariamente 103 trabalha
dores em greve.
O qfastamento das companheiros de
seus cargos de direç4o é mais uma
prova da política c/ientelista e eleitoreira
que vem sendo implementada pelo Go-v
emo Quérda no setor público em S4o
Paulo, polftica essa que traz como
consequência a piora na qualidade do
atendimento à saúde da popu/aç(Jo, d�
teriorando ainda mais as nossas Já
precárias condiçôes de vida.
Exigimos a imediata revogaç4o das
puniç(Jes, bem como o atendimento
das justas reivindicaç(Jes dos compa
nheiros grevistas.
Por melhores condiç(Jes de saúde
Pelo irrestrito direito de greve
N(Jo às puniç(Jes.

PLENÁRIADE
ENTIDADES
2, O W Congresso referenda a
participaç4o da CUT GSP e Sindicatos
na Plenária de Entidades em Brasília,
no dia 03.12, convocada pelas partidas,
entidades democráticas, sindicatos, CUT
e CGT , onde se irá discutir a
iniciativa das trabalhadores na Consti
tuinte.

MOÇÃO
Propomos ao IV Congresso Regional
da CUT Grande S4o Paulo que aprove
a participaç4o, mobilizaç4o e convoca
ç4o de todos as sindicatos, oposiçôes
e trabalhadores para o comício do
dia 13 de dezembro, às U horas,
na Praça da Sé "Contra Sarney,
pelas direitas das trabalhadores na cons
tituinte, diretas 88".

SAÚDE

3. Devemos convocar todo o Congresso
ao Ato de Solidariedade à Greve da
Saúde e contra as demissôes, que ocorre
rá 311 feira, 16 horas, defronte a
Secretaria da Administraç4o.

POLONIA

Ass. José Dirceu
Secretaria Geral do PT S.P.

4. Qs delegados presentes ao IV Con
gresso da CUT regional da Grande
S4o Paulo se pos:ldonam ao lado das

resistências heróicas desenvolvidas pelos

trabalhadom poloneses e indicam à cur
Regional que no ato do dia 13 na
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4° CONGRESSO REGIONAL CUT ÇRANDE SÃO PAULO
PARTICIPAÇÃO
Inscritos Credenciados

SINDICATOS:

8
37

ARQUITETOS
BANCÁRIOS
COMERCIÁRIOS OSAS€0
CONDUTORES DE VEÍCULOS
COUREIROS
FRIOS
GÁS
JORNALISTAS
LUVAS
MÉDICOS
METROVIÁRIOS
PLÁSTICOS
QUiMICOS DE OSASCO
QUiMICOS DE S.P.
RADIALISTAS
VIDROS

25
11
19
14
25
19
31
25
31
5
19

3
36·
8
1g
7
12
10
18
13
16
)4
28
20
28
3
10

4
31
13
25
11
6

4
27
10
22
8
5

20
15
25
25
40

15
12
25
25
37
13

DELEGADOS NATOS
17
TOTAL INSCRITOS:
580 delegados
TOTAL PARTICIPANTES: 463 delegados

15

25
31

8

ASSOCIAÇÕES:

AFEPAM
APEOESP
ASSES
PREVIDENCIÁRIOS
AFUSE
VESTUÁRIOS DE COTIA

OPOSIÇÕES:
GRÁFICOS
JUDICIÁRIOS
METALÚRGICOS GUARULHOS
METALÚRGICOSDE OSASCO
METALÜRGICOS DE S.P.
SABESP

15

PARTICIPAÇÃO POR SETOR:
FÁBRICAS: 221 delegados
SERVIÇOS: 158 delegados
FUNCIONALISMO: 84 delegados

nº de delegados
De base: 370
De diretoria: 93

N° DE 1RABALHA001n5
NA BASE:

7
10
17

5
5

2

EXEC
DIR. EFET.
DIR. SUPL.
CONS. FISCAL/EFET.
CONS. FISCAL/SUPL.

4.432
6.332
10.765
3.)66
3.166

TOTAL VOTOS VÁLIDOS

CHAPA 1

259

63.325

CHAPA2

150

36.674

ABST

409

1

OBSERVADORES DE SINDICATOS
PSICÓLOGOS
ASSISTENTES SOCIAIS
ENFERMEIROS

OBSERVADOR DA OPOSIÇÃO
SAÚDE

22

23

4
6
11
3
3

2.567
3.667
6.234
1.833
1.833

3
4
6
2
2
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A região do Triângulo, que
compre-ende aos esta
dos de São Paul-o, Rio de
Janeiro e Minas Geraí.s, l::
ca.n�e
teriza.da pela· presença das
gré.ndes industrias multinac/
;;
nais e· pela sua�importâ.ncí.a
econômica que: tem dentro
do
Brasil. Mina.s Ge:ràis, região
de maior riqueza netural,es
tado que fornece é. matéria
prima, produto bruto da ind
ui
trialização. Em São Paulo est
ão as grandes industrias d;
transfonnação desta matérias
em produtos acabados e o seu
escoamento através dos portos
de Santos, Vit6ria e Rio de
Janeiro, que também se destac
a por ser a centrédização da
admí.nistração do pais.
Por isto, em 1975 no 1 9 Enc
ontro áo TriJngulo /
decidimos que era necessári1 o
wn trabalho mais acGntuõdQ /
. nesta região. Neste mesmo ano
iniciou-se o movimento no /
Espírito Santo e a partir da
sua evoluç�o foi ·se ligando
ao triângulo.
Como se vê t: uma realidade com
wn entrE: E:.·stes es
tados, com uma presença enorme
de grandes fábricas
que
cada vez mais se expandem. Por
tanto é wna regia�o industri
al e comercial: centro econôm
ico G pol1tico do ]Jâis; ond
;
16gicamente se dJ a maior a.tr
ação migratória do Brasil e
uma gronde concentração populacio
nal.
E 1 por isto um desafio foi fei
to aos militantes/
h� quatro anos, de se buscar tod
os os meios possíveis �
ra desenvolver um trabalho e que
se art iculassE:17/ estas e
!
peri&ncias; tendo com isso a pos
sibilidade de conhecer me
lhor a rfr&lidade e os problemas
vividos pela cldsse opei:J
ria e, em especiül, a JuvE:ni:uc:-::: n�a
bõlhaàoro nesta regi aw""
o

-.z-

Est.:: dese.fio foi aceito e ae;ntro d0le· se fon71011
uma equipe d<: arti cul.:.ção, 1,,reocupaàê. em coorden&r õ.S e_!
pe: riê:nciãs G articu.la.r d<:.:ntro de um&. mesma orientação e
méto<.10 comUJ,1. Trf:t. encontros foram feitos e e:ste, IV eE_
contro do triângulo Véf/7 dar uma continuidade a este obj5:.
tivo1 garar. tir a importância <;jue tem em ctesenvolver
um
trabãlho com os jc vens que vivem esta realidade, trocar
as diversãs experitncias desenvolvidas nestas regiões e
compromisso
e reüfirma.r dentro dum plãno de trabalho e
q ur: t�:10.., de contribuir na mudançã desta situeiçao e das
pesssas que aí vivei71 os fatos.

IV9 EN

eo

N T R

o o o

T R 1 LN_!i_.U Lo -1,978 ::-..

OBJETIVOS:

- Maior C'élpãcitação de pessOãs que atuam na região do Tri

�ngulo, frente J realidade e frente à ação que desenvol
V&11 �o setor.

- Confron tãr e perceber os e Vünços que forãT!1 dadgs nós
tados no último ãno.

es

Troca de experiências realizadãs em cada estado.
Avaliar o trabalho do conjunto do TJ::iângulo1 confrontaa
do com a realidade, para perceber como estãmos.�res[X>n
dendo a ela, como estamos contribuindo e como camos co,2
tinuar.
Planejãr como deve ser a lige.ção e· a· coorcfo-nação dos
trabalhos.
Eleger novos membros para a equipe de coordenação
Triângulo.
PARTE Jlil·:
,

ESTUDO

SOBRE

1. CONDIÇÔES DE VIDA DO
1.1. NA ESCOLA

I

do

A RF,ALIDADE

JOVEM

TRABALHADOR

-

MUIY',NÇAS

- Mudou o regime de notas, passando de n 12s

pâI'6 letras/
nota-se que ficou mais f�cil ã aproVõção do aluno. 1§_
to vem responder- a um& preocupação do governo, �;,ie '
não haja mui tos reprovãdos e a escola cheiã.

•.:.:, .::.--:��-w...a se oa õluno sabe ou não. Quem avalia é
, �.:-rrrd�.s0,r_, çuc leva e.:1 contê. a particiJ)õçio e o C<!!J
i;;JC!f't-,.:;,;��to co .aluno. �übém é importante na avalie',
perdidé.s
� 0; �� ce- ftlUis, pois 26% de ãulas
(6·���� a s�.a rep_"r'Ovêç.Ío. Isto prejudica aos estu
«aslill� 'lJllllre: �11-:,sc a� turno, pois são obriga·dos a
JJf;r.]J_ttmz,..,

2!S? �� @ 5..1� p,oe e:Scol."u;;r o curso profissio
mall. � :0,.,.,1;; (O'l!llil!Wii:e-,, �s r:& verde.de, ri:o ex istem mui
que
� � G:; ti'f;]/_s arce..i$. forçado ó fãze:r o. ã urso
ttiz.�.. llklii.iítiiS � �ti::e..=e çue: não gostá. Além dissa
Q) � � <! d.i-i: � ç:Ja�icé:de.

- lle

<IU1l3:Q) �-:ire:- (r:::!!!'ive::-siaé.aes) o ano de 1977 ãpr!!_
s:mrtJinu wn, � @<E: irllU8:i.festõ.çÕes, ó.Usentes desde
� /.lú:Jl"tís!!; :mm:�.:L�c.:.s =izera,:; pass ea tõ s, prin
� (15.i/1 :;az-a»tt:e:sfto êO tipo cte ensino apresentõdo

-NID

ficõ.ram
a:..r<íi.gíêtrcii<E. Xlii: r.oras extras e elãs
JPVifiii»EntmJJ:J::: (IJ)::ztr:iig:.t:k-ü,s, explorando e enfrequecen
dro CD ttmf-..'is]J'DJJ.ãiIÜIJ1JI.

- .� ,";:.a:fit::&,.

-N<Niiru_1 re lkr:ii CI!iE- 11."'&-i.õs, passando de 20 d:LM; Citc:J.::; f-!.
l1êi:-- 3W «IDiIS �à.os. lintretcurt:o o tralx..1.lu:.cJor ,eob.fJ.
[llJf1Z' tJiias:r 2lJJJ cM.s c�r:--.:Qos, í'orçuc.,o pvle.,:.. eii.l.H"UJ.nct
ci:u.:S f15:itl@r�� �,&',e. e."?fh.•nt�, VellQO os )(.) O;l,·1� l'i:J-;,•
�* iRfm' <IN!1llQ1TJJ 1:a.do, os tl\.,bâ lluriclor-ü:: çu� w7Q t�
�J11a, m:J �,, .:e��"t' V!.111:!lgu.1 polt1 1gJ. futkt'if'.I.Ol'
J1!Jflii$ .fl tt:Jmb.;..7,, l IDil" de., 28 � �9 O.iti C:O't'1",1{Jg:J. C@l,I G.
nai::va, -rli. .�iID ffilNrrJ;n/Q1.@.'S li: t.:ü' SOTl'l®ttl 20.
.-(1) i..tJnmr

S%.íi:ii:r

0>

�

1..wEJJ"ê.

.� ••�JJ<é7i:J/JJ

cz:o:-.71_,_\lt;�r- o !:.ô,U.ri.o e}(') OOt'ã ,S@
tiª
��l�1'J.n&.rxto o t1."l'lbé.Jtm

menor. Ai <::ntão haverá meis o sulremprego na região, P2_r
que não dá pãra pensar em g&nhar Cr$ 780,00 e trabalhar /
como o adulto. Muitos terão q�e VGnder, flores, doces, /
nos farois, nas praias, emgrazar, ete. O [x.1:t:rio pode:re /
tó.Illb€fll contrata�lo pelos seus serviços ao inves de ter um
empregado maior recebe:ndo um saltrio mímimo, pois alen de
mais barato, o menor apresente um potC:ncial de produçlo /
superior ao do adulto.
- ·Um convênio das empresas com o INP::5 e outras entidades,
que dão ao trabalhãdor scmente o abono das horas &n que
esteve no consultório ml:dico.
- As condições de trabalho nas flibricas péquenas são pio/
res E:: existf: uma te-ndência dr:: qu<:: sejãm engolidas pelas
grandE::s.
Esta havendo muito desempre:go e com isso, a mao de obra
ficou mais baratõ.

- O peuco relacionamento dentro dás f�bricas é outro P11Z,,

blenã muito comum. Isso é provocado pelo .patrão, através
da divisão em sE::çÕes e da pressão ideol6gi va que faz, /
incentivando o individualismo e causando falta de coní1_
ça entre os operários. Ta.mb&-.1 a rotatividade d� sua con
tribuição neste sentido.
Baixos salários e nâo classific&ção na cqrteira. Geral/
mente não consta a profissio real ·do operário.

Irregularidade na carteirã de trabalho., salário menor/
que o reãlmC:nte pago.Isso significá prejuizo ao pãgãlTlf:fl
to dos encargos: INffi,139, Férias,FG'JS,Aposentadoria,sf;_
lário familié., AcidGnt<:: d<: Trõbalho,Contribuição sindi/
cõl, PIS. Oi: Cé:So� 0li7 que f:: é.ssinãdo o se.lário mínimo /
=5�·

pê.recer 1 ef,é.l e pagã uma miserável quantia de
3001 00 s er.§,' soo,oo, cGrcã d e .3Cí'/o a 5Cffo do sé.U,.rio.

!Ml'ü

al·

- Trã ta,.Knto grost €:iro

pa1:'é.1

com os operários.

.i. •

- _CondiçÕf;S insé.11..bres, restaurantes ruins e muitos ãcidez3_
tes de '}1rabõ.lho fe. té.is, que é. �ova pol1. ticã das emprC;:Sas
preocupa-se em não mostrar, para lil/r'étr é.S aparênciãS e
dinµnuir o� !ndices estatísticos do governo.

-

-

Criação d<:: associaço€·S il.us6riãs: sedes cai;ipestr<::s e as
sociaçÕe:s at.].tticas, pará roubõr o t<::mpo, o dinheiro, e
túp&a.r o trabalt.. ador.

- Notã-S<;

todo o tri�ngulo w;1a onda de desemprego, priJ2.
cip�lmente no ré.mo siderúrgico-metãlúrgico.
&TI

O trabali1'1dor br.:sca saídas e ãS mé.iS fác<::is sao
dt.s promoções e se ton2ar áutônomos.

atrãVêS

""As con<!içÕes de morédia, ali;,1entação estão piorc..s e isso
traz Tt1dis brigas En tre o pessoal de casa. Gr::rãlmente a
fwn!lia não tf;;T[/ cãsa proprie e o aluguel esté. cada vez
mais caro.
- As dific1...ldac,t::.; enfrenté.das no trabãlho, as horas extrãs
os horários noti:rnos, a televisão, diminuem as
chances
de relacio,1amento na fõm!.lié.: e provocam separe.çio entre
o casal e entre pais e filhos.
Os joveBS deixá}). de estudar µ:.rã ajudê.r em casa.

- As moças, orincipalm(;;nte, _casãm�se mais cedo, na esper'óJ2.
- 6

ça de: mc.:lhorar a situa.çio, mas úCõbé.ppioranáo. Muitas ve
zes voltam pãra casé após se,Jãrar---se: � muitê.s vezes c& em
nã prostituição.

1.4. NO BAIRRO

Fé. ltê. àe infn:,-estrutura nos ooirros ope:rários: Escola,
luz, calçamento, supermr::rcodo.s, Gsgoto, etc.
1'rW1Sporte insulficiénte:s, ônibus supe::rlotãdos
ge:ns cãras.

é

,x,ssa/

Os ·bairros· são oistõ.nte.s do lo.cal de: trãbã.lho.
O custo de: vida cãaa. vez mãi.s alt o dificulta

tação e a manutençEo d� SãÓde.

é.

alilnén/

* f..ONTRADif/f.Q
a) {J.J_i.me-ntação: Num dia queimé"y.Sf: e dGspen:liça ..se- quanti/
dades r::normcs de alii�e-ntos e no outro os preços sobE111 /
assustadorãli1e:nte ( c&bole chuchu, 0tc. )
b) !3!:E.l-<1ios: Surgen con:stante:mente novos tipos de ro.rn&dios
na praçã, sem !:: erve:trtir:. para o povo, que sfo fõ.bricê.dos
. s6 com o in. tui to de vc-nde:r e obte:r lucro.
2. REAç_(JF.S:
Pe:rcE:b€1i1os que: teil h;:, vido ultim.:ã.1::cnte muitx,s rea
çoes c::,n t odo o tri&ngulo, té:.iS como:

2.1 NO TRABALHO:
- DepedraçS0s por motivo de- atraso de: pagamento, faltã dC:
é.gua, ãlinJe:ntação precária- Quebra-Quebras.
Pãr€iliZãçÕes·por atraso de pagame:nto e::· eum0nto Sé.lé.rial.
D(;J11issão colotiva em solidãri c-<iãde â outros compc.. n,'10i/
-7-

3. ORGIJNiz.A <;_(J� Q;:Jl!."'R,l,R.liiS QUE SURGIRA M:
ros.
(,t,1<::J:'€.Ç&o tartarug2 fr€11tC: euw:nto d<:: sE..lt.rio
ReivindicüçÕEs inàividuais
G're-vG- nw.1a liU:;talúrgica. (Mr::rcede-s Bens) com apoio
da sindiaa to
- J.fovimG:.1tar;ão C:11. torno da reposiçao salarial
Congre:sso aas metõlúrgicãs sobre o trebslho n�
turno da-mulher, apciBdo pelo si:idicé.to de
são
Bc.rnardo. Aliá�, organiZê.do pelo sindicato.
- A bsixo ãSsinãdo frente o trab::.lho noturno da mu
lhr:::r1 ãf:,Olado pelo Sindica to de São Bernardo.
� Orgãnizaçio de Oposição Sindical, frente� atual
e:str·utura do sindicato.
Mel:ê.úrgicos: RJ, SP, c:ampinas 1 Belo Horizonte.
Ferro vi/rios: Vi t6ria
Band,rios: são Paulo e B&lo Horizonte.
2.2 - NO BAIRRO
o Estão se criando mais associações d&
moradores
nos J:x..irros e vile:s1 quE. ree.liZáJ71 ass em-bléie.S e
melhores
fazen �bãixo GSSinados, reivindicando
transportss, le:ite, calçamento e baixá dp C u sto
de Vidã•
- J.futirÕes parê:. construção de casas, etc.
- Quebrd-quebré. contra transport0s.

Diante dc-sse qu&dro de: r€<lçÕe-s, perceb(::T/1os ã presença
de ãlgl.lii1é.S orgunizaçÕes operlriã.S; que tornaram-se mais
atuc:.ntes nos últimos 2 é1nos. E qu anto a e.stas, destac�
mos 3, que estio tendo mé..ior repercussão no meio operl,
rio:
• Iniciou�·se nc. perifcri.e. de: São R:;ulo a partir dos
clubes de mães, em ?3. Começou e ganhar forçá quã!2
do so e-xpélndiu para outros bõ.irros e cidades e quan
do começou e somé.r mais Pf:Ssoas, a.lán dos operários
• Tsn co mo objetivos, reivindicé.r:
- A ba,i«a do custo de vidé:.
·� A u;nento sé.larié.1
- Congelamento de p reços
- Abono de 2Cf{o Sei.i desconto.
• l:!!}j.os e Forrr:6s de tit:.balho:
Fazer um ab&.ixo assiná.do com 1 milhão de assinõ.
turé-S
Criõr UJi1t. mobilização e mé:.niff::staçio populé.r
- A ssanblÉ:ic. s nos b& irros
Encontros por quãrteJrÕes
·- PesquiSl. sobre o custo de vidã
• Consta tacÕe9..:

-B w,1 moviii1ent o que p::.rte de um problEJr'I<). signifi··
uma
cativo no meio popular e com isso consegue
granae mobilizaçio de pessoa.s.

,., 9

r•

t
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.� li úrm r.iovimen to ciirigiáo que fé.Z propostas pare o me
io �pular.

,.., sio locciis e inae:pi::.nac.-ntc-s, inclusive quEnto ,:os nom€s:
Püstore.l Opc-rt.ri;:_, Pé.stor;:_l do t"·unco do Trc.bõ.lho, Pas tor&l Urb6.na, etc.

coord0nê.áo por div0rsés pessocs com difercnt�s
dênci�s, de dif1::rentos clesses sociais.

li difícil S€·r de,-:iocr{.tico, dévido às àifc:'I'<=nt<:;s ten·
dtncié.s.
bstá rr::c<:;b&ndo O apoio da imprensa e do sindicato le
vando os opr:ré.rios ú discutir e é:.poiar o movimento.
3 .2 ..,. PASTORAL OPERARI.A:
• [niçil. tivé. áã I5;re:ja a partir dos cle.mor0s do
opEr!.rio.

meio

• Seus obfativos mo:
_ fi'ir uma contribuição ao Moviment o Operário•
�- Fon.!ár pçSSoé.� pare é.SSUTtlir compromisso diante d§_
lé
"'?'ra assumir a luta da
Formar ;:,:.lité.r:te:s Cr1· s tc:-o s i-rClat.sé Ope:rJria.
• s�a_; fonn<..s @ p1cios são:
_
= Ativi dãC1f:S é nivel de c&pé.Citaçao
ReuniÕe;s :;- ess<::mbléies ampla s nas igreje.s €: comuni
daac:.s locê. is.
- situação operária.
- Ii2forma t 1· vos 1:,0br""
..;- e:
- D0Cl.J;.'f;11tos sobre: dãtáS hist6ricãs: Ex.: ]9 dr: maio
- Reuniões de: militc.ntes p:::.re revisao •

CONSTATAÇ(JFS:

Os opr:rários nê.o é.SSum<:::r11 toté.lm1::nto é, cooràc-nr:çio,
v<:ndo alguns agentes e J.)é,dres.

hé.

- Nio se propÕes a dirigir o üovimGnto Opert.rio e sim
aar
lhe espaço, e poriSSO tornõ-S& abrangente com todos OS
operários.
Pare ser da coordenaçio exige-s0 Wil trabalho dt: bé.s0.
- Au�enta ú visão crítica porque é um treb::.lho org�nizãdo
� preciso t&r clé,ro que; a P.O t1:.mbém tem os sG-us limi �·
tes, pois à mwida que os operários via i:idc;ui_t:indo w;1ã
c0rta conciê:ncia, surge éi nc.cessiàe.dC;:. de: f,ize:r
wn.:-.
opção maior, O risco que se corre t dos milit�nt�s avan
çarem sem que a P.O os acompe.nhe.
3.3 - OPOSIÇÃO SINDICAL:

Pé.rtiu dãS gré.nd€:s f!:..bric,-:.s metc.lúrgicl.s, isto porçue o
sindica to atual não r<:spond� às n0c&ssidãdcs dos traJx. ..
lhadorés.
• Objetivos:
Buscé. ü organizé.çao dé cc te:9oril:. frente os problc;,1e.s /
sentidos pelé. c16SSG e u;n sindicelismo autentico necGssi.
.,. 11 .,

- 10 .-

tando 1--:..r.s. isso, de: formar che.pas de oposição e conror
rer nas &léiçÕés, sem muitê preocupêçeo de que seja�
curto _?.ré. ?:o.
- Me10s utilizados:
- R€.·uniÕes
- ASS6:lilbl lidS

-. Informá ti vos
Co'71i·ssõe.c-: de H brices
Orgãnização no! bõi�ros, como reforço.
UtiliZõçã..) dE: c·ãtes hist6ricas pê.ré, pro;;10ver mani
festãÇÕ'7s.

*

CONSTA TA Ç�.:S:

Lxistem sindicctos, cuja linha de ação identifica
se com a d� opcsiçâo sindicél.

- JJ!. tamMm nã 01 osição sindiaal dif<::rentes te:ndênciéS
- Est!. exp;:indindo,·se pare, outras cê. tc::gorias profissio
[lQ.i.S •

- Já houvl lugar em que a oposiçé.o Sétiu vitorioisa n{E
elC=içÕes.
- ,is áiret.o,.�ü:s f;inaice.is pelegas, séntem-se: pressio

nadõS pela oposiç5o.

- 12 -

Sim.
.
,.., t.
ps problemãs mas nao ·,-se. via como rrss
Ante-s sofria,-se
.
solve-los e não SÊ- áCT'eàitàva na pr.Óprié. CópdCiàade·
em discutir a situação 'e tentar seJuci.ona�la.
1
.,,.
Hoje discute-se mais os problemas, h!. mais reàções e
de uns tempos par-a d., principalmente do ano de- 77 e-· :,:
princípio de- 78, percé:bemos que: muitas cois&s de- i:10�,
VO começãm é Surgir entré as Cãmadas mais sofridas 1
no meio dos .trabãlhadores, demonstrando uma nova ma�:
neir,S de p<insãr como:
- Os grupos de bãses que surgem, as m&nifestaçÕes de
bairros, os sindicatos buscãndo uma autent'icidade:.-.
�· As reações àos estiv-:..dores de Sc.ntos frente ap pr�
blG-ma de- não receberem as férias em dim:,hrio
- A orgõniz�çio e expansão do Movime-nto do CÚsto de
Vida iniciado em S .Paulo expandindow·Se pará q1:1tres
cidadGs e estados; contribui no .sentido de mobili
zação & áe ve-r que· a situação dos trabalhadores.
estf. Côda vez pior.
Hoje j� se fala novalílente e-i1 -µ...ralização, op&i-ação
tãrtaruga. l:!.i'n João Monlemde(MG), o sindicato dos
1lfotal6.rgicos( B0lg9 J.finein,)s<:: organiza colit os op�
rários pare. w11a passf::e.ta de protesto frent<:: ão de
semprego qué ãwnenta na região.
Em Si:o Paulo os menor<::s se reunem numa praça con quistada por eles, depois de muitc:.s bri[Jãs pare jo
ge.rém futebol e õ! conv0rsarem sobro seus problf:
mas.
No ABC os m0talúrgic_os organiza,71 o Congre-sso de.;;
M&tõ.lÚrgicas, para discutirem os Sf:US problG71ãS
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da fá bricõ e ver o que fõ.zer.
Esses e out1·os fõ tos àemonstram que mudou a mru.
nei ra d<:: f:. e.1.sar doic trabálhãdores, ó.inda que seja um&.
conse�utncia 16gicé· dé. si tuação cõdã vez mãis difícil,
que estamos vivenào.

6. S!NTESG
Not3!Tlos que muito pouco mudou õ realiCãde de /
trãbãlho, é. ni.o ser fê�tos i solados ou fatos que SE: re,
petem, cie acorcio com a situa.çi:o Cio momento. Entretanto,
no qi:e se- ref'=re à� demissões em mãssa, estemos perce�
bt:ncio que principa1mente a inaústriã metalúrgi cã merere
U/i7ã ãtenção e-specié 1:

O

qu�

hl

por detrás?
Quanto às reãçÕes, estamos defrontando com
quãdro notãda;;1ente m& i s rico cm relãção é.OS nossos

um/

anteriores. �sso questiona um pouco é gente:
- ;;;;erá que éumentou o n1vel de conciência?
Ter·!. surg:tdo agora ã oportuniaade de falar?
Ou ainda será que a situãção está pi orãndo /
c&dã vez mãis e ex�g i ndo wnã reãÇão?
Não surg i rõ.li organizações oper!lrias, elõs jã e
xistiãm e to�.-.ram corpo nos dois últimos ãnos.Restã-n(J;

,

-·

conhecer a i�dntiú�de des�as orgãnizaçÕes,

ou seja:

Orgar�zaçÕes __���{*)
Quanao fãlãTJos ém organ i zãçÕes de clússe, referi

ldO-nos à ,.;ue buscã m<::lhoriõs ae condições põra ã clê,S!!E:
operlri õ. -Ela buscé., rio conjunto de suas ações umã__meJ..
lhora, uua re i vind:i.cãção, que adquire um& aiuensão
tica '7!ais ãmplã. To:1 o compromisso d<:: influenciar· a to
_
da .soeiedõde .NécE:S! itõ de se apoiãr e Sé Oí.'gãnizar CGIIO

po]!_

clãsse, �ãrõ. ter fLrçã política dentro da sociedade.
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·
Poeie• 5€: ãCeitõr é ó tUãÇão de 01.!tN,S pesso as O(./ 'g1'�!pos, /
mãs é pr-E:ciso gõr-:.ntir as priorici.:.ces çue: tcii <:: cÚ.sse /
operlriã �emo tãl, ó essGnci� dê: Sf:r trõ.baln&�or.
Or!?é.nizõçÕes
Poli,
t.i có.s :, I::st6. organi:u:,çé7o se cõrocterizã
- iZ..
.J)..
·---por exe;;1p.lo, · tJOf: ijr,, [X,rtí.do· pol!.tico.
A::i'Cebemos ;,,uoonças nã foz-r:iã úE: ãtu,:.çio ao 90-·
.
V<?l'no <:,\ nio na li7UOõ.nÇã '(j.o
r<::gimc. E],;,.::; vêm· Cié Ut' plãno /
'
.
.
m&1s é.pplo, intE:rnãciom'-1, que tH;1 o poaer C.tl r.1uoõr. A�
.
rf:cem
mÓvimentos sooiais, çuE: pod<:111 õ.91r !j.oje, porque
com;uist�rõ.m este air'=ito. iíã::. o govf:rn� continus. com a/
mes;,1õ. forçõ. o çue não pooe, m, prt.ticã .. é 5gir contra /
5.000 .pess�2:s nw;1é. pZSqçá, outeriã çue Sé fr:.zer ã�ui o /
que S€· fez no Chile, lílé.S :i.sto não -dé.riã certo, pois q /.
Bre.si l é o 6.Q Produto lnte·rm,cionãl· 31'/.Jtó. e llllló .11uei\5nçã
assim vã i influir nos interes�es qaqueles que ãqui i nve!
.,

·o�

tem.

Diante aisso, prcciat.;,1os cuidãr põrã çue e._:Jróva.
té:.i;,os tudo isso em função aos objeti vos Cé. c!osse operé:
ri ã: mudeir a sociedõCJe. Pe.r_a t&nto é neces�ário estãr or
gãnizado no senti.ao polí.-::ico, de formõ '-!Ué não se õbra :
ca111inho .,:x.rõ o lJopulismo. Isso t Ulil risco, pois o goverro
pode cismar de atender ó ãlgumãs reivindicr...çÕes, satisfe_

zendo o pessoãl sem muàé.r ó realidõde.
t funaament;;,l ter, Sé L!l!lü é.nálise cor•eta dãs cai. ·
sas çue: estão por aí: como serio os novos partiaos?Qual
será ó participaçio Clos operários e cor.10 vi'o ser represen
taoos os seus in t eresses? t pre:ciso examim.n:1os ben �r-õ

nio s<::rmos rebocaaos .Põra i sto não õcontecer ae-ve exist:ir ·
w,1 programá com objet i vos m&is ãmplos, ae muc.únÇõ.S C'õ so
ciedõde e não s6 reiv i naicativos. Neste sentiao, çuc:.l o/
peso ao tI'é:bãlho que estamos aEsf:nvol ve ndo, no conjunto,

dás reõçÕes çue surgem 7
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Como l: qi..-: nos quc1 emos uma mua'õ.nça àc. sociedãde?Como
cont1 ibuimot :omo r, ovimento? Quãis sao ãS perspectivro

áo movil.1& t:, oper�1 io?
Notõmos que mcvimentõçÕes t0m úcontecioo com u a
poio aoz sinuicLtot. Algu.1'1.S sindicõtos múis atuantes·Í
colocõlll-se ·m. mes;./é. 11.nhõ da oposição sindjcr;,.1 ..
Existe c.,;!.lisE. que ãfinnõ : 11A contrãaição funauu(n
tõl ao Brc;;:i..,_, hojt, não se dé ã nÍvé:l oper!,rio X

trão,

pé:

sim [:OVO X esté.ao, 11 justificando é púrtir /
dd, que ã clãsse oper:.riõ não tem sentido ele orgonü,•
zar �ü põ.rticó pol�tico isolõdo, só ue oper&rios, mas
que deve juntãr--se is movimentãçÕes 9eré.iS do povo. O
qu& contrãdiz, qué.lldo fé.lõJiiOS er.; orgõniu.ção ele clé.SS:
seu <..vmprom1...,so, frnçi:o e prioridõcies.(vJ.ae pag.12(*))
rrJé.S

7 • F-O_R E!:!.�rE hAiS Ri:AÇôi:."::J OPERAl?lA5 E O QUE CONTRI
§_Lj.U !ARA .'SEO?
As conoiçÕes e e viaã, no que se· r0f1::r-r:: principã!
mente ã trõns,Jorte:, õ.limentõçio, trébê.-lho, estão Cá
da vez p.. ..>res.() tn bãlhc.aor Cé.at VE-Z mãis é JOgãao f>é!..
ré. Íor-a úc. ci lõde, longe oe tudo.
Té.mbém ó a tuq·io ctãs or9anizaçÕes opertriõs e ou
tro:: movir.1:rt'>s, forõm aeterminãntes m.s rec.çÕes verf
.
ficáaõ::0.1:.ntr·e::tõnto, muité.s coit:.ç.S tlVê:I'âlil l.lli1õ contrL
buição muito forte:
- A ãpõ.rentC; õbérturé politicé. 1 influgncié. internãci�
nõl, e>-.1g& un1é muaõnça no relõcioná/í1ento governo X
opc��rio, �é.a�

é.

necessic.�de ae se g<:.réntir ã boa/

imõg&m uo governo.
- A ,-,oliti Cé ::ie direi tos hwné.nos torna-se contrãdit6riõ. cor ó fõlté. ue libt::roeae cm toaos os setores re
;;re-,;en té. tivos e.o J)ã is.
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,., Aprovc:..�tõmi:::nto '-iuG õ l1t1pr<;;n:.,é:: lé,z c.essã úbertun:., notici
é:.neio õcontecinento::; Ot>erár1.03, 1"e:é:çÕes� história e rnovi:
1;wntõç6es geri: is ao povo, ãSSw11�noo jY.::.pel real;;1entc. i:i1JXir'
tc.nte.
,. A pr6priõ Igreja contitui-·Sé um instru,n_nto cte: g1.·õ.nde di
nen:;ão, õtlY,vés úã criõção c.&s Pé.storõi::; Cpe;rf:.riãs, ooc;:;
lile:ntos, C€.;;1pnhãs ao Pr,:,ternio.ãae e reaéfini:;,-i:o Oé. linhõ/
C:e trabãlho.
- A reor-gónizóçi:o de orgãnizc:.çÕes h/,_ t,:,nto lé-nÇé.O.é.S t clé.n
aestiniaõaes, tentõ.nao fé.zer.retornúr é. conciênciõ br·ec��
Oé ae clõsse operárié,, oesc.e: o golpe militõr, nE.sse sen::
tiao õS experi&ncié,s anteriores ae lutõs, tiverõm !ilérCê.i1
te influência.
O ütentimento Cié algUJiJõ� reivinaicõçoE:s, torné··Se ,;1c:is
forte às motivc.çÕes às nove.s 0>.ig&nciãs Oé mc:,lhorã.
- A ir.1õger,1 ao governo sofreu u.1 c.esgé.ste, principõ.lmcnte /
pelá a�svõ.lorizõçâo ao a:i.rc., to ele votõr e {)ê.rtici;iar nã
escolã úos seus dirli:gentes, quc-: foi negõao é.O povo.

-

8. ALGUNS F-ONTOS A Si:.�'?EM LJ:VM:,OS l!,j;, CONTA NO NOS.<.,Q T.� .e3/2 Li()
DlANTE 1.,,1 R& lll,;r1Llli G/Ut!.. S,.:,' A ?;?E,;:i.t,NTA :

··---------·

8.1. Quõnto õ Economia:

a) A prr:ssi:o lntf;rn�cionãl ni r;ue:stio aos air�itos humé.
nos é moviaõ pelas multinõ.cionõis,
interesses.

00

ãcorao co;,1 s1::us

b) os mercados cio mundo encontN,m--se e dividem··Se entre/
si, aeter;;1inõnao qual aeve ser o põ.pel oo governo de
cadõ pãis .Por exemplo, o Brãsil est.:: é.no deve :.õr pri

-

oridõa<:s l c.:::,r1.culturã, ae1xõnc.o os outros rõmos mais
livres pãl'ê.

ãS

mul"i::inacionõis e inter::sses privaaos.
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e) De: um c.. mê.ne1.rã gerãl, ã Gconor.1iá não foi ãt1.ngidã.
d) t �nte:res-ãnte , :õrã o yov<::rno, õ economiê:.,, cé-r ur11,:.,
ce:rté '::i.bE:rtura, , r1.nc1p;;;.lmentt:: êm ce:;:-tos pontos es
tr·2:t€:9icoE' aã economiâ, onc..e o comporJ;c.r;10nto aos /
tr;;.Dé.lhéc.ores cc.récte:riZõ··se d(; forriu:is c.1.férentes.
NéStã pe:r-s;pect1.vãs e-st&, poi· e:xemplo, Si:o Be:.-rn.... rdo.,
que !, õ c.--. ..11.tc.l úéS multinê.cionê.is,por outro lãúo ,
é. repre!J-C-:u cont.inuõ bei,i ;;:ontaoã, e com lílãis instru
r.1c.ntos.
·
e) Né.� H.br·icl.s, ,.f, Ll1i1á outrc toler&nciã com as reaçoffi
Qu._ ,c,o i,,ê.!:'r;áiti e.os li1t1it:;;s, ÇUê.Sé Sei.1pre ocorrem és fl
c.i�.�en <- -ss. NotémO!::. que. áS mãnifesté.çÕes e movimentos
€Xi!. t.snt:,;s, ainc.,.;. nio contestam airetõ1:1ente ao regime
,.. f 1
f ) ,::i....
:. é:E;t,.., (;U!"
• - e:st!:. h"venao uma Jbbertura, é porc,ue/
exisíiu w,1 períoao m&is fechado. O gov<lrno é o mesno
mr:·· é;isten, linh,� aife-rE:ntes:
Linni aurc. - os ;,1il1.tãres 6 que tem que ff.,zer os pl'l
no.s.
Fressionenao r.1uito, poae eztourãr, en
t5o é ne:cessário fé2€r ãlgur,1õs conse-:.
sões de- vez eii: çué.nào, 'tue é põrá se
montei�.
Pá.rã o yove:rno õ ãberturã será lente.,/
._ grãOUál, o çue �uer c.izer, que ele
tem plc.nos e objetivos muito bei11 oefl
niaos.

j
1

ldULTINA CIONA IS
BURGUZSIA

1.-------1'
1

1 RF.A çaES

I

GOVERNO

C;PERARIA

,--·coNn1çõEJ5 DE:

---- - ···' j

1 0RGAN1Z1Jçô_ES

VIil'i E TRA &lU!O j
.
t't. -.. --.
----- --�-----·
-· •.!i

.,l

Quanto à clãsse operária:
1. E importante perceber se é a clesse operorie. que e:stá
orgãnizõndo, ou se algumas pessoas-estão tentãndo or
ganizãr a classe operária e o povo.
2. Quando pensámos em ingressar num gr�po qualquer; nor,.,
mãlmente questionamií>s quõl é o ·seu objetivo ·etc. Tõ.m
bém em relãçÍo às orgãnizaçÕes ope:r!.riõ.S e movi.nGntos
populares que se apresentam, precisõmos ter Wilc'.l tare,-•
fa especificá, ter um plãno,_ t0r un1ó báse de .sustentf!
çio, dando um enfoque opén5.rio em tudo que füZfz1os.

.. ;-
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1. CO!.JXAÇÕl.S DtlS 11ÇÔES DE BlilRRO:
1.1. Síi,vro liN.Ef!!.:
a) Ação ào Custo de Vida e Grupos de Ligação

( GL)

� ação part� de tudo,que está relãcionado com a vida
dos jovens ( fainilia,na�óro,trnbalho,etc.). Se iniciou'·
também a J)iiirtir> da necessidãde do grupo em ter uma ação.
E tãmbém como umc. forma de mexer· com o pessoal que esta
va perado.
Primeiro JJI'OCUré..mos ver -se o Cus-to de Vidã correspon
áia às n�cessidadéS do pessoal.-Fizémos r.on estudo·sobr;
o Custo dê Vi::ia� como iniciou 1 etc. E dividimos em gru
pos para f�zer uma p&squisa, que ni.o foi aceita por a J_
guns,mas levo 1,1 o pessoãl a se ligar ( o que é mais impor_
tante). H� pessoas que fazen a pesç_uisa por fazer-, o ..:.�
tros não se interessam.muito, mas o interesse de algu
mas �essoãs, veio crescendo e despertõndo com o desen
volvimento da õ.ção.
• OBJZTIVOS C'JM o u.c!J;:;ro DE VIDA: Atingir pessoas no -

vas� mudãr pessoas, áar uma visão mó.is õ.mpla da realf
dé..de,exp:néir o trabalho pare outros bairros,conscien
tiza� os Juv<::ns e adultos s/o custo de vid&. 1 trõbãlhar
mãis com pessoas atingidãs,pere u�õ. continuidãde
de
trãbó.lho ao Movi1.,&n to.

MUDAN':'AS QUE PER.Ci:,BEUOS NO PESSOAL E LOCAL:
• O pessoal começou ã querer assumir r.,ais,dentro dá açao
e p�rcebeu quE: o grupo de colegas é mais d, que isto;
ou seja é r.on grupo preocupado em fãzer algumõ. coisa e
com v bãirro.
._ .20.

Tom::.l·üm tu1t,!:,;,1 cc:1sci '·.1c::-:. r:E: r;w:. .Jcs cteve:n áS.5U:nir is
so como r.1!.lUé.nÇã do mu•�ao C· que dev1:;m ser ã Hist6 ..�ia. Per,
cc-benos um SE:nticlo 1;1êJior ni:. via.:., e o Vêlor ao coaproraiE.
so com os outros •
- Passou :se a aco1,1panhar outros grupos de jovens
O grupo ganhou móis confionÇã no bó.irro. O pessoé.l do r
bé,irro já n;;o vê o grupo c0mo um monte de bágu.1ceiros ,
mais de pessoas fliEOcupadas.
- Motivou ã criaçio de outros grupos
Mãis õ.poio dos [.x.is. Nã fãmil ie quéndo teve conhf:Ciii,ent:J
que o filho assumiu um.. compromisso, Sé confia .1:.is.
Participação e é:.poio dãs donÊ.s de casa, frente: ao horá�
rio noturno de trãbó.lho para ã mulher.
Prr.:sc:nça de elemento dã policiá no meio
faltã de tempo
CONTINUIDADE:
- Acompanhar os jovc:ns a tingidos na pesquisá
- A tividõ.des, teatros etc.
Estudos para as pc:ssoãs ãtingidãs
- Grupos de meninãs de fábricó.
b) Orgãnizãção do GruE,_o de Li9?:ção
Se iniciou a pãrtir dã prc:ocu[X:.ção do Grupo em expê.ndir
a ação: conhecer outros grupos: trocar ex�eriâ�cias
e
que se encontré.SSeil jow:ns de vários grupos forr,1ando o
GL.

�21.

MEIOS:
Rec.li2óli'/06 contatos com os coorcienüaores de cãdã yr_y_
p o.
uniões com os cooràenaaorc:s
Re
Encontros é.mplos sobre õ reõ.lidade dE: cadõ grupo
Procuar conhecer o que Cé.dé. grupo faz. Aprovei tãr
o� Vãlor€s do pessoal
B;;.iles, noites de vigiliõs - O movimento custo de vida

OBJETIVOS:
• - Lev.J.r os jovens cos grupos é. assumir coisõs T.iâl.S con
cr€tê.s.E se ligar pars um trõbalho em conjunto.
Ler.r,:;,r os }"vens é crGscer,descobrir ê. reõlidaàe dõ '
viaé..
Mo ti Vé r o:; grupos
- Co;,10 J..ovime.1to D.tingir mais pessoas pare que df:diquem
mõiS
- ilbcrtul'á �o tré.lx.lho como Uovim<::nto
- Acompanhar os jovens mais interesse.aos.
..
- Ajuáar 0s jovens ü partir da consciç_nciã E:Spiritualt
que t&n do 2:vangelho, da religião, a uma consci&nci[;.
operáriã.

- GoztarM1 porqu0 �e partiu aa réé.lidade. Ou tros diss!:.
ré.ii1 que ié..J. éou 0Zpiritualiu<J.de. Uns Sé: se-nte11 ·;t von"
tõa& 1 outros ni:o.
- Hoi..J'f- ;auii;;. participãç5o da vigiliã.
- A:.n. 1:n:;
.. ..-:: f�::- l:J.9t_c-.o êo , ·ovimcnto n5.o aceitam, é:
r
pr ci::o hl'é :'., C.fJCl<:l"CCC:"' O qc.;& � O movi,;1ento. ExiSt!ê;
o ;,.,2.:.J d:;;.
-;_,,._,,:;r o cont.•·olü do pessoal.
E;c'::;rr1, :>e ::.)t.s çuc- v1z1tt.·il outrGS comunidtd€·S.

.....??'"'

MUDIJNÇrlS:

M�ior 6bertul'á entre o� grupos, múis trocú de e�)Gri&nci
as,·lilé.is incentivo põ.rr:.. os cooratnõdores e maior cresci
m&1to destes.
Estio toJilando mais ã fr&ntG nê,S comunidades
- A cei tê.ndo Tné.is o · tré.balho um Cio outro.
Conhecimento de reãlidades aiferent1:;s
- Liderê.nçãs aos grupos se abran põ.rr:. outros ãssumir
Granae disposição do pessoãl em se ligar.
Oportunidãde do pessoal conhece:r e põ.rticip:r em ã ti vidi!.
des de outros· grupos.
O bispo se int&ressou ii1õiS pelo trabalho.

O QUE ESTA ATRAPiil.JIANDO:
..-� NSo esclarecimento do que é o Movi,i1(;:11to.
- Fõl tã de tempo
CONTINUIDADE:

- AmpliãÇ5o dá açao
- Acompt.nhar pessoõS que esti:o nos locais de trê.balho
- Encontro pár-6 comemorê.çao do dic. do trabalho
1.2. JUIZ DE FORA
a)

11

-A

ção de Bairro.
ação do pessoal é em torno da construçio do ambulat6

rio mé:dito pórã o bairro. O pessoãl não 6crc-.dita naist
em verE:-ãáores, prC:feiture e é>ssume õ construçi:o. Sébem
que este µessoúl só ãge em época de eleiçÕes.

.23.

hl t&ubém problen.as de instalação de á.gua e cE.lçamc-:nto
nãE rués € Ônibus.
- O p-s.dr':': qae·é responsável pelo ba.irro, nao faz nadã,e
téJnbÉ:ii1 o pessoã.l de lá não confiá nele. Nem me.smo pa
ra é.. Cf:1€b:..ci.ção. Quêndo o pessoõ.l quer fazer W71ê. cele
breção, l0i1amisso, chemam de outro lugar para fãzer. O pessoal esperava uma verba da prefeitura para termi
ré.r o õ.mbi.J.ü.t6rio que estavam .construindo através d;
muti.reo. Como a verba parece não Sé.ir, ãbriram o Li
vro de Ouro, pãrã terminar ã construção.
O ãc0mpãnhamento ã esta ação, não está se dando dire�
mente com o pessoõ.l. Os milité.ntes não morem E.Í. Mas
acomi::r..ru2am alguns jovens que esti0 ã.Í.. E se pensa em
fazer um 9r1.1po com eles parã refletir mé..is sobre
a
ação. Existe tembém possibilidãdes de contatos em ou
tr:, bairro.
u

1.3. BIOiS
é:) .AçaÕ de Bairro:
Iniciação de um grupo maior. E têJribém de um tr.abálho
de. fábricü.
Estão fazendo um levúntõ.mento <..â realidade locãl.

E este encontro já foi prepéré,do com os jovens do próprio!
bairro que asU111iI'ám mais & coordenação.
O QUE FOI FEITO:

-

Encontro com a coorde::naçâo e marcaram outro �contra pãro
com0moroção do dié. do trabõlho e té:.mbém a distribuição da
pesquisa.

:

Ap6s e. pe::squisã ( Sêmana dô. Juventude ) pérticiparam num
encontro com outros jovens dõ cidade, qu0 têJllbém [:>õrticiJ2?
ram de pesquisé..

- No tr;;.b,-3.lho se leva em conta, os probleme.s do bé.irro, e
todos ãqueles levantados pelos jovens, ·como: fé..mÍliã, na
moro, e-nvolvGndo d€Sté fortrlê. todã a vida dos jovr:::ns.
DIFICULDADES:
De ser vistã como professoro �- F icã·ndo superior aos jovws
····
Ver o obje:tivo que- se quer com o grupo
Definir como Või éltuélr e trebalhõr mE.is .no bairro
- S6 ter rõ}.:õzes no grupo, o que aificultg o acompanhamento
pGla militC:.nté.

-

1.4. CUB/l TKC

CONTINUJ:..,ADE:

a) Vila dos Pe:scadores

-

E uma vila com 1 .500 pesso&s, nao tem· água nem 1uz.
E se p:msã er.1 fã.Ze,r w1a as!:.ociação de moradores, para me
lhorá,71<::ntos. Isto á longo prazo � com o pessoãl mé:.is a€i
dulto.
O �essoal foi ãtingido ãtravés da escola (Mobrãl) e
também a ,:;.3.rtir áos probl Gr11as do bairro. Foi feito um E:n

-

contr-o onáe se viu qual era a preocupaçao dos jow;ns
e o Çi-L?ê qé:uric.;;1 coln ô grupo.
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A partir da pesquise., que e§. bê.sEõdõ @T problemas de bairro,
se pensa m11;12 continuide.de €- a longo prezo setoriZE.r.

OBs.: N o grupo existem 31 jovens de confecçÕe:s1fti.bricã�.,. C0!]::_5
trução civil e comércio.
t\

... '-!·

b) Vila Marga.ridõ:
Existe contatos com jov0ns do b::.irro e com moradore::s mõis
adultos.

.2s •

D1..scute,.1 ::obre o� problf:!iléS: casa, bãirro, trõ.bãlho.
Jé:. .{oi fe:t::. Uií1c. ãSS€mbléiõ. no bõirro com os moradorES

o

E Sê r,-srcou wn?, J or mes.

___

__

Se orgãniZãr como grupo

CON11NUID/JDE:

Préocupãçio em QjScutir os problemãs de casa, b ãirro,
e ao trab c..lno
Que os jove-n:õ assumam sua realiciõ.d&.
Extensão e amp.1.iõção ao movimento

-

NEiei;;:
ReuniÕ�s áe 9rupos
Dücussão e an5.l:..se do problemõ.s
Pes�uisã sobre õ. vida dos jovens
A tj�rioades :s- pãS!-eios

- As:::.emlléiõ.., pãra discutir sobre o custo de vidã- F ãzer e. comemoraç i:o ao aia do trãbalho juntos.

--

J,;:JDANÇAS:
Percebe-se ?ouca�, mas a gente vê que as pessoas fazw
criticõs e propÕé/71 saidas mais fu�plõ.s. Não mndiviauais
Percebe-se que existe um maior entroSãJn�nto das pess�
a.s no bõii-:ro.

O grupo de jovem., t&11b&rn está em tunçio de ver rnlmE:_11
te os protlfu�ãs \ue têm e não querem ficar s6 em ati:
viaades.

----

.... �..
. REV--I�ro:

O trãbc.lho é avaliõ.do com a cooni&nação do bõ.irro(jo+i
· vens e õ.<it:1 tos) e- reviSé:.do com os militõ.ntes da ciaaCE
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é.

coordem,çao do bõ.irro ( entre

os adultos e jovens)
Revisão dos milité:ntes na cidé.de.

OBJE':"IVOS:
....,

..:
-

tr&balho é ó.Vãlié,do com

Continuar com as áss.em blÉ:iãs
Convidar mõis pessoãs çue conhecer,1os
A pesquisá
Encaminhõr mais e melhor as preocupãçÕes que sentimos
dentro do ambiente de trãl:>ê.lho

1.5. !!__IJ:?RIA
õ) Bairro Porto Sãntana - 35.000 haóitãntes (invasão
fõ.ve;lõs)
Ação frente aos probl f::lí1as de transporte:. Neste, bõirrot.
existem sete grupos de comunidádes de bê.se. O MovL�ento
entrou e;1 contê.to com Wi1 deles, com o objetivo da conh2_
cer o t:t:'a.balho qu e tinham. i partir deste contõto se
r
questionou é. necessidade de fazer algo frente ã.os proble
mas que tinha o bairro.
Fizera.m então umlevê.Iltâ.Ti1ê:nto dos proble,71õs do bõirro e
dentro de·Stf;-S virõ.m que o -mais sério era o do tr&nspo r_
te - ônibus ruins e poucos.
Decidiram fazer um ãbaixo-=-assinado para reivinàicar iz_ais
ônibus, que teve pouc& repercussão e -decidiram então, !!fl.
tror em contato com o grupo de coordem-.;;i:o de toda
a
comunid.ade, c;ue õssumirem então o proble,,1ã: Re ivindicar
mais ônibus, melhoriê:s nas estradas, lanchas, a utilizi
ção de estradã ô beiru-mãr da CVRD.
- Na açã9 se. tinhê:. t€Jmb�;,, o objeti vó dG cãné.lizar ou r0 -
fletir sobre os proble�as do local 9e trãbê.lho •
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1,JEIOS:

- A i.x:.ixo :ãssinado ( encontrados pelo pessOõ.l p/ enca
minhar ü ação) : Cãrta abert&. a populâção do bairro,
explicanco o abé.ixo-assinado e questionando sobre de
queü era a res1onsabilidade 1 cãrtaz es, a serem colfl..
cãdos no bairro sobre: a situação, fatos, dos pontos
de ônibus, dãs filas e da s condições, pesquisas comi
0s .Ja.ssa geiros aos 6nibus sobre o que âchõ. vam da si
tuação. AssE.llibléias pare se discutir com mais gente 1
e decidir as divisões d e tarefas.
- Rf.:uniÕes da coord. dos grupos, paro avaliar os pa ssos
- J� houve a lJJ, 2JJ1 3� e 4/j assembléias.
- Forál'll colhidas 3.514 assinaturas
- Apresentaçao d e como est� sendo feita a açao
- Apresentação dê carta
�
s de enc,;..,.,.z·nhar
- Colocaçao el e outros probl emãs e .1.orma.
- Sugestão ( está sendo feito) d e encaminhar o abõ.i xo
ãS�inado a quatro organiz açõ es diferent es que s ao 1
responsáveis _pelo problema trãnsporte.
- Formação oe quatro tJ:JmissÕes e sugestão de qu e se encontrem µre preparar.
R&Ç6FS:
- J..otivaçÕes é compromisso
- Descobertã de que são capazes
- Liga çã.o d<J. situl.ção de bãirro com todo o tra"bálho: Se
moram �li é porque ganham pouco.
Está tendo re:percussão em outros bairros
Levando a preocupação de formar associação de bãirro
- Criação de comissões fr0nte a calçamento em outros
bairros.
MUDANÇA.S DAS PESSv. AS E NO AMBIENTE:
.As pE:ssoãs ãVãnçól71 a nlv el de consciência-Bair/trob.

o que ajudou fornm ãs avaliãçÕes f0iU,s com ó ·pessoê..l,

âs comissões que se encontra,m pãré: ver cor,10 anda o '
trabalho ou melhor as tô,re:fés decididas nãs assemblí::i'ãs.
Tem no bairro outros órgi°o.s que també!ll contribuem pa
ra o, andam ento d9 ação .

O QUE A TRA P.11 VIA ;

tem pessoas qu e ni:o estão dir-etamente infiltr&.dês,mãs r
ãtrôv&s de lideronças do próp1:·i.o bairro, tentC"'.171 influh
ir • Com interesse de .votos ( Arenõ.)

DIFICUUJADES:

- Criou um vol,ume de tr.õ.bãlho .muito gré:.nde que está exigi!!.
do muito a fa. zer outrãs ãçoes 1 e isto estt. difícil enc�
minhar.
Esta-se confuso em como ejudêJr o pessoal ã enfocar ·numt
sentido operá.rio e não ficãr s6 na reivináica�ã-•,.
&n relação ao n -º atingido, tem poucas Pf:_"}�oe.�·-..as,ewniriáo.

11

-

CONTINUIDADE: A longo prazo S€: pensá nums setorizaçao e 1
tãmbém se pense que isto podG ãjudâr na co!3_
tinuidade do trabalho.

1.6. BELO HORlZONTE

�- COMO INICIOU:

•

- Acompanhamento de grupo!jJ de jovens· em três' bãirros.
- Necessio.'ade- de unific�r o tre.bâlho -de .bairro
Gãrantir o crescimento do ?essoal ã tingic)o nos ba.irros:
que a orientãção, o encâlninhamonto, os 11/ffios de tz�sbalhú

nao ficassem·s6 na responsábilidade dos milic�ntcs que
acompõ.nha v-cn:.

- Seména da Juventud<:;, que trz,.nsformê.rem €1i1 mes da juve:nt.
onde fizerem ativid&des comuns €· extensão.
- Nesta preparação participe.r6m outros bé.irros, fábric��
cor.1ércio, le.borõ. t6rio e escola.

ORIENTAçKO;

- Que fosse comum no3 grupos de jovens
-· Que o crescimf::nto fosse a partir dá troca d<:; experien.
Que rE.·Spondesse aos jovens: seus proble11as, suãs aspi:_
reções e a partir daí se definiria onde e como deviam
atuar os jovens - setorizãção
- Se: fonnou então uma. et.tuipe de repesentantes de 4 bãi!
ros.Nlfll dor; bãirros não havia antes o ücompé.12hamentot
ao grupo pelos mil r:s. E també a· equipe não conseguilf'
firrnõ.r o grupo,. que se desligou.
Os grupo.s d� jovens sentiam nec<:;ssidade de· trocar ex
periências. Jt. �aviam participado ç.ntes nõ. pastorõ.l e
Sõ.Í!'êJTI porque não aceitavam a linha de trabãlho.
Os militw,tes viran tõ.mbém que se entresseru logo dire
to nê. p::istoré.l ue juventude, talvez não conseguissem
garãIJtir· és exig;ncias que tinham f:: a orientação do,
trabalh�.

'

MEIOS A N1VEL D0 MOVIf4ENTC:

- Se programava '::llcontro e.e: novos, ondé puder:sem dis- cutir juntos.
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Gõ.rontir a extensão e iniciãçi;o em outros bõ.irros
Que: os jovens refletissem sua ;ida
Qce não fosse uma atividãde:- a mais pãrã os grupos
iue todos participassem de algUli1a forma· na orifwização,
dando idêiãs e colocando seus objetivos.
Que sentissem uma unidade não s6 a nivel dos rcpresen�
tantes.
MEIOS UTILIZADOS NO J.,ES DA JUVENTUDE;

O QUE A 6QUIPE.:F.El,:

Revisava o tré.bãlho d0s grupos de jovens
Ver os oroblemas conn,ns que tinham os grupos - suas '
causas e saída.5.
- Ap oio e v:..sitas de um grupo a outro
- Começou a surgir aos poLcos a necessidade de responder
üOS re?resGntMtes que colocavam também seus probl&nãs
de: tra.bãlhv, fe.míl:..a,nê...racro,profis�ionelizaçá'o.

OBJETIVOS;

t

PesquiSã, elaborada durante o mês, com acolaboraçã" dos
jovens dos grupos, e locai s de trabalho, sobre o bõ.irro,
fc,milia, religião, r<:;lacionõ.mf;12to, namoro e trãbãlho.
Encontro com todos os grupos (100 jovens), com o objet1
vo.de que os jovens de todos �s grupos se conhecessem.
o ,.ue fãcilitõva o encontro da pesquisá. Neste dia de
laz.er,cê.dã grupo levou uma coisa para a alimentação de 1
todos e d<::viam tõ.mbém fazer uma pr<::pãreção. Houve uma p
visão d& t õ.refe.s qu& foi CLD71prida por toaos: orgé.niz9.
ção, lé.zer, ãlii,1entó.Ç60,colocaçZo de como estaVã sendo
feito o mês da juventude por cê.da grupo.
- Se pensê..vé.·faZ€r·um encont7'-fo p/se discutir com os jovens
ª pe:squisã. Que foi distribuida e r ecolhida e recolhida
pelos r&prese:ntantes. A psrtir d ela eles descobriram a
importtincia da setorizc.ção e se: refletiu i:Jé::is sobre os
problenas dos grupos, 4uãnto é.OS nÍvGis,participãçêo de
adole:-scentes e setore:-s.
Decidiromque no ericontro os joven:, se:r.iam wgrupados de
acordo comi adolescentes, profissc.o,idã.d<:: e níve:1 •
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DIFICUWADES:
Devido a w:1 p:robler,1é:. de; repressão em BH,
não foi poJ_
sível garantir o _Jlano do me:s da juve
ntud e.
CONTINUIDADE E CRE3CJJ,JLNTO:

Foi ãpenas com os repre
sentãntes

MUDANÇAS:

- Começaram

percebe:r -cêmbem que os 1;,111 té.ntes est& vam
se encontrendo em grupo� .já setorizédos. ·
E que alguns
jo vens também j"á S€: enc ont:tí.. vam assi
m. E que eles r
tambén tinham ações no trr::.bé..lho para
revisé..r. ·
Viram que· a equipe ·d€: rr::pre�entante:s
não respondia a
tydo isto . E c;ue j_4 ex.istia um gru
po de novq�-comércio
Pa.ssam a querer € ex.i.gir quE; partic
ipassem em grup os·
·d<:: fábrica é corr1É.rcí.o
- Foi fr::ito W77 &2contr0 com el<:,-S onde
cada Uíf/ colocou·
·. o que estava �entindo,0nde cada
um se situé.va e quer
resp onderia mais, e co mo gar�ntir
a pesquisa e · a con
· tinuidade com os &ropos de Lãirro
- Foi revf:lado r.,ais claro o Me vi.ment.a
f: decidiu ã seto
rização deles, quãnto à fábric
a, co mércio e bairro .
Co meçõ.réuri ã [.artici,)ar de nossãs
revisÕ0s e em ur,1a r
discutimos s obre a
continuic.õ.de com os grupos de
jo
vens n os bairros..Se colocõ.Vé.
a importância d e parti
cipar na Coord.da _9:,storal cã
Juventude, que ã tingr?:
to do s o s grupos da áre.s mó.i
que to dos estes grupos, ., pel s ou menos 30 grupos. E
e me:nos a maioria tral:>5lha.
ã

•
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..,

•

" '

•

•

".r

Foi feito um plano paro atingi
r a pastoral de juventude.
PL/J NO Fin 1D:
Objetivos:
- Ir assumindo proyressivê.111ente a o rie
ntação da põ.Storal
d e juventude-, que sej
ô. a partir dos jovens e assumi.dai
por eles.
MEIOS:

- Entrõ.r nâ equipe, através dos grupos
ligados a n6s
Conhe

cer grupos mais representá tivos
Destacar pessoãs
Os grupos trocârem experienciãs - rev
isarem
- A põ.rtir da Cãmpanhõ. da fra
ternidade, aprofun dar e co
nhecer as cãractE:r.í.sticas do jovem
trabalhador da regiao
Refletir ã campanha a nível dos jov
ens
Ler e ver fo rmã de utilizãr o livro
da campanha
Ter tarefas c o muns pare todos os gru
pos e revisar
Promo ver ap6s a CF a se;1ana · da juv<::ntude
e garõntir ã1.
a pautá da f&sta de santana.
- A longo prezo setorizõ.r, e partir
das aspirõ.çoes e definiçÕcs dos j o vens
Que se descubra e se ãfinne uma dimen
são do Cristo c0!!!.
promet ido com a nosa vica diJria e
sua tn;;.nsformãção.
0$.: Este plano já começou a Sér post
o em prática e- j�
fo i revi.só. do os ,�ssos da ao s:
Os meios estaNo respondendo?.: Não porque
na pasto ral não
há prepõ.:reção dasatividades.
N

DIFICULDt DES:
- N6o sio os jovélls que preparam ã s suãs reuni.Õcs e nem
Seii1,vre: são leVõaas em conta as suas õ.spiraçõe:s.
- Nos b:..irros estão fazendo teatro, incluindo questões
da C5.mpant,a da Fr·ãte:rnidãde e sobre a vida aos Jovélls
- A o.ri e:ntaç&o da E=,astoral está vindo de fora. Já foi 1
fei.to um encontráo com os jove:ns depois da CF e havi
a pes.:oõ..s que não eram dé. á r€á .
- A.il,c..:. n;;o houve um contõ. to T.lõis direto com os jovens
da Pastorãl ( equipe repre:sentãntes e nem com os grl!.

-.
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2. �LOCAÇfJES DAS Aç(JES DE FABRICA
2.1. SANTO ANDRE

a) Ku..ise - 300 operi.rios - m<:talúrgica - peças pare '
tra.tores.

FONTG JE PllEr.TIDA: Observar a atitude do pessoãl
MEIOS: Anotar ã reação das pessoas, diõlogar, materiai
do sinJicato, assembléiãs do sind., grupo de t
bairro para apoior e desinibir os jovens.
OBJETIVOS: L tin�ir ma.is pessoiis, 1évõ.n tar problemas
MUDANÇAS: o pessoal antes aceitãva regalias dos chefes
agurõ n&o aceita mais. Perderam o medo da r
che:fi.õ., ;.assou a se preocupar com os probl e.
mas e procuror mais meios, têm mais, vontade
de mudãr .,
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DIFICULDADJ::S: Rotã tivid
ade, dispen sa, individua
lismo (ca
da um quer r.:::solver o
seu
pl�o
blem
a)
RF.AÇJf'O: Atitude do pess
oal frente ao probl emõ de
piso. sa
larial e segurança no t
rabalho.
CONTINUIDADE: Ajudãr
a clareãr mó.is sobre
5 realidade;
Conhecer melhor as pessoa
s. Dar forças às
pequenas ãtitudes de sol
idariedade.
b) NUMA FIAçA'.E_:
.

FONTO DE PARTIDA

��I1E!_ry__ :

Ní.vel cole:tivo:
O militante mai..s firme saiu
da fábrica. Resolvemos
agir
por n6s mesmos •
MEIOS
Ir ao Sindicato com-apoio
do ãpi dã militante. LeVõr
• Irem ao sindicato
..
as meninas mais firmes p/s
e
informar, saber as possibi
lidades
OBJETIVOS
Ganhar a confiança dãs me
• A tingir mais pessoas e levan
ninas e fãzer elas perce
_
tar mais probla71âs.
berem outros probl ema�
MUDANÇAS
Militante mais nova pasPessoal aceitava regãlias dos
sa a assumir por si mesmã,
chefes,n&o aceitam mais.P<::r-
sem depender da mõis velha.
deu o medo dã chefia .Passou
Se ã:.>riu para ter + conta�
a se preocupar com os probl
f:_
to com novas,passou ãpoiar
mas e procurar meios mãis t
+ e acrf::ditõ.r.f.1eninas novõs
fortes.
começãrê.m ã entro sar •

RF,AÇ(JES
Nível Coleti.vo
Chefi.é. persegue pondo-as sempre
na faxi.na.

Nível Pessoal
UJ;iãs acrec.:i. éé.rn,
outrn:; não.

DIFICULD/.DFZ
Nível coletivo
Nível Pes,:-,oal
Uniõ.s meni.n 1� concor Se.irc.m õ.s meni.nãs chã ves .Arne-a- ·
dam com a fi.rma, ti.
ças de mandarem embora,ãoutras.
nham meóo
e) COFAP:

J

PONTO DE PART Dfl
NivGl coleti.vo
Um setor reage sobre problema de
aumento.Para pressionar dei.xarom
de fazer horas extras.

NÍ vel pE:SSOál
Contã�os,ganhar a
confi.õJ2ça .Ap,receu
l.Dil jovem c/problc-·
mas de nâ17/oro e se·
i.dentificou c/mi.lt.

J..ElOS

Nível pessoal
Dil,lo go. ],/e. terial d.o
sinüicato,plano de '
trabê..Lho, acompé.nhar
pessoas,encontros to
rã 1 .jogos •

Nível Coletivo
Contatos pessoois na produção
e acompc.nhar mais o líder.

OBJETIVOS
Nive:l Pessoal
Juntar pessoas, mudar pes
soas, mudança d& vida

Nível Pessoal
Pessoal dá produção em re
laçeo ao sindicato
Reagem·mãis frente aos pro
blemas. S e intere-ssam mais,
mudõ.nça no tipo de conve:n,
sas.Sete põssaram a acompan
nhar outros.

Nivel coletivo·
Veio ó ãumento. Me..s cortou
se as hozY.. s <::xtras. Quebrou
ã barrei.rã entr<:: ãpontãd.o
r0s/proàução. Milite.nt<::S r
se: f:j.rmaram, se: inc&ntiv-&
rüm.

REAÇÕES

• o pess·oá.l dü produção pãsso1:1 a procurar nais os

militante:s. Che:fia preocupadã com mudan_ç.s. - do r
pessool. Mê.is pressão, mudança.do horário� Hou
ve brigas entre OS S<:tores devido ao ê.l.l171&ntO d2_
sigUãl. Um setor teve 2CP/o de ãUJi7ento e os outros
lef;'.;.
CONTINUIDADE
"" Organizar o tr-abãlho mãis espe:cÍfi�o entre os €.pontadol:'é,.·S
_
Organizér estudos e- pl'ános de trãbalho na · seçao
Iniciãr uma comissão d<:: fé.brica.

.37 •
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Nive:1 Coletivo
D<::stacar e àcompe.nha.r o peE_
soa] mais fiITt11:::. Agrupõr o
peSsoõ.l. ConsGguir aurnento
soo corte de·, horas &xtrãs.

ª')

Aç,c.::.N,o

C.á
.

.
Rh oa·1.é.:
fONTO DE Pi,RTIDA

NÍV€;1 Pessoal:
Problemãs afet.tvos, de
famil:i.ã 1 falta d€: conf];_
ãnça, eyoismo, probl€il1éS
entre os cole�as, e qu!!
tro foram co1i versando e
anali::.andÕ.
MEIOS

Nível Pf::�soal:
Entro�3Jilento1 aproxima
ção,ver as opiniões, cri
ti ca.r as falh:is umãs das
outras no comp.)rtáiilento.
Org. em 4 r:/a.companhar '

.,

Nívd Coletivo:
Probl&11õ.s insalubridóde 1
ventilaç�o, condições de
trabõlho,carregõr caixõ.s,
necessidãde de abafãdort
de ruídos,cadei.rãs,calça
dos n� seção de vidros e
outros
Nível col&tivo:
Org. reunião na horã do f
almoço para ver os probl!f.:
mos e o qu<=- fãzer. S e org.
fora(bãirro) se agrupar e
fazer uma. at_ividade que r!:_
unisse outros meninãs:fu
t:ebol ;mê:.is c/provocação,J:I
ver o que toàos achãv&�.
Jornelzinho,convites pare
assembleia no :indicá to.

ObJETIVOS E ASPIRAÇ(J�

1

Nível Pessoal:
Mudar o comport&�ento de
cada uma,so libertãr no
namoro, ü..mili;=!, S& àd. spor.

Nível Coletivo:
Mudar o ambiente na seção.
A tingir + meninas, organizar
Perder o medo da chefia1 per.
der o me<:to de não conseguir
produção.Fumãr na seç5o.

Ní Vél Pessoal :

Nível coletivo

As meninas gostavãm d e
conversar, mõ. s tir-Jham
medo de enfrentar.
MUDlíNÇAS
Nível pr:::ssor:.:l
Umã menina se libertou
no llé..moro,nã fõmilia.
Pãssou a se pre::ocupar
com outros.Se dispondo
ó acom,ocnhãr. Outrã e�_i
gia produção, deda vã,e.:!.
corav2.Eãgora deixou r
de fei:-z&r -isto.
A NIVEL PESSOA l

A chefia passou a pé::rseguir es
meninas e sepãrá-·les na hora 1
do lanche
Nível coletivo
As meninãs perdem o medo da
chefia. Deixãm de ser puxa
saco

DIFICULDADES

Continuam os problemõs
ãfetivos. Menimss que
rem imitar militante,
sem crescer do seu r
jeito.
CONTINt;IIDADE:

A NIVEL COLETIVO

Fê.ltou a.paio no grupo de revi
sões. Por se:e poucé.s meninas7
dispostõs a assumir, to.nõr õ.
tituéies, não têm mui'tas põssi
bilidades de atingir os pro blemas que viram no iJ:11cio.

Organizar é.S meniãs em torno de equipamentos de: segurênça
que.- é Uln problernã comum.
2. 2, JfELO HORIZONTE

Foi colocc...do i nível <..e- conjunto da cidé.de: equipes d& co
mércio, f!..bric& 1 pastc:ral de juv0ntude

' · !__E!:._: Torne.;o�. cont-'·tos. <=-..,.,con -cros co;n novos, com
SE_
Q_Q__ui__':_"

_

__••

.J..

-,

-

,

tf.·S, onde .:,e questicnam frente às exigêncié.,s aos grupos
é [)ãré ::-e-::.pondcr i.s suãs aspir-c.çÕé:s.
08:JETIVo._c- DOS MILITANTF:3:
U::vãr a desc0brir a importãnciü de se orgé.nizarem, a
importânciã da &mizôde - in.'struir
Criar um r<::lãcionõm<:nto melhor
Ter orE:ocupüçÕes €li1 comum e consciE.-ncia. àos proble
mas - descoiJr-ir ã reãlide.de.
- Garê.ntir uma formação e uma. união com a éXtensão
- Acr<::ditãr na caJJt.ciaade de vencer e solucionãr os prE_
blerrãs juntos ,.
NO TIVAÇ(JES E í:-vlvTOS _DE PARTIDA DOS MILITANTES QUANTO A
RE.ALID/iDE:
A

- Consciência dos pioblEJ11ãs
- A própriã tnntaáe de mudar esta reãlidade:
- E a nJssa fé de qr.:e é preciso me:lhorer á situação
PONTOS DE R�RTID/J D/l AçA'O:
- os [-r.5prios .JroblE.maf; - vividos n& f5.bric&1 bô.irro, co
mércio, pelos jovE.ns.
- Aspecto soci;:,.1 - J, falta de lõzer
MiiIOS:
- Acê.Inpãmentos, réstas, churrãscos, encontros, docu
mentos, contatos, revisões, questionãmentos, m&s da
juv1:.::1tudE:1 cam;:;anl,â da frã ternictade, pE:squis&s, tea
tros, intercimbios de grupos, pãstoral de juventude.
DIFJCi.,...DADFS:
Clãreza do método do Mov��0nto
IntJ.;1ên.ciã 0.0s meios de comunic 9ção, de outros grupos
Fãl ta de disponibilfdãde, ãcumulo de tarefas para os
milit;Mte-s �· Con<iiçao finõ.nc<::ira.
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- Faltá de pãciênciã e õ titudes exponttneãs
- Problemõ.s individuõ.is nao
::- co1 ocõdos pro conjunto dos mil.
!l_EA Çôl:S PESSOAL NOVO:
Estão ãchando importãnte os c-ncontros: coisã diferente
e é aificil encontror tudos juntos.
.!.

1

...'.

EXIGt(:/CIAS A NIVEL DE NILlTANTFS:
- PE:squisa s/ ã realidãàe-fazer Gstudos s/ juv�ntude
·
•
- Julgãr e EiVãliar os progrãma.s E: con teu--d· os·, �ue
éxYstem
- Conhecer mc;:is sobre õ.� leis
- Criar a.tividãdes ã nivel do pessoa-]
- Garantir o método ao Movime:nto
- Orgãnizar a vidã na fc.mJ.liõ: re.1- acioname:n
·
- t o,ctisponibil_i
dade
,. Organizar fin&.nceiramente em função dã vida� m;vi:nento · ·
e informãção. Procurar infonuaçÕes no sinaicãto.
T&r mais abertura pãra. outros j ov0ns.
R:.,::E::.:::V.::.L:::
SA�:
Q:.;:UE
_co
;.:....;S
.;;:.'ftf
::.;E
::...:,
.......,;;
.;..,'M

- Nas e:quipes
- Com o pessoãl - jovens
- Avalié,ção geral de todos os milts. da cidade.
PLANOS:
- Fábrica: contãtos, atividade:s e revisões
- Comércio: Atividades, ref lexâo,ãVãliãçao, div.de tarefas
- Fs.sto:nsl de Juv&ntude
- Cidade: finânça.s ã té julho: churrãsco e rifa .
- Mês da. Ju ventude: Dividir t9i•efas entre: os grupos, suges
tões, . pesquisa s{jt,Jv<:mtude, fonne.r u.-
ma equipe de prepãração.
.41.

ainda na cidãde: Fázer revisoes e preparãr pare ã r
Festa de Santana
MUDAiv.;:A NO b,,1BIENTE_:
• Reivindicãç&o de lanche, aumento de sõlário, clãs�
sificãçâo profis�,ional, paradas, ope.t'?-rtaruga._
#,UDANÇAS 1'1/lS ,PE5SO!_.S:

preocupaçao em trens

• Relãcionar.cnto melhor, união,
mitir as cuisõs para outros compãnheiros: documen
tos, conv<::rsé.s sobre os problemas, exigir um ·com promisso, rered.:..s, Võ.lorizãm a união e a exte:nsão.

TOMAI.J.iS DE J. TITUD&:
• Ir à ch.:fia,.. abaixo ãssinado, dividem-lanches, prE.
grê,,."Y/am p,5irseios e acampãmentos juntos.
• Se orge.r1.izéJil para lõ.zer e para discutir forã do ãm
biente de tré..balho; se juntam pará construção de r
..�
cásas; Se ajudê:;n financeirámente.
2.3. VIT(j.i<L1

A longo prãzo: Convênio com á CVRD Pá?'é. conseguir usar é. /
outrã E-strãcté,.
- DEVE SE LE'V11R ,!,7,J CONTA. Famíl
.
.
· · i0, cr1.·t�
cr1.os
por pe.3so&.s
e
-- -------- -·
o quc-; o pe-ssoãl quer, aif::.culdãoe.s ae coloc-'""
�, nc::; com.uni�
L
GõOe ó JcJI'EOCLJ'"-"·
. o- e l ãss0 operár
ia� ver o n!v�l ae
��rro O COI./
põ.rtic ipõçto.
::

REAÇ(JK::,
------DC
--·PE�,SOA. l .•

- Preocupações e 1.nteres.r.,es nãs conver.sãs.
·? Aaquire mt:.is visão
A:eao Gé peraer o 0rnprego
Respeito pelá emprESé. "Se tocas topassem"
Conformê.r.1-sE: com ô situação
Inaiviauãlismo

-f.fl,LflNÇAS:
...... .._ ._

O p0ssoê,l Íicc m&is vivo
O pessoõl õc.:çuin, mó.is visi:o cr!-tict,

mãi::,,. corãs,,-.c:,1 dê fc.lar
O [X:SSoê:l lê- Ttlãis e: selecioná a 11::itu:"a
- O jJessoál fica mó.is õmigo
Tf::lil

--

�---··

- ---·

O QUH AJUDOU IJA /.iUL-IJNÇti •

a) F!:ibric;s.:

• Ainda numã linha dé contatos frente ãos problemas:
atraso de j_.)ê;.gamentô, dire-itô à comiSsao,à produti
vidade c;ur. se ganha por fora dâ cártoira 1 h.extra.
• Nu11â li.lhõ. de ação realizada: recusou tra�lhar nós
férias�ãumento de salário�pa.ra compensãr o st.bado 1
para consé�uir transporte.
PLANOS: .t1 maioria nãe tEJ17 plãnos. Nõ. açao de bairro
sobre o trâhsporte_: a curto prõ.zo: ãssisténcia nas r
estradas; õ médio prazo: lãnchãs,asfalto nã estrada.;
outra linha de ônibus.
.42.

,..

____

Os aocw,Kntos ao oiocese
"' Lêi tUI'óS
c"nce,naçio sobre· problemas
Troe� G,:: Ex.pe:riência
ft RevisÕe:s
- Conte tos E:ntre nós no sE:rviço
Interesse oo pe:ssoãl

•
--·
-· Desemprego, incivic:.ualismo,

O GUii A Ti°JJ PA U-!A

-.._

.

ã

presença e::: chefia.
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. .... 1.

f!_F.!1_ÇÕE_:

- A vigi11ncía
i{ecãnísmo

0: :=,

e;npi esã

- Pouca tio�� ce experiênciã
2. 4. R.10 DE_ JANEIRG:
a) &,ixãdã Flwninense-: 3.400.000 habitãntes,considerãai
a zonéi perliJgosa .f.iu:;_ tãS aificulw:... áes .0pessoé.l aon-ne nã
bãi){õ.aa e trã Jé.lhõ no Rio c1G jéneiro.
0 ���uuo ao Rio d0 Jéneiro tem 300 favelãs onae se

tE:m ciE: 120 a 15u.ooo pe.ssoãs morãnao .t o:iticil o joveía
de:. bõiXi:.úé. ir à pn ia .Difi culaãCles cw trõn�portes, que
é Cé:.i. .J e pot..cv .Exü tem 10 bõirros nê. b&ixé.d.ã.
A e,Ytensic do RJ veio Oá preocupt.çio ao Trit.:ngulo e/
ciã :·4uip0 n·:..ciom. l.E se tez w;1 áE:Sõ.fio pé.rã ,_ue o mi
litcnt� assUJnisse ó extensio.Começou ãtrõvés de um�
libE:rédo quE: fez os primeiros contê tos.
Dc.::..Qé quE: o mili iãnte chegou foi se metf.:nC:o no qu1:; o
pessoãl tcm:r0un�Ões e grupos que existem
GRUA..,J QUE J-..CJ,,; J:ANf...!:
Lãré:nJeira, S&o Vicente, Alvon�dé: e Luz, contê tos <111
A..vunã.
f.:1:.:,'lOS: Visi tõ.S né casa do péssoal, põsseios e d.ocumant:J:J

0BJbTlV0S
..rtã aé. viaã oper!:.ria e dos jovens,/
----: Le.Jco1J
-futuro cngãjãJ't1ento ae jovens que se respon..
subilizun, é extensao do movimento J0C.

Descoberta dõ J0C
� Viaõ
ComportãJiU$n tos
Obs.: Nuncé. tiverMi7 õntes Uliiã exp€:riên
ciã t:ssim e "é.chãl!'
r'êií; boã.

tiUD_� NP,.S :

Passos er;; r<::lôç&o ão grupo
·- Descobr2rw,: outros Joven
�
� Exist0 mãí.s preocup5çoes cor.,· o grup
o qu<:: perte:nce::m
REVISA'0:

_ _,_ ...
.....

Com os Tt!E:lilbros do grupo ã seu ni vel
- Con1 liberaoos ao Novi;n&nto pelá cic1ade
- No triCngulo

--··
- -------Bãir,�os aü, té:.n tes

DIFlCU!.DADFS:

Nio .ooaer nos encontrãr l noite:(1:,squõo.rão o'
õ Morte,assaJ.
tos)
-· Tr·é.nsport€s difícil e Cõro
·� Condrizção de vidõ Cios jovens
O fé. to ae 9<ft ser moça
FQl tá O(:: eMpr<=go
Nu cioãae Cio Ri.o ae Jé..neiro o Bispo não ãp6iõ
um traba lho
estõr s6 na. região.
SA !DAS EC0NTRADAS:

--- --------

- Fozer encontros ae dia
- Ao ... ptõr�-se õo tipo de viaá e concienti�õção
t
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�- S'e encontré.r com ans ?-ou 8 ao.s beirros .Alvorê. c a,Lu2,La-
rãnjeira e São Vicente •
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H1.3TORIA

,U:

Gr«nd.e, Turismo, Mulõ.tõs, Carm1vé.l,

Sã;,1ba.

.'réiãS.
&ixõdã: Ar .:ã de Miséri.ã, pobreZã 7 mortes e medo.
Ar:-&. de 5e&ur,nçc A"cionãl : Usinã Atômicã_ em Angrõs /
aos Reis.
Existem tãmbém cidãdes ãgropecuárias.

§!_f5ENCIAS

t.A iORFJ:; � E_ZRA

Bn_I.!!.E.:

,�equiSiÇ60 dã JOC
Fõlta ãtingir mu�tos grupos de paroquiãS
Prcj:))Sté s r.'c-, Secristãriãdo
"'
.•
Pé.rtic1 ·.-::-ó.Ção em FãStorã ] OperaL ria
Visitas e pãrticipação em outros grupos
�ue... tio dó. Jticializaçio da JOC e ACO nã diocese.
Como é. poiar mais o Rio ae: Jõ neiro ?

- �uebré-quebrê. no metrô
- �usvrê.-queura n& Usinã At6mic&
�- AçÕés e.e H.bricõ.: em confecçoes ae Novã Iguoçu
Obs.: o bê.:i.rro ona<:: mora tem 50.000 habitantes
2 .5.

SANT03:

-·--

OBJETIVOS--·DO
-----·
·-t!ILITANTE:
. - Ampliar mais o

grupo, mud0r a reê.lidõde, concienti._zãr
�
l'é. realmente õssu111ir •.
PLANOS:
Fez-se Uli1 pl�no a longo prazo, foi cumpr
ido e falta revi
sio. DãÍ fez..:.se·outro de firn1õr os' contatos
e no setor
assegurar o pessoõl c. tingido ãtra vts da
pesquisa.

7

INDIVIDUAL:
____
.._ ,.

Ir definindo o crescimento, fir;;1a1�-se numã f�bri
cã,
se
áeaJ.cõr mais ãtra vés da pesquisa, nomeõ.r ãS pesso
õ.s j!.. /
e:xist0ntes, atrãvés da ,')escariã, aniversários;
t>"rime�1:os
conte. tos, aiõ. cio trãb-:.ilhador.
PONTO D.t:.' PAi?TIDA :
·---· .. .. -·· _,..
- Necessidãde de cc::da ur,1 garãntir o processo eauc&t
ivo.
NEIOS.:

_______

--

- Um PãSSéio ãmplo
- Reuniões
Leiturõ de Documentos, cartas aos ü.iiligos de fora
Visitas, conversos, etc.

�---

___

REAÇÃO FRENTi:,- UüA AÇÃO AUPLA: ( Passeio)
-.....- ... __
....___ ._....,
- Re:ãção posi t:ivã, assw11.trãm sua organizoçao, propuse-ram /

a) CONFECÇ(JES

outro, orgõnizado por· elãs e com ãS Me.smãs pessoãs.

,..,�]hãm Em fábricãS dife rent€6
Existem pessoê.S que ·tra· JJO.
__,,,,ãs sio comuns.
e, e,,1 ·cod. ãS e 1 õ"'e os prob]r-m

AÇ,�o -�- Sf!. aesEnv �: Q.!lJe�iX!? �- .dê. A ão ·: La_�c�é, J
�
/ _
chefiá, Sãlário·ãtras&ao, salãrio baixo, registro/
nã cãrtei;:·d. Fazem ligõçi:o <::ntre si õtré,vés ae re1;_;,.

sõe:s, contá tos, õ.lTóioços, SãÍd6s, conversãs e reunioes
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JiUDANÇAE_:
- .Firmou mãis c:.r.1izãd<::s entre toaos
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- Sé é.ci .._uiriu iílé.is- responsabilidõ.des.
- Com<::Çõmo� :2 ver os critérios.
_
SB'TOR: D"}scobrimos qu& Seli1 plé.nos m.o conseguimos a
vançar, nos motivamos _para ir ele-m e isso tzo.u
xe ,nc.if.: n:otivaçoes e brechãS pãra que;,-tiqna ..,,
�entos diante das dificuldades que tinhãmos.

DIFICULDADLS:

PLANOS:

SA!EA4:

OBJETIV�:

DIFJ CULD/li.JUJ
--�-·
·-... - :

--

REVl�O:

Nanoro, falté.. de qu&stionamentos e mais
seriedade nos trãbãlhos.
o tetor de comércio tem uma péSSOâ mi.li
tar.te responsáv<::l e mais preocupada, es
tá praticar.,ente nasc<::ndo.
Prccur·ar expã.na1.r o setor õtravés dos
bafrros. Orgc.niZõr o pláno de trabõlho.
Pet.quisa sobre· o comércio.
Encontros
Contõtos com outros militantes.
Criar representantes, mudõ.r a reõ.lidõ.de
do comé-rcio em Sãntos, conçJ.entizar pE::.
soas da realidade do comércio.
Estõ.r s6zinha, não tem experiéncia de�
co1.;árcio para int&rcambiar, poucé. expe�
tncia de trabalho.
Revisa-se com todos os militantes aa ci
dade, partindo dãs preocupéçÕes.
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�IúAS: Ver outras .rx,ssoas de comércio õtn:.v€-s do bõirro.
C/Hospitol:
Ant0:s c.firmt. Vé,;,1os que c-x:ist:ia. o setor. V.imos e.gora qur::/
somos bE.stentE iluaidos. Percébf..mos qur: existem hoj& duas
.
péSSOãS que tre.bã.lham nwn r.1esmo local. Tentare.m v,fr'iãs VE
_
ze-s Se organizar<:,'17 mas f:Xi�tE-iil àificu]ciadC·S Çl!C· n;fo foram
superadas a nível das dUé.S: falta SIZ. · pr0ocuJX:.r realmc--ntf:
com o hospital, d:is;>osição, motivações. Ex:istr::m p1�obl0inê,s
pr::ssoais qu0 tamblm ihterf1::rém. O pGS,Soê.l CiG- hos�ité.l são
mais édtzltos e com :isto tem outrás ô.Spirl:.çÕcs.
Saídas: Rõchãr entre: as auo,s, buscêr outras pessoas nos 6
bairros, fãzer mai� exig0ncicS e ta]VGS lançar é.
p€::squisa.

/5

MATIA S BARBOSA
Os militanté·S atingem: 3 fábricas· de cólçaaos, 1 la
borõt6rio e construção civil. Foi aplicàda a pGsçuisa e7
"' ,·n áoi.·s encontros;.
t
fizerõm
·
ap6s estõ fizer�
�
- Os mi·1 1.· tan·es
·;
também wn ·encontro para lr::'vc.nt,:,mento dá reé.liáe,de dó. cida
de.
Meios usados paré. a tingir os companheiros nq fé.bric.a:
- jogo dc-: barã.lho
- conve:rsãs no tre.balho
·� pesç_uisã paré. conhecimento de:. f!,bricê.
Reiv:indicõção: ( nwna fábr:icc. de; c.:lçedos )
A pe.rtir dos problemas de oif€":rC-i1Çé.:. d<: Súl!,.rio, a tra
so de pagé.mento 3 Sé..lÉ.rio baixo, o p<:.-ssoa.1 parou oc- trc.be.J,,
lhar ntlll7êt sc-:çi:o (corte-) .Depois fize-rém opernção téirtaruga
Os militc.nte.s ,:::í foram m,:.naaàos e:mbore., rt1E.s -continuam em
contato com jovc-:ns quc-: continuam nê f6bric�.
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Em outro f§.brica., mi mesmc. cidade, onde existi& muitos
probl C-'f'fl=.S de h.orãs extras, fc.1 tê. ó<: 1 uz e comp<:nsação ,A
de horé.s ni:0 trãbalhad2s quando ü:1 té.Sse: luz :;· os oo€·
. r.,.á
rios dec�dirãm nio aceit6r es propostas dá fábrica.
Mudanç:::.s: • me.is orgC::.nizaçe.o
• atingiu mê.iS pessoe.s
se· fez Uli16 e.çao mr:is conciente

Dificu�aé:a&s:

a ciciE.de 6 pequena, todos se conhecem
me::do de participar: existE:m de:do-duro
fé,lte:. dG mliis emprego nã cidéde
uniio dos patrões
• o pC:.·SSoal critica a faltE; dG 0spirit13_
e.lidãde do grupo
• de revisar cor., o p0ssoe.l d& fábrica

•
•
•
•

Contin:.iidade: • epcontros de:pois dé:: grEVf: com o pessoal
que saiu
• a reãliz�ção da Semane. de. Juventude
• ter mais firmezã com as equipe:s
• â come:more.ção do dié. do trab:,lhador

,... ,lpós colocó.r como está cer:1inhé.ndo a éÇé:o do movililEnto,
µeH;ro do triângulo, d ividimo-nos a;1 círculos pare tentar
&zer ume sint&se de::ste conjunt o dê: ãçÕes e ver o qur: es,
� tdtc.ndo, quais des&fios pode-mos fqzer para que · seja
is compl E:� G. nossa ação.
SIN1'ESE D11 COLOCliÇif'O DOS CillCULOS

• O qu0 as ações mostram de importõntr::: para n6s no tra�
lho que foi feito no triângulo neste ano?

a) A conurctizaçto e a importância dã exter,isão ao Rio
d e jane-iro, que há muito este Vé. ae-ntro dos planos do
tendi; em
moviHlé-nto: iniciar e géra.ntir o tre.balho
contú e. importância dESSô região co mo ce ntro adm1_
as
nistr-ê. tiva no tr iângulo e país. E também dõdas
·
conciiçÕes de vidf.. que a.í é·Xisten.

de
b) A ligé:çâo d éi aç&o quf: começá no bairro e depois
se firmãr o grupo ou algUiíJé.S pessoõ.s, descobre-sé a
importância de se setorizer ,Oára fábrica, comércio,
etc •••

c) Demonstrou Uli1ã vlÍJsão mais êmolé. do que significa
ação educe tivõ do movimtS-nto.
1

d) Abertura do movi.RJC::ntp ã outras organizaçÕi&s dá Clas
se Oper{.ria, como fruto de umé1 se:gur_a.nça e a.me.dur.ec1_
me:nto lí1a ior do militénte, com planos meis concreto s
e aproveitando os espaços que o siSt&na fornf:ce::.
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e) Esse conjunto de é:çÕes mostr& a utilização de
linhas comumJ, tanto nos problemas q uanto ao método, e
na pre-ocupeção de- e.stende:r a 2ção também P5ra outrãs
seçoes, fábricas e outros seto res, ãpro�eit�ndo.: a
berturl.,_· e levanáo em conte a realiciéd<:; qa momento_.
- 51,.,.

f)h:::ré&bf:.-�(-; que- é:. ãçao &StÉ. lc,ve.ndo é. umú s&toriZúçi.'o
organizada E: gradu�l, ampliendo os setores e inicia��
do outro�.
2. QUE XNTOS DA Ir.EALIDADE EZTAMOS ATINGINDO COM O CON
.JUNTO DA.� NOSSAS AÇ6ES 7

a) Vimos quC:: as ações, estão a tingindo e.s condições de
vid& G trãbalhc: abrc.ng endo os setores
fábricas
(grande3 e pC:qu�nas), construção civil e
comércio.
Sdldo que com r<::lação à fãmilil. e escola
sentimos
qu& o Movim&rito não tem esté..do ti:o pres0ntt:: como d,2_
vi';";. Pé.rE:ce hav&r um& falta d.:., é tenção C:: interesse
com rf:lõ&,-do aos proble:mas qu� afetam os jovens trQ_
balháu.or&s na tamíliã E: na &scola.
b) A partir das açÕe;s percebanos que estamos presentes
an várias orger,izações da Classe Operéria 1 tais co
rr.o: sindic:'l. to, oposição sindical, movimento de cu!l
to de vidõ. 1 pastoral op&rária 1 pastoral de juventE.
dc-l grupo e:; de jovf:IlS no b3.irro e nã Igrejã.
3 • O QUJ:. ESTA FALTANDO NAS NOSSAS AçaEJ:, RlRA A TINGIR A
E.&1LIDADE1 A N!VEL DE CIDADE ESTADO E TRIÂNGULO 'J
,

a) /1 nivf.:1 de cidé.d&, vimos qu e está fõltando a tingâir
os setor-úS r.;ais prioritério$, a partir de uma análj_
SE- qu& se f&z e.é ree.lidadf: local. Sendo
necessário
distinguir os níveis dos jovens, e levando em conta
o sei..: compromisso e grau de crescim6nto.
b) A níve:1 ae esté .do, vimos que estf:. faltando umõ

ior capacitaçi:o dos dirigentes, e intercâmbios
éXptri§ncias dos setoréS comlrcio e hospital.

ma
de

e) A n! vc.:1 de triCngulo, vimos que est!. fe.1 tãndo gé.réE,
ti.." o conteúdo e método do movili1ento nos grupos a
tingiáos.
- �2 ...

Garantir int6·rcê.i;1bios plane jados de todos os se;tores.
Buscar-mais pessoas p�ré. apoiar O trabalho
inicie.do
no Rio •
Dár llléds e:- t&n y'""ão ao
- s probl emé;,S que existem· no meio da
Juventude, como estudo, profissão e namoro.
Buscar forma de: at ingir os setorés·: esco1'és� ê.:áol<":scen
te-s, dom&sticas e lliscateiros.
PARTE III

- PLA NEJAJ.JENTO ,,_

Ap6s v&r a importáncia e o que está faltando em nos
so trabalho, discutimos em c!rculos:
1 9• QUE MEIOS COMUNS VAMOS PREVER PARA ESTE ANO 7
il) �UANTO A INTERClfMBIOS:

a .1 - Firmar interctímbios principé.lmente· nos setorc,;.s
que ainda ·não houve, planf:jéndo bem.
a-,2 - Intercâmbio de bairro, a ser feito cm B. Hori�
zonte, por -�an-t..o_ Af!llré e à Vit6ria por um mili
tante do Rio. Ou int&rcâmbios ao Rio de
mili
tantes das cideáes ào triângulo. E que, esses
intercâmbios sejt.m feitos até ó F. de Santana.
a.3 - Quando houve:r enco.ntros importünti:::s ne.s cidades
convidar avisõndo com antec€:dênciê.. E queé.·lguns
desses sejãm feitos até a Festa de Santa.nê.
a .4 - 9ue. os interc§mqios sejam programãdos pc,;la equi
pe do triângulo, levando em conta é.S nec&ssida
des e erit&rios.

..;;...;..._;;._AS;.;.;;._;;;=.;;;;;_:.:::.:::..:..::;.:;::::...••

b) QUANTO

b.]

,r

EXPERIÉNCIAS

um
E:lcre:ver f.-Xper'iê.nCjé.S em On:1C';-i711 dentro de
esqu€:-ii1á c::ue facilite a análise, aU e,
Festa
de Sé.nfté.1x.i.

b.2- V0r cl9uE:lí1 nãs c1.ae.aE:s pa.rã dãborãl" as e:xpr:riênciãs
de, ini ci.aj&o. Enviar a 1..iil.:. ciciaG0 que, fê.. rá re-sumo /
contGnuo Wilé. or-ientaçio comur,; pê.réJ ini.ciãção, qw:: s0
façã isso atl a fe-ste dr scntãné..
b,3- FaZé-r, usar 0 inte-rc2m.':>ié.r mõ.'b:.:riasi e- bolf::tins
outrcs cidé.des •

d.4 - Fazer encontros de cê.pacitãçi:0 de dirig0nt<::s / ã té
a Festa dG Santana.
d.5

Eli1

C QUAN'l'C AOS Si!,TOR.ES
C.l Garõntir Wllá pre:ocupõ. .,, i.o co,num d& <?trf::_ <::m todas as cida
àGS f:Xistan os· mesmos SE-tores e gue êStf:S Sé intC:I'Cán1
carnbi<::m.
c.2 Elaborãr uüa p0squisã para o bétor comércio para s0r /
apliccda nãs c idades oná& é forte est<:: setor. E que,/
is to se:jõ elãboraáo é. tá- é. ff:.s-�é. d<:: Santana.
c.3 Pãra é:.judar a inicié,çio com adolescE:ntc:s ultilizar o/
docum0nto quE: E:xiste �ojr--est·e trabe.lh
' o.

Te:r um informetivo a nível de trit:ngulo que conte
nha fatos üconte.-cidos nas ffibricõs 1 nos bairros -;
no comé�cio, e õindé. õÇÕes ào mE:io operário. Ter
em_caàa c�dãde um militãnte q ue recolhe o� dê.dos
e passe ao re:sponsá vel do triângulo. Ver uma for
ma d<:: assumir financeiramente. � importante: sa/;
dados sobre os setores e ütividades que temos.Que
isto sejé. fejyo at& é. Fe:sta d0 Santanã.
'
ma ndar alguáii par.a
Estudar a possibilidade é{&
Rio de Janeiro. Ver e discutir sobre ist; at&
Fest2. de Santana, em cada cidõ.de.

Obs.: Na,s · visitas de a�9ist<::nt0s nac ionais is cidé.des1
apFovei�éÚ'' pa.rê. .Gontactos e-encontros com os as
si.stentc-s do e:?jt;ado ou da cidade.

c .• 4 FãZt:::r un1õ. anális0 dos sotores e cioaae-s prioritárias
0 um plãno áe como se éS'éE:ndE.r. Es tá análisE: de-ve- SE:r
te:ito é. ·té: a f0sta de ·s&ntãné..

. .· ....-

á.1 TE:r um. plano comum de: tré.':>ólho no tri&,ngulo que gaj
rãnté:. os j)áSSOS eiados •

---·-·-· - --·-- --··

D) QUANTO AO CONJUNTO DO J.'RIANGULO

ci .2.QuG a e quipc áo triãngulo S(.j5. um instrume:nto e que/
ela VGjé:. a possibilidade ó:: faz&r un. e-squema d&rtro do
gua 1, o reprE:s<::ntant& poSSê. colocar melhor nas cidade:s
o gue e-sta ve-ndo G d0 cidináo a Gquipe.
d.3 Fr:.z1.::r um c-:ncontro d<:: rnilitõ.nt<::s novos a nive:l d0 tri
gngulo, sendo um €.ncontro é.bE:rttJJ. <:: üo ni v<:.-1 do p0ssoal.
é. s0r concr&tizâdo no segundo sa..-0str0 00 1978.
-54-
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- CELEBRAÇfO E A VALIA ç,fO -

f_INIJNÇA..§_

os
Local
JF/

RJ/

VIT/.

ST9 llND/
STOS/

O que foi importante;
o que signific ou o €ncontro;
leiturõ do Evang;lho e ligação''do que fizemos com & vi
da de Cristo.

gastos com o encontro
Pass a.gens
520,00
20,00
108,00
1.360,00
1.560,00
1.2.38,00

C.x =omum

pass.+ estõdia
1.640,00
820,00
410,00
2.050,00
2.460,00
l.600,00

a pagar
1.120,00
800,00
302,00
690,00
900 1 00
362,00

1btal de passagens •• i •••••••••• Cr,9/ 4. 806, 00
Total de estadia ••••••••••••••• c;r$ 3 .9óp100
lJb tal do êncontro••••• • •• •• • • • • er'/t a.766,oo.
Se-cretariõ • • • • •. •• • • • • • • • • • • • • �C-:J.r�;,,!'>�·_....=l.:::5�0�&r.:OO�-C.::::t,r-i#r:;...;B=·�9-=1_6.J,,.O...
Q
PRI:::VlS.K0 DE GASTOS

1978/�?79

8 Reuniões ••••••••••••••••••••• er.J: 1o. 600, oo
Encontro••••••••••••••••••••••• �Q::�$�f.1�2�-�2�00·
� �00
�::...-::22
� �.�8�00
�;;;..,.. ,_00
_ ,...
ORÇAMEN10

S.Paulo•••••••••••••••••••••••

Minas Gerais•••••••••••�••••
Espirito Sãnto••••••••••••••••

er:f.í� 10.000,00
Cr;t 8 0400 I 00
0
Crf/ 4 .4g()�,.::t.0�0 -...:2�2..:i,:.:::80�0::::..,a.:0::..:....

1. Canto: Dispõ.rada.
2. ColocççaNo i.ndividuõl de cada militante prest:nte.

*

*
*
*
*
*

Foi 6timo f)ãrticipãr do éncontro pela amizade ,e co
nhe:cimento com outros. Aprendi e também sinto que
colaborei.
Gostei elo p0ssoal, conheci q tr;abõ.lho qu� fazem em
diversós locais. Vi que o .?eszoal -es.t;J. se mexendo.
O ma.1s importõnt<:: foi ver o crescimento_ que houve.
E antes me: sentia pre:ocupadã em s&.be-r como estõ vam.
os militõntes, as ciaade:s. Percebi no encontro,que
existe mais segurançã nos outros.
Fico feliz em ter conhecido outrõ.s pessoas, sw a
çso, os bairros ,. ãs ft.bricé.s. D;(,, mais coragem
e
vontadG de voltar e col.oc&r põrá os outros o que �
conteceu.
da
Foi jóia em te:rnws dê: encontro é.mplo, gostei
ãn!:.lise a· a r·<::é lidõ.de. Vi cue estamos co;í; pers;Jccti
vas de ·ér ·ansformõ.çio do m:inao, de. clõ.S!;;c, ope.-rária.":
� a terceirõ vez t;iUe Dé:rticipo, é. primeira foi mãi.s
difJ.cil, Tl/6.S fo.i bom. Estf: foi melho1' em termos de
perce-be-r a 1:'Gé..llidade. h& sinto melhor, COii10 se e:s
tiv<:-,sse numi, fõ.se n;uito bo;:,,. E if?to 6 também por :
Có.tlSá dé. f:J({X:rié::ncia r:Jo iiilter·c!:imbio çue: fiz. Acho
oue
s0 o efc::ito OLlE:
,
. o enc<:mtro fez e;;1 mim ta1;1bé1a
eI:Jtiver nos. outros. tá boi:;. Gost&i muito tãmbém dá
pé..r·t1cipação das pessoas novr..s.
57

-" Ach&i irnportõ.nte a partici;:Jaç&o dos a migos de outros 1
pa1ses .Dli. wna forçã grande, pensãr no esforço que fize
ram por vir de lo�gej e.. que lá no seu põ.1s fã·zem o mE:�
mo trc:ibalho, ape�ar dãs difereutlf;;S reãl_idades.Mesmo que
ã gente não possa se comunicãr mu:tto,, vemos que lutam 1
dã r.zesma forma que a ge:-ite e com a mesma fé. Achei ne
gativo as pessoãs que não viera,11 por diversos motivos.
*-.Pârecé que o encontro foi wna oportunidade de coloca!''
em comum o crescimento que tive71os com os com0"-bheiros
que estão-com a gente JJéi ação.E percebemos t riqueza'
que temos.E que isto r€õ.ni.,71a a tudos que estão aqui.EE_
� e encontro �estA dentro duma hist;6ria da JOC, da Cl�_s
se Operá.rià.E que estes que -estio aqui mostrar.? que são
dignos de continuar esta hJ. ..t6riõ. .E mostram que não fo
mos n6s quem começamos a hist(:riõ.. Var,:os dar a nossa r
contribuiÇ°ão. Que estes q�e estão hoje na equipe vão t
dar contin1:1idade no trabãlho_,.�/ff: outros começaram.·
.
* t uma marca q.,e _.cresci;nento quá;ido co11seguimos nos des
preender, da-r a nossa contri buição àespretenciosa,
e
o desafiõ. que· coloquemos isto num oü,recimento e sent_j_
ào mais f"-nplo.

iá

*

O Çl.fe n1e tocã muito é :,.u& s e fala nõ. luta para vivf:r..J!.
ma forma de liberdõ. de que é a forma de analisar a rea
lidade •. A sociedade de consu;no px·ocuro matar a inte:li
gência, a -vida.Acho que os militõ.ntes aqui S5o capaci
tados, sõ.bem o que quere11.Ne teca muito o que se falã em·
&xtenção .Mostrõ.lTI que o movi."7ento � vivo e tem confiãl!J.ça.

Eu estê.va ·vacilando em vir.ViJJ. com m€,do.Não acreditava'
no que ia fãzer.E a certei, porque pensei que junto com
outros, mais · vividos, e11 ia ve;-r mÕ;is· experiênciõ.s .E com
isto eu poderei trabalhar mõ.is ainda.

A ge:nte te,a Vi:,to decléJ'ãçÕes
de Sindicatos, gue querem.
se encontnr-. E ele (,lue também
,·
está proi,bido no.
Brasil
encontros de trabé.lhãdcres. E
que aqui ·..se. d��·-�- c�ntn���,
rio. Deu-se um encontro de jovens trã ·
� lhÚÍores •. Dentr;o.
dá história da Classe·Operária o
que
está proibid� d!:.,'
1
la fazer, nós fazemos. Muitas vez
es, j�·êst ã,�os r sendo a
quilo que almejamos. Achei negativo
a
desorganiiaçã-;
em relação às passagens.
.. í '* Foi bom. Foi a primeira vez que sõÍ de um campo rest
ri
to e vi outras coisas, outras p ssoas que
e
pensam nu.ma ·a
ção frente à rea.1 idade, que têm as mesmõs
preocupaç_Ões.
e que vêem fomas de c_ontinuar. Acho qu
e o fato de: pe!.:.
der l.1lll dia, ou o domingo, devido is [)â.SSõgen
s, val eu a
penõ., pelo que õ.p7:eridi.
cl!

*
1

Já conhecia toàos. Achei import-s.nte ter estã
do õ.qui pra
poder trabalhõ.r melhor, quãndo nos enc ntrõ.
rmos novamea
o
te.

* Achei

:it

·X-

importante a andlise d< realidode, pois na
o saiu
de jorna is, n&n revistõ.s. Mas da vidé. mesmo.
Tãmbém os
desafios que sáiram em relação à equipe, e
em relação
ao õ.poio ao Rio de Janeiro.

Percebi que tem mui.tá gente nova e segurá
"'
com umã açao
.
Achai isso muito importõ.nte no triângulo.

Através da Classe Operária� dos Jovens que têm que e_g
frentar est� situaç5o. Sinto isso e não s6 no <::ncontro,
mas também através- do trãbalho que: 6 feito fora, nãs c_j_
dãdes, nos bairros, ••
.fato áe- que est1;; pessoal novo é çue tem o futuro
movi;nento
,_ 59 -

*o

do

*

*
*
*

Nesr;e fim àe semana o que vi, apesar aa linguagem (nio en
tend!. tudo), mas 11ercebi o· esforço feito pelo pessoal
em
viajõ.r, pas��r treis dias estudando, descobri o valor que
voces tem no jovem.,. no trabalho e num mundo novo, em todo
o trabalho de :vbces.
Tamb&n achei esl$e o melhor encontro. E percebemos então /
que estã/i1os se mobilizando e no caminho certo.

Também ajuaou a participação do pessoal novo, pois atraves
deles, da sua segurança, se sente concreta.mente à dimensão·
maior do trabãlho.
O encontro foi dificil de se conduzir • Houve momentos di
Sé conseguiu levar no ".bom caminho "·

. fíceis, ;,1as

* Achei
*

que houve urn bom relacionamento, não seu tempo paro/
lazer, más todos se divertiram muito com as pequenas coi sas quc. aconteciar,1.
Gostei mw.to das conclusões; tentando atingir todãs as ca
racte;:1.stica.s do motr imento.

IOVIIWITO PEIIAIUTHE LUTHHTBA O DHEIPBEH

IDVIIEIITO PEIIAIUTE DE lUTACHTBA D DHEIPIE,11
Contatos nos Estados:
Estado
Fone
PO/SP
PO/RJ
PO/MG
PO/ES
PO/SC
• PO/PR
PO/RS
PO/MA
PO/PI
PO/CE
PO/RN
PO/PB
PO/PE
PO/AM
PO/GO

(011) 3107-8386
Pe. Braghetto
(021) 2292-3132 R. 414
Fortunato
(031) 3441-8763
Laurcrúc10
(027)223-6711 ramal 246
Salete
(047) 433-6060
Lico
(041) 224-7433
Rosa
(051) 225-8483
Clarice
(098) 249-1121
Deusanir
(086) 235-5823
Batista
(086) 975-7122 cel.
Batista
(085) 238-1400
JWlior
(084) 211-4340
Sônia
(083) 322-4407
Dirceu
(081) 3476-4481
Edier
(092) 234-6487
Lucia
(092) 292-5872
Geraldo
Realização:
PO Nacional:
Praça da Sé, 184 - Centro
Cep: O l 001-000 - São Paulo-SP
Tcl.: (O11) 3105-1393 Fax: (O11) 3104-4382
E-mail: po.naciona1@g.com.br

ANIMANDOº· PRESENTE,
GARANTINDO o o FUTIJRO.
:

CEPAT:
Rua João Batista Ga bardo, 15 1 - Sitio Cercado
Cep: 81900-31 O- Curitiba-PR- Brasil
Tel.: (04 l) 349-5343
E-mail: cepatinforma@onda.com .br
IBRADES:
Av. L2 Norte - Quadra 60 l, Bloco B
Cep: 70830-0 l O- Brasília-D F - Brasil
Tel.: (061) 426-0400 Fax: (06l) 426-0401
E-mail: ciasbsb@zaz.com.br
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INDICE

LIVRO DE CÂNTICO E INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE
O SIMPÓSIO NACIONAL

lndice
Índrodução
Programação
Coordenadores do simpósio
História da Cooperativa Super Coonfex - Crachás.
Agradecimentos as pessoas e entidades que contribuiram direto e
indiretamente para a realização do evento.
7. Simpósios realizados em preparação ao Simpósio Nacioanl
8. Informações do local do Evento. Centro Pastoral Santa Fé
9. Cantos.
1 O. Realização Contados ra capa do livro devemos colocar os dados da
contra capa do folder Simpósio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IOVIIHTO PElilANEIU DE LUTA CONTRA O OESEIPREGO

INTRODUÇÃO

� QuAlquel' coisA que você possA fA:r;el' ou so111lAI',
'1Jocê polte comCfAI',

o2\ col'A!Jem contém em si mesmA o poltel', o 9êr,io
ê_ A fflA!J iA".
Qoeth

Esta publicaçao tem o objetivo de passar informaçoes aos delegados (as)
sobre a org.mizaç:io do SIMPÓSIO NACIONAL - FUTURO DO TRABA
LHO NA SOCIEDADE BRASILEIRA de 14 a 17 de novembro de 2001 em
Sao Paulo.
Desejamos que o mesmo venha contribuir para um bom desenvolvi
mento dos nossos trabalhos apontando caminhos e alternativas para a proble
mática do trabalho, ao mesmo tempo fortalecer a luta da classe trabalhadora e
suas organizaçoes.
Na certeza de que Santo Dias e Paulo Fey interceda 1unto a todos os
deuses(as) para que os oprimidos possam assumir o seu protagonismo na histo
ria.

José Pedro dos Santos Neto
P/ Colegiado Nac. e Liberado da PO
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•ov1•EITO PERIWENTE DE lUTACOlTRA O DESEIPREGO

Programação do Simpósio Nacional
O Futuro do Trabalho na Sociedade Brasileira
14 a 1 7 de novembro de 200 1
São Paulo - SP
Dia 14 de novembro

16hs - Início do Credenciamento
18h 30hs-Jantar
19h 30min-Abertura do Simpósio - Pedro/PO-RN e Marli/PO-PR
19h 40min - Momento, Celebrativo Ecumênico e cultural
21h 20min -Comunicação do Material da sacola e avisos da casa
22hs - Encerramento
Dia 1 5 de Novembro

7hs - momento celebrativo
7: I Smin-Café
8hs - Introdução aos trabalhos do dia
8h 15min -Mesa de debates
Tema Geral: 'A "barbarização"do mundo do trabalho na década de 90 no
Brasil'

Conteúdos específicos
8h 30min -A desregulamentação do trabalho na sociedade brasileira na década
de 90, seus componentes socioeconômicos
Assessor - Dari Krein. Assessor da CUT
9hs - O novo mundo do trabalho e a cultura
Assessor: Luciano Castro Lima, educador de programas educacionais da CUT
e formação de professores.
9h 30min -A manifestação da relação trabalho e meio ambiente na década de
90 no Brasil
Assessora; Tereza Urban - E jornalista e educadora especializada em meio
ambiente.

4
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IOVllEITO PEBIANEIITE DE LUTA COIITBA O DESEIPBEGO
1Oh I Smin. - Cafezinho
1Oh 30min-Grand� plenário Grupos-Pergunta orientativa: Come percebemos
a 'barbarização'do trabalho na sociedade brasileira hoje? Como ela se manifesta
social e culturalmente?
12h I Smin - Almoço
l 3hs - Apresentação de um Rap
l 4hs-Plenário/debate
16hs - cafezinho
Uma poesia
16h 15 min-Plenário/Debate
1 7hs - Síntese do dia ( 1nácio Neustzeing)
18h 30min. -Jantar
19h 30min - Celebração dos 25 anos da pastoral Operária nacional
Dia 16 de novembro

7hs -Momento celebrativo
7h I Smin-Café da manhã
8hs - Introdução aos trabalhos do dia
Tema Geral: Um outro jeito de ver o trabalho. Manife stações sócio-culturais de
resistência à 'barbarização' do trabalho.
8h 30min-Formação de mini-plenários.

COORDENADORES(AS) E SECRETARIOS(AS) E
ASSESSORES DOS MINI-PLENÁRIOS
Mini plenário 1 -"GALDINO DE JESUS"
Tema: Trabalho na cultura indígena

Coordenadora -Ir. Elza PO/SP e membro do Colegiado Nacional.
Secretario -Osvaldo PO/SP
Assessoria: Juracilda Veiga-Antropóloga e Da. Em Ciências Sócias e profada UNIP
Jundiaí.
25 HH •• PHllfll O•erírll IICIHII, Celebrando a Vida das Trabalh0iloras e Trabalhadores
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Mini plenário 2 - "MILTON SANTOS"
Tema: O trabalho na cultura negra

Assessor - Marc os Arruda. Dr. Em Educação
, é mestre em Economia do
D esenvolvimento.

Coordenador: Paulo - PO/SP
Secretario - Cármina - PO/PR
Assessoria - Bernadete Castro Vieira Antropóloga e Profa. Da Unesp -Rio
Claro
Mini plenário 3- "WALDEMAR ROS
SI"
Tema: Como os jovens das periferias
compreende

Uma abordagem de caso: o movimen
to hip-hop

PREGO

m o mundo do trabalho.

Coordenador: - Paulo César Pedrini PO/S
P

Secretaria - Arlete Fonseca PO/SP
Assessoria: Paulo Lins - Escritor e prof
essor de língua portuguesa.
Mini plenário 4 - "PAULO FEY"
Tema: O movimento ambientalista. Expe
riências portadoras de uma visão

do trabalho.

Coordenadores - Braghetto PO/SP
Secretário - Laurenicio PO/MG e mem
bro do colegiado Nacional
Assessoria: Maria das Graças, faz part
e do grupo IPE - Instituto de Pesquisa
Ecológica.
Mini-plenário 5 - "ANA DIAS(PO
/SP)"
Tema: Como as mulheres compree
ndem e estão inseridas no mundo
do
trabalho.

Coordenadora - Marli Gonçalves PO/
PR e membro Colegiado Nacional.
Secretaria -Malu PO/SP
Assessoria - Brasília Carlos Ferreira, soció
loga e coordenadora do programa de
pós-graduação em Ciências Sociais da UFR
N.

I Sh I 0min - Plenário/debate
l 6hs - Cafezinho
16h I Smin -Releitura teológica
Assessoria - Benedito Ferraro
1 7hs - Plenário/debate
l 8h 30min -jantar
20hs - Confraternização; noite Cultural
Dia 17 de novembro:

7hs - momento celebrativo
7: 1 Smin -Café
Tema Geral: Sinais de esperança no mundo do traba
lho. Perspectivas, propostas
e desafios
8hs -Apresentação de uma síntese resgatando
os debates dos dias anteriores
9hs - Debate em plenário
1 0hs - Mesa de reação (depoimentos).
- Adilson PO/SP
- Dar-li PO/PR e direção do PT Curitiba
Junior PO/Ceará - Sapateiro Desempregado
- lz�lene Tiene - Prefeita de Campinas/SP
A partir dos dias anteriores de debate, pode-se pensa
r em uma nova forma de
se organizar socialmente o trabalho?
1 1 h 30min - Síntese Final ( Inácio Neustzeing)
12h 30min - Almoço e Encerramento - apresentaçao
do Mamulengo com os
piores rnomentos.

1 1 hs -Grande Plenário - Exposições dos
mini-plenários
l 2hs - almoço
14h 20min -A Economia sócio-solidária e
o trabalho. Possibilidades e limites de
um novo contrato social

6
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COORDENADORES(AS) DO SIMPÓSIO
14/ 1 1/2001 - Abertura
MOMENTO CELEBRATIVO E CULTURAL
Mesa: PEDRO/MARLI
15/11/2001.
'A "BARBARIZAÇÃO" DO MUNDO DO TRABALHO NA DÉCADA DE 90
NO BRASIL." CELEBRAÇÃO DOS 25 ANOS DA PASTORAL OPERÁRIA
NACIONAL
Mesa - PEDRO/CEPAT

.

;

-.•: :
., :

16/11/2001.
UM OUTRO JEITO DE VER O TRABALHO
Mesa - Pe. BERNARDO/CLARICE
17 / 1 1/2001.
SINAIS DE ESPERANÇA NO MUNDO DO TRABALHO. PERSPECTIVAS,
PROPOSTAS E DESAFIOS.
Mesa - TONINHNlr. ELZA

SECRETÁRIOS(AS) GERAL DO SIMPÓSIO
- Teima Bessa - PO/SP
- Arnaldo Valentino - Pó/Campinas
- Karina da Silva Pereira - PJMP/SP

8
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li.

HISTÓRIA DE UMA COOPERA
TIVA
SUPER COONF�X

A Super Coonfex, Cooperativa
de Profissionais de Confecções
do Es
tado do Espírito Santo, nasceu
a par
tir de um projeto do C.D.D.H
. Cen
tro de Defesa dos Direitos Hum
anos
da Serra.
Este projeto foi possível em prin

cipalmente a partir do compromis
so
com os direitos humanos, e da luta
em
defesa da vida de pessoas que sem
pre
acreditaram e acreditam na tran
sfor
mação da sociedade em que vive
mos
e sempre sonh aram com uma
socie
dade democrática, mais justa e frat
er
na, onde os direitos das pessoa
s se
jam respeitados e todo mundo
tenha
vida digna. Estas pessoas militam
hoje
no C.D.D.H., na P.O., nas CEBs
e em
muitas outras pastorais, entidad
es e
gru pos organizados. Mui tos fora
m
ameaçados de morte, alguns sofr
eram
agres sões, outros cheg aram a ter
o
próprio sangue derramado. Mas
nada

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

18

e ninguém conseguiu destruir o son
ho
de um mundo mais justo. A luta
em
defesa da vida continua hoje mais
que
nunca, talvez de modos diferentes
por
que diferente é a realidade, mas
sempre viva e atuante.
Não podemos esquecer que a
Super Coonfex é fruto desse gran
de
compro misso com o sonho de
um
mundo melhor.
Este projeto foi possível também
graças à cooperação, à solidarie
dade e
ao compromisso com os direitos
hu
manos de alguns grupos da Europa
, es
pecialmente da Itália. Estes grup
os se
comprometeram em sustentar eco
no
micamente a luta pelos direitos hum
a
nos, através da arrecadação de dinh
ei-·
ro e a criação de um fundo pró CD
DH.
Finalmente, este projeto foi o re
sultado da fé, da opção profunda
e da
teimosia de alguns militantes da P.O.
e
do C.D.D.H.: fé no Deus de Jesu
s de
Nazaré, que veio anunciar a Boa Not
í
cia aos pobres; opção por um trab
a
lho cooperativista que coloca a solid
a
riedade, a igua ldad e, a part ilha
e a
corresponsabilidade, como novas
re
lações de trabalho para construir
um
mundo mais justo; teimosia em acre

ditar na vida plena que Jesus veio nos
trazer.
Começamos sem nenhuma expe-
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riência, apanhamos muito, tivemos er
ros e acertos, mas nunca perdemos a
fé e a .esperança.
Hoje a Super Coonfex conta
com 28 sócios, tem 12 máquinas de
costura, uma estamparia bem equipa
da, um computador para arte-final. Dez
pessoas (sócios) trabalham �ire�a �en
te na produção e uma (funcionaria) na
administração. Alcançamos uma pro
dução média de 300 camisas por dia e
um faturato mensal de R$20.000,00.
Todo mês, 25% do resultado do tra
balho vai para a sustentação do
C.D.D.H. e cada sócio trabalhador re
cebe uma renda média de R$ 400,00.
A cada 15 dias, nas sextas feiras,
temos uma reunião de avaliação; um
encontro de formação por mês e um
retiro espiritual (ecumênico) a cada
ano. Temos também dois momentos
de lazer: um em dezembro e outro no
dia 24 de junho, data de aniversário da
inauguração da Super Coonfex.
Como pode-se perceber, nosso
projeto de cooperativa tem três obje
tivos.
*O primeiro objetivo, a curto pra
zo, é o de proporcionar a auto sustentação econômica do CDDH.
*O segundo objetivo, tambem a
curto prazo, é O de proporcionar tra
balho e renda para os membros da co
operativa. Um trabalho digno, auto ad
ministrado, que gostamos de fazer, um
trabalho profissionalmente qualificado

e sério.E uma renda como resultado
deste trabalho, que também será dig
na na medida em que todos se empe
nham e trabalham com responsabilida
de e profissionalidade.
*O terceiro objetivo vai além dis
so tudo. É um objetivo maior, talvez
mais a médio e longo prazo, que visa
uma mudança estrutural de cada uma
e cada um de nós e do sistema injusto
em que vivemos: é o sonho, a utopia
de um mundo melhor. Não podemos
nos comparar a uma empresa que visa
só a geração de renda. Nosso projeto
quer ser um espaço de de forma?�º·
de conscientização e de luta na pratica
do trabalho. Queremos nos educar
para começar a viver o mundo novo.
Queremos alimentar o sonho de uma
sociedade mais justa, através de novas
relações de trabalho, novas relaçõ:s
entre nós e com a sociedade e atraves
de uma administração honesta e trans
parente. Aqui é O lugar da militâ?�ia,
da resistência, da fé atuante, da pratica
libertadora. Todos estamQs a caminho.
Alguns vêm de uma caminhada mais
_
longa, mais antiga, outros são mais no-
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vatos, isso não importa. O que importa é se r capazes de sonhar e querer cami
nh �r n� Super Coonfex, rumo a um mundo mais justo. Vive r apostando no amor,
na Justiça, na igualdade ..... em algo que talvez nunca ve remos realizado plena
mente, mas pelo qual vale a pena lutar, viver e até morrer.

\

f
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AGRADECIMENTOS PELAS CONTRIBUIÇÕES
)'-[BRADES
>->CESE
>"CÁRITAS
>"CERIS
).-FASE
»SETOR SOCIAL CNBB
).,PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ/SP
>-SINO. METALÚRGICOS DE CAMPINAS/SP
'.>-LIVRARIA PAULOS/SP
>- PO SANTO AMARO/SP
>- PO ESPI RITO SANTO/ES
>'"PO ABC/SP
).- PO CAMPINAS/SP
>--MISSIONÁRIOS ABLATOS DE MARIA
>--COOPERAT(VA SUPER COONFEX
>--DEP. EST . DO PC do B-JAMIL MURAD
> DEP. EST. DO PT-RENATO SIMÕES
:..-PREFEITA DE CAMPlNAS- lzaleneTienc
Ag radecemos também a todos(as) trabalhadores(as), irmaos e irmãs mili
tantes da PO do Brasil, militante de movimento Sindical, Pastoral, e Social, que
de uma forma ou de outra contribuíram para a realízaçao do nosso simpósio
desse simpósio.

"Con.'itnlindo .,
Solltl�rlr.d,ide

�·�
t Rr11firmEWdO

''-

a Espnan,ta"

-.;.;, .

u
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SIMPÓSIOS REALl.:�ADOS EM PREPARAÇÀO AO
SIMPOSIO NACIONAL

Diocese

Camoo Grande
loiranl!a
Guarulhos
Santo Amaro
Rel!ião do ABC
Camoina Grande
Valinhos
Guarabira
São Miguel
Re,gião do Paranaoanema
Ribeirão Preto
Natal
Boa Vista

João Pessoa
Bra,gança Paulista
Osasco
Brasilandia
Campina Grande
Rio de janeiro
Campinas
Nova l,g uaçu
Santos
Campo Limpo
Estado

Ceará
Piauí
Paraíba
Maranhão
Paraná
Rio Grande do Sul

14

INFORMAÇÕES DIVERSAS DA CASA PARA O EVENTO
1.

Estado

SP
SP
SP
SP
SP
PB
SP
PB
SP
SP
SP
RN
SP
PB
SP
SP
SP
PB

RJ

SP

RJ
SP
SP

Data

23/06
15/07
21/07
28 e 29/07
4 e5/08
5/08
5/08
18 e19/08
25/08
25/8
25/08
4 e5/09
21/9
21 e 23/09
23/09
28/09
07/10
8 e9/1 O
13/10
20/10
20/10
27/10
28/10
Data

30/06
15/07
21 a 23/09
28/09
6e7/10
10/11
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HORÁRIOS-

CAFÉ

2. ÁGUA -

7H ISMIN. ALMOÇO

12H ISMIN. JANTAR

18H 30MIN

TODAS AS TORNEIRAS, BEBEDOUROS E GARRAFÕES DE AGU A POTÁVEL

- ES P ECIFICA PARA OS DELEGADOS (AS), PRÓXIMO A O
AUDITÓRIO, MANT ENHA LIMPA.

3.

COZI NHA

4.

VE NDA DE MATERIAL -

T EMOS QU E REPASSAR 1096 DAS VENDAS

PARA A CASA.
5.

ÁREA DE LAZER - CAMPO DE FU TEBOL, DALA DE TV E VIDEO,
BARALHO, DAMA, DOMINÓ E LEITURAS.

6.

BA NHEIROS - LOCALIZA-SE
CHUVEIROS. MANTENHA LIMPO.

7.

TELEFONE -CARTÁO NA PORTARJADA CASA

8.

SEC. DO SIMPÓSIO - S I TU ADA PRÓXIMO DO AUDITÓR I O , FALAR
COM: MARIA DO ÂMPARO, GORElTE, MARLENE E MARGARETH

NOS CORREDORES INCLUSIVE CO M

9. PRIMEIROS SOCORROS -MEDICAMENTOS NA SEC. 00SIMPÓSIO.
1 O. CRACHAIS -USO OBRIGATÓRIO, NÃO DEIXE DINHEIRO NEM OBJETO
DE VALOR NO QUARTO.
11. CAPELA- USAR SOMENTE PARA CELEBRAÇÕES, NÃO PERMITIMOS O USO DE VELAS.
12. AUDITÓRIO - NÃO É P E RM I T IDO VELAS, TRABALHOS COM ARJILA,
BEBIDAS PAPEL PICADO, ETC.
13. CARTAZES -FIXÁ-LO EM LUGARES PRÓPRIOS
14.CHAVES -A PERDA OU ESQU ECIMENTO DE DE IXÁ-LA NO FINAL DO SIMPÓSIO
EMPLICARÁ NO CUSTO DER.$ 10,00.
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1. É BONITA DEMAIS
Zé Vicente

INDICE DE CANTOS

É bonita demais, é bonita demais
a mão de quem conduz a bandeira
da paz (bis)

1-É BONITA DEMAIS
2-OQUEVALE É O AMOR
3-EU VENHO DE LONGE
4-AVIDA DEVIAJANTE
5-OQUEÉ,OQUEÉ
6- CANTO DAS TRÊS RAÇAS
7-ASSIM JÁ NINGUEM CHORA MAI S
8-ANUNCIAÇÃO
9- OLODUMARÉ
10-A DE Ó (ESTAMOS CHEGANDO)
11-SOLO LE PIDO A DIOS
12- OS MENINOS EM VOLTA DA FOGUEIRA
13-CANTO DOS MÁRTIRES DA TERRA
I4-AXÉ
15-LIBERDADE
16-NEGRA MARIAMA
I7-ASA BRANCA
18- BEIJA FLOR
19 -XOTE ECOLOGICO
20- CORAÇÃO CIVIL
21- SAUDOSA MALOCA
22- ORDEM E PROGRESSO
23-MAMA ÁFRICA
24-SEM MEDO DE SER MULHER
25-FOLIA DE REIS
26-BANDEIRA DO DIVINO
27- FELICIDADE
28- OPERARIO DE SONHO CRIANÇA
29-POVO NOVO
30- ABRE A JANELA
31-CIRANDA DA ROSA VERMELHA
32-MADALENA
33-VALSA ANDANTE (RITIMO)
34-0 COTIDIANO

É a paz verdadeira que vem da
justiça,rmâo... É a paz da esperança que
nasce
de dentr•.) do coração. (bis)
É a paz da verdade da pura irmandade
do amor/ paz da comunidade
que busca igualdade, o,ô.. (bis)
Paz que e graça e presente,
na vida da gente a fé, paz do onipotente
Deus
na nossa fre;,te Jave (bis)
2. O QUE VALE É O AMOR
Zé Vicente
Se é pra luta eu vou
se é pra tá presente eu cou
pois na vida da gente
, .,
"qu.- � ,1,
É que a gente JUNO vai
reacender estrelas, vai
replantar nosso sonho
em cada c:oraçao
Enquanto não chegar o dia
Enquanto persistir a agonia
a gente ensina o baião !
lauê, lauê...

reabrindo caminhos, va,
Alargando a avenida
pra festa geral
enquanto não chega a vitória
a gente refaz a história
pra o que há de ser afinal !

3. EU VENHO DE LONGE
Eu venho de longe, eu sou do sertão.
Sou Pedro, sou Paulo, Maria e João.
Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro.
Lutei pela pátria e ganhei cativeiro.
Eu sou a naçao. eu também sou irmao.
Sou povo de Deus e nao tenho porçao.
Eu venho da fome, da seca e da dor.
Eu sou do trabalho e nao tenho valo,

E agora me digam se eu tenho direito
Se eu sou cidadao ou por Deus
não fui feito. ( 2 vezes)
Eu faço a cidade e nao moro me arra1110
Plantei e colhi, mas não como sou an10.
Eu venho da terra sem d1scnbu1çao.
Eu sou do cansaço sem compensação
Fu V<'nhr de lnn •, Mi· " 1 •,, 1·1n
Sou Pedro, sou Pnulo, eu �ou a naçao.
Eu f..1ço a cidade, mas sou estrnngeiro.
Lutei pela Pátria e ganhei cac1ve1ro.

4. A VIDA DE VIAJANTE
Minha vida é andar por esre pa,s
pra ver se um dia descanso feliz.
Guardando as recordações das terras
onde passei, andando pelos sertões e dos
amigos que la de1xe1.

É que a gente íunto vai
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Chuva, sol, poeira e carvão,
Longe de casa, sigo o roteiro,
Mais uma estação.

laiá, Laiá, laiá, Laiá

E a saudade no coração,

auê, auê, auê, auê,
auê, auê, auê, auê.

Mar e terra, inverno e verão,
mostro o sorriso, mostro alegria,
mas eu mesmo não, laiá, laiá
E a alegria no coração.

5. O QUE É, O QUE É
Gonzaguinha
Eu fico com a pureza da resposta das
crianças: é a vida; é bonita, e é bonita!

Viver e não ter a vergonha de ser feliz;
cantar e cantar e r.antar a beleza de ser
um eterno aprendiz (Ai, meu Deus!)
Eu sei que a vida devia ser bem melhor e
será. Mas isso não impede que eu repita:
é bonita, é bonita, é bonita!
E a vida, e a vida o que é?
Diga lá , meu irmão/ Ela é a batida de um
coração: ela é urna doce ilusao. ê, ô:
Mas e a vida, ela é maravilhosa ou é
sofrimento?
Ela é alegria ou lamento? O que é, o que
é, meu irmão
Há quem fale que a vida da gente é um
nada no mundo;
é uma gota, é um tempo que não dá um
segundo.
Há quem fale que é um divino mistério
profundo;

é o sopro do Criador numa atitude repleta
de amor;
você diz que é luta e prazer. Ele diz que a
vida é viver.
Ela diz que o melhor é morrer, pois amada
não é;
e o verbo é sofrer.
Eu só sei que confio na moça e na moça
eu ponho a força da fé.
Somos nós que fazemos a vida,
como der, ou puder ou quiser....
Sempre desejada, por mais que esteja
errada.
Ninguém quer a morte, só saúde e
sorte.
E a pergunta roda, e a cabeça agita.
Eu fico com a pureza da resposta das
crianç as .
É a vida, é bonita e é bonita.

6. CANTO DAS TRÊS RAÇAS

O DESEIIPBEliO
Compadre junte ao movimento

......

E de guerra em paz
de paz em guerra,
todo O povo desta terra
quando pode cantar,
canta de dor.

ô,ô,ô,ô ....
E ecoa noite e dia,
é ensurdecedor
Ai, mas que agonia
0 canto do trabalhador
esse canto que devia
ser um canto de alegria
soa apenas como um soluçar de dor.

ô,ô,ô,ô, ...
A
7. ASS IM JÁ NINGUÉM CHOR

MAIS

Zé Pinto
Sabemos que o capitalismo
diz não ser preciso
Ter Reforma Agrária
Seu Projeto traz miséria
na estrada
Milhões de sem-terra jogados

Ninguém ouviu
um soluçar de dor
no canto do Bras il
um lamento triste
sempre ecoou
desde que o índio guerreiro
foi pro cativeiro
e de lá cantou

Com medo de ir par cidade
r
mprego
Enfrenta favela, íome e dese
Saída nessa situação
É segurar as mãos
De outros companheiros

Negro entoou
um canto de revolta pelos ares
no Quilombo dos Palmares
onde se refugiou
Fora a luta dos lnconfidentes
pela quebra das correntes
nada adiantou ...
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Refrão:
s
E assim já ninguém chora mai
uém
Ninguém tira o pão de ning
0 chão onde pisava o boi
convém
é feijão e arroz, capim não

19
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convide a comadre
e a criançada
porque a terra só pertence
a quem traz nas mãos
os calos da enxada
Se somos contra o latifúndio
de mãe natureza
somos aliados
e viva a vitória no chão
sem a concentração
dos latifundiários
Refrão
Seguimos ocupando terra
derrubando cercas
conquistando chão
que chore o latifundiário
prá sorrir os filhos
de quem colhe o pão
E a luta por Reforma Agrária
a gente até para
se tiver enfim
coragem
a burguesia agrária
de ensinar seus Olhos
a comer capim.

8. ANUNCIAÇÃO
Alceu Valença

que vem de
Na bruma leve das paixões
brincar no
dentro. Tu vens chegando prá
meu quintal.
elo ao vento.
No meu cavalo peito nu, cab
pas no varal.
E o sol quarando nossas rou

doras
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Tu vens, tu vens
Eu já escuto teus sinais
Avoz do anjo sussurrou no meu ouvido
Eu não duvido, já escuto teus sinais. Que
tu virias numa manhã de domingo. Eu te
anuncio nos sinos das catedrais.
9. OLODUMARÉ
Antonio Nóbrega e Wilson Freire
Vo u-me embora dessa terra ...
- Olodumaré...
Para outra terra eu v ou ...
- Olodumaré ...
Sei que aqui eu sou querido ...
- Olodumaré...
Mas não sei se lá eu so u...
- Olodumaré...
O que eu tenho par levar ...
- Olodumaré ...
É a saudade desse chão ...
- Olodumaré ...
Minha força, meu batuque...
- Olodumaré ...
Heranças da minha Nação...
- Olodumaré ...
1 O. A DE Ó (Estamos chegando)
Estam o s chegando do fundo da terra
Estamos chegando do ventre da noite,
Da carne do aç oite nós somos,
Viemos lembrar.
Estamos chegando da morte dos mares,
Estamos chegando dos turvos porões,
Herdeiros dos banzos nós somos,
Viemos chorar.

IOVIIEITO PERIIAIIHTE DE LUTIICOITBA O DESEIPBEGO

Estamos chegando dos pretos ro sários
Estamos chegando dos nossos terreiros,
dos santos malditos nós somos.
Viemos rezar.

Estamos

mocambos,
Dos gritos calados nós somos,
Viemos cobrar.

Sólo le pido a Dios que lo injusto no me
sea indiferente. Si un traidor puede más
que unos cuantos, que esos cuantos no le
olviden fácilmente.

Estamos chegando do chão da oficina,
Estamos chegando do som e das formas,
Da arte negada que somos.
Viemos criar.

Estamos chegando na cruz dos engenhos,
Estamos sangrando a cruz do batismo,
Marcados a ferro nós somos,

12. OS MENINOS EM VOLTA DA
FOGUEIRA.

Estamo s chegando do fundo do medo
Estamos chegando das surdas corre�t;s,
Um longo lamento nós somos,
Viemos lo uvar.

Estam os chegando do alto dos morros,
Estamo s chegando da lei baixada,
Das covas sem nome chegamo s,
Viem os clamar.

Estamos chegando d os rico s fogões
Estamos chegando dos pobres bordéis,
Da carne vendida nós somos,
Viemos amar.

Estamos chegand o
quilombo s,
E stam o s chegand o

Estamos chegando das velhas senzalas,
Estamo s chegando das novas favelas,
Das margens do mundo nós somo s,
Viemos dançar.

Viemo s lutar.

(bis)

1 1 . SOLO LE PIDO A D10S
León Greco

Já que o s homens permanecem lá no alto
com suas contas engraçadas de somar
não se aproximam das favelas nem dos

Sólo le pido a Dio s, que el dolor no me
sea indif erente, que la reseca muerte no
me encuentre vacío y sol o. sin haber he-

campos
e tem medo de tudo que é popular

Estamos chegando dos trens dos
subúrbios,
Estamo s chegand o nos loucos pingentes.

Com a vida c11Lre os dentes chcga1110s,
Viemos cantar.
Estamos chegando dos grandes estádios,
Estamos chegando da escola de samba,
Sambando a revolta chegamos,
Viem os gingar.
Ade Ó ...
Estamos chegando do ventre das minas,
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chegando

dos

tristes

Viemos gritar.

do

chã o

do s

do

som

do s

tambo res,
Do s novos palmares, nós somos,

cho lo sul'1ciente.
Sólo le pido a Di os, que el injusto no me
sea indiferente, que no me abofeteen la
otra mejilla después que una garra me
arrafio esta suerte.
Sólo le pido a Dios que la guerra no me
sea indiferente. Es um monstro grande y
pisa fuerte toda la pobre inocencia de la
gente.
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Os menino s em volta da fogueira
v ã o a prender coisas de sonho e de
verdade
vã o perceber c omo se ganha uma
bandeira
e vão saber o que custou a liberdade
Palavras são palavras, não são trovas
palavras desse tempo sempre novo
lá o s menino s aprenderam coisas novas
e até já dizem que as estrelas são do povo

Mas os menin os desse co ncinence n ovo
Hão de saber fazer história e ensinar (bis)
13. CANTO DOS MÁRTIRES DA
TERRA (Zé Vicente)
Venham todos, cantemos
um canto que nasce da terra.
Canto novo de paz e esperança
em tempo de guerra
Neste instante há inocentes
tombando nas mãos de tiranos:
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Tomar terra, ter lucro matando,
são estes seus planos.

Eis o tempo de graça,
Eis o dia da libertação.
De cabeças erguidas,
de braços unidos, irmãos.
Haveremos de ver qualquer
dia chegando a vitória;
o povo nas ruas fazendo
a história, crianças sorrindo
em toda a nação.
Lavradores, Raimundo, José,
Margarida, Nativo,
Assumir sua luta,
seu sonho por nós é preciso.
Haveremos de honrar todo
aquele que caiu lutando
contra os muros e cercas da morte,
Jamais recuando.
Companheiros, no chão dessa
Pátria é grande a peleja,
no altar da Igreja
seu sangue bem vivo lateja.
Sobre a mesa de cada família
há frutos marcados
e ha flores vermelhas
gritando por sobre os roçados.
Ó Senhor, Deus da vida,
escute esse nosso cantar,
pois contigo o povo oprimido
há de sempre contar.
Para além da injúria
e da morte conduz nossa gente,
e seu Reino triunfe
na terra deste continente.

14. AXÉ (Verinha)
Irá chegar um novo dia
um novo céu, uma nova terra,
um novo mar e neste dia os oprimidos
numa só voz a liberdade irão cantar !
Na nova terra, o negro não vai ter
corrente,
o nosso índio vai ser visto como gente
Na nova terra o negro, o índio e o
mulato,
o branco e todos vão comer no mesmo
prato.

1 S. LIBERDADE (Zé Martins)
Liberdade vem e canta
e saúda este novo sol que vem.
Canta com alegria o escondido amor
que no peito tem. Mira o céu azul,
espaço aberto pra te acolher. (bis)

banhado em sangue pra reviver.
Mira a nossa América banhada
em morte pra renascer. (bis)

Nem um pé de plantação.
Por falta d'água perdi meu gado.
Morreu de sede meu alazão.

16. NEGRA MARIAMA, NEGRA
MARIAM CHAMA.

Até mesmo a asa branca.
Bateu asas do sertão.
Então eu disse: adeus Rosinha.
Guarda contigo meu coração.

Negra Mariama chama prá enfeitar
o andor porta estandarte para ostentar
A imagem Aparecida em nossa
escravidão
com o rosto dos pequenos cor de
ql1em é irmão.

Negra Mariama, Negra Mariama
chama (bis)
Negra Mariam,;1 chama pra cantar
que Deus uniu os fracos pra se libertar
E derrubou do trono latifundiário
q,1e escravizavam pra se regalar.

liberdade vem e pisa
este firme chão de verde ramagem.
Canta louvando as flores, que ao bailar
ao vento
fazem sua mensagem. Mira essas flores
abraço aberto pra te acolher. (bis)
liberdade vem e pousa
nesta dura América triste e vendida,
canta com os seus gritos nossos filhos
mortos
e a paz ferida. Mira este lugar
desejo aberto pra te acolher. (bis)
Liberdade, liberdade,
és o desejo que nos faz viver.
És o grande sentido de uma vida pronta
para morrer. Mira o nosso chão
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Negra Mariama chama pra dançar
Saravá esperança até o sol raiar
No samba está presente o sangue
derramado
O grito e o silêncio dos martirizados.

Nc> gr;-i M:i.riam:i. cham:i pra lur:i.r

e11r 11v:,�u:, 111ov1111enlOS Sf,111 Jl!:,.,111111.11
Lev:mt;1 a cabeça dos espoli.:ido�
Nossa Companheira chan1a pra avançar.

Hoje longe muitas léguas
Numa triste solidão.
Espero a chuva cair de novo.
Prá eu voltar pro meu sertão.
Quando o verde dos teus olhos.
Se espalhar na plantação.
Eu te asseguro. não chores não, viu.
Que eu voltarei viu. pro meu serrão
18. BEIJA FLOR
Não se admire se um dia
um beija ílor invadir
a porta da sua casa
lhe der um beijo e partir.
Fui eu que lhe mandei um beijo
que é pra matar meu desejo
faz tempo que eu não te vejo
Ai q11P. s.1udade de ocê.

Quando olhei a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do Céu, ai.
Porque tamanha judiação.

E se quiser recortlar
escreva uma carta pra mim
bote logo no correio
com frases dizendo assim
faz tempo que não te vejo
quero matar meu desejo
te mando um monte de beijo
Ai que saudade sem fim.

Que braseiro que fornalha.

E se quiser recordar

17. ASA BRANCA
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aquele nosso namoro
Quando eu ia VlélJ ar
você caía no choro
e eu chorando pela estrada
mas, o que eu posso fazer?
trabalhar é minha sina
Eu gosto mesmo é de ocê!

19. XOTE ECOLÓGICO

Não posso respirar
não posso mais nadar
a terra está morrendo
não dá mais pra plantar
e se plantar não nasce
e se nascer não dá
até pinga da boa
É difícil de encontrar

Cadê a flor daqui?
poluição comeu
o peixe que é do mar?
poluição comeu
O verde onde é que está ?
poluição comeu
E nem o Chico Mendes sobreviveu

20. CORAÇÃO CIVIL (Milton
Nascimento)
Qu.:1 o "' tllop1,1, tiuer o wúo e 111.11!>
que, o a felicidade nos olhos de um pai
quero a alegria, muita gente feliz
quero que a justiça reine em meu país
Quero a liberdade, quero vinho e pão
quero ser amizade, quero amor, prazer
quero nossa cidade sempre ensolarada
os meninos e o povo no poder eu quero
ver

São José da Costa Rica, coração civil
me inspire no meu sonho de amor
Brasil
Se o poeta é o que sonha o que val
ser real
vou sonhar coisas boas que o homem
faz
E esperar pelos frutos no quintal
Sem polícia, nem malícia
sem feitiço, cadê poder?
Viva a preguiça, viva a malícia
que só a gente é que sabe ter
Assim vivendo a minha utopia
eu vou levando a vida
Eu vou viver bem melhor
doido par ver o meu sonho teinioso
um dia se realizar.
21. SAUDOSA MALOCA
Se o sinhô num tá lembrado dá
licença d'eu coma
Que aqui onde agora está esse edifício
alto
era uma casa velha, um palacete
assobradado.
Fot aqui, seu moço que eu, Mato
Grosso e o Jóca
COllSlr UllllO llO!>l>,1 lll.ifut,I.
Mas um di<1, nem eu que, o me
alembr ar
veio os home co'as ferramentas
"O dono mando derruba"
Peguemos todas nossas coisas
E fomos pro meio da rua
apreciá a demolição
Que tristeza, que nós sentia.
Cada tauba que caía, doía no coração.
Mato Grosso quis grita
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mas em cima eu falei:
os home tá com a razão,
nós arranja outro lugar
Só se conformemo
quando o Jóca falou:
Deus dá o frio conforme o cobertor
E hoje nós pega pala
nas grama do jardim
E pra esquecer nós cantemos assim:
Saudosa maloca, maloca querida
Oim dim donde nós passemos
dias feliz de nossas vidas.
22. ORDEM E PROGRESSO
Esse é o nosso país,
essa é a nossa bandeira.
É por amor a essa pátria Brasil
que a gente segue em fileira. (bis)
Queremos mais felicidade
no céu desse olhar cor de anil
No verde, esperança sem fogo,
bandeira que o povo assumiu. (bis)
Am arelo, seus campos floridos,
as faces agora rosadas.
Se o branco da paz se irradia,
vitória das mãos calejadas. (bis)
Queremos que abrace esta terra,
por ela quem sente paixão.
Quem põe com carinho a semente,
pra alimentar a nação (bis)
A ordem é ninguém passar fome,
progresso é o povo feliz,
A Reforma Agrária é a volta
do agricultor à ralz. (bis)
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23. MAMA ÁFRICA (Chico César)
a minha mãe, é mãe solteira
e tem de fazer mamadeira todo dia
além de trabalhar como empacotadeira
nas casas Bahia.
Mama África tem tanto o que fazer
além de cuida neném
além de fazê neguim
filhinho tem que entender
mama África vai e vem
mas não se afasta de você
Quando mama sai de casa
seus filhos se oloduzam
rola o maior jazz
mama tem calo nos pés
mama precisa de paz
mama não quer brincar mais
filhinho dá um tempo
é tanto contra-tempo
no ritmo de vida de mama
Deve ser legal sê negão (do)
Senegal... (bis)

24. SEM MEDO DE SER MULHER
(Zé Pinto)
Pra mudar a sociedade do jeito que a
gente quer,
participando sem medo de ser mulher.
Porque a luta não é só dos
companheiros:
Participando sem medo de ser mulher.
Pisando firme sem pedir nenhum
segredo:
Participando sem medo de ser mulher.
Pois sem mulher a luta vai pela metade.
Participando sem medo de ser mulher.
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Fortalecendo os movimentos
populares,
Participando sem medo de ser mulher.
Na aliança operária-camponesa.
Participando sem medo de ser mulher.
Pois a vitória vai ser nossa com certeza.
Participando sem medo de ser mulher.

25. FOLIA DE REIS
Ai, andar andei
ai, como eu andei
e aprendi a nova lei
alegria em nome da rainha
e folia em nome de rei (bis).
/',J, mar marujei
ai, eu naveguei
e aprendi a nova lei
se é de terra que fique na areia
o mar bravo sé respeita rei (bis).
AJ, voar voei
ai, como eu voei
e aprendi a nova lei
alegria em nome das estrelas
e folia em nome de rei(bis).
r

/',J, eu pa tirei
ai, eu voltarei
vou confirmar a nova lei
alegria em nome Cristo
porque Cristo é o Rei dos reis (bis).

26. BANDEIRA DO DIVINO
Os devotos do divino
vão abrir sua morada
prá bandeira do menino

A minha casa
Fica lá no fim do mundo
Onde eu vou em um segundo
Quando começo a pensar.
O pensamento
Parece uma coisa á coa
Mas como é que a gente voa
Quando começa a pensar.

ser benvinda, ser louvada.
Deus vos salve este devoto
pela esmola em vosso nome
dando água a quem tem sede
dando pão a quem tem fome.
A bandeira acredita
que a semente seja tanta
que essa mesa seja farta
que essa casa seja santa
que
que
que
que

28. OPERÁRIO DE SONHO DE
SONHO CRIANÇA.

o perdão seja sagrado
a fé seja infinita
o homem seja livre
a justiça sobreviva.

Assim como os três reis magos
que seguiram a estrela-guia
a bandP.ira segue em frente
atrás de melhores dias.
Assim como os pastores
receberam o Menino
a luz vem para o povo
que nasce dos pequeninos.

Felicidade foi embora
E a saudade no meu peito
Inda mora e é por isso que eu gosto
Lá de fora porque sei que a falsidade
Não vigora.
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Cidade e campo se transformar:'lo.
Jovens unidos na esperança gritarao.
A força nova é o poder do amor.
Nossa franqueza é força em Deus
libertador.

Santo a luta vai continuar
Os teus sonhos vao ressusc1Lar
(bis)
Operários que se unem para lucar
Por teus fílhos vai continuar

Abre a 1anela meu bem,
Vem ver o dia que vem.
Deixa o sol entrar e o vento falar
Que eu te quero bem. (bis)

Quando o Esp1nco de Deus soprou o
mundo
illleiro se 1lu1111nou. A esperança na terra
brotou
e um povo novo deu-se as mãos e
caminhou.

27. FELICIDADE

Lutar e crer, vencer a dor, louvar
ao criador. Justiça e paz háa de
reinar.
E viva o amor!
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Nosso poder está na uniao. O mundo
novo
vem de Deus e dos 1rmaos.
vamos lutando contra a divisáo e
preparando
a festa da libertação.

Operário de sonho criança
Operário da terra e oficina
Operário que um dia se cansa
De esperar as mudanças de cima (Bis)
Operário esperança que vela
Operário suado sem fala
Operário algemado na cela
Operário calado a bala

29. POVO NOVO

No estandarte vai escrito
que ele voltará de novo
que o rei será bendito
que e.le nascerá do povo.

Quando Jesus a terra v1s1tou a boa nova
da
justiça anunciou: o cego viu, 0 surdo
escutou,
e os oprimidos das correntes libertou.
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30. ABRE A JANELA

Deixa a brisa da manha re abracar.
vê a rosa no cance1ro te sorru .'
Vou pedir galo ca1p1ra pra cantar.
vou mand:'lr Le c.J,,r bom dia o bem-re-v1.
Essa vida. só é vida com amor.
Acordado é o melhor 1e1ro de sonhar.
Que o carinho seia sempre o bom
sabor e a razao pra toda hora começar.
Se a saudade ou o cansaço te abater,
bL1sque a força no segredo da paixão.
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Nao me esqueças, que eu não vou te
esquecer, somos um neste país que é
coração.
31. CIRANDA DA ROSA V ERMELHA
Teu beijo doce tem sabor do mel
da cana,sou tua ama, tua escrava, teu
amor.
Sou tua cama, teu engenho teu moinho.
Tu és feito passarinho que se chama
be1ja-ílor. (bis)
Sou rosa vermelha, aí meu bem querer,
Beija-ílor sou tua rosa ei de amar até
morrer.(b1s)
Quando tua voas pra beijar as outras
flores
Eu sinto dores, um ciúme, um calor
Que toma o peito o meu corpo invade a
alma,
Só meu beija-ílor acalma tua escrava
meu Senhor.(b1s)

32. MADALENA
Madalena, Madalena, você é meu bem
querer
Eu vou contar pra todo o mundo, vou
falar pra
Todo mundo, que eu só quero é você!
Minha máe não quer que eu vá,
na casa do meu amor
Eu vou perguntar a ela, vou perguntar a
ela
se ela nunca namorou!

O meu pai nao 4uer que eu va,
na casa do meu ,trnor
Eu vou pergunra, a ele, vou perguncar
a ele se ele nunca se casou
33. VALSA ANDANTE (ritmo)
PO.ABC

Vendo as torres caírem
Vendo gente morrer
Derrepente este fato me chamou
atenção
Acontece todo dia, e ninguém liga não.
É aí que aparecem
As pastorais sociais
Mudando a cara
Destes países radicais

Chega de ficar de fora
De tanta alegria
Chega de ficar carente
De sonho e utopm

A PO é a pastoral que luta por justiça
Que acredita que a vida existe longe da
cobiça
A Po é força jovem, é participação
É a vida do povo
Que faz mutirão.

Vem buscar conhecimento
E ser como fermento
Em todo canto e lugar
lgre1a, sindical e popular

Hoje em dia
A vida anda dura demais
Politicagem anda solta
N
f az
��
O e:
IGE,está escasso
Seu futuro ninguém sabe
O poder fala mais alto
O Brasil está um assalto

Vem prá PO, vem prá PO
Podemos fazer
Com que o mundo sep1 bem melhor
Pode gostar
Que a força renova
Ajude a construu
Uma sociedade nova

Sou Pancaruru, Carijó, Tupinajé, Potiguar,
sou Caeté, Ful-ni-ô, Tupinambá. (bis)
Depois que os mares dividiram os
continentes, quis ver terras diferentes. Eu
pensei: "vou procurar... um mundo novo,
lá depois do horizonte, levo a rede
balançante pra no sol me espreguiçar".
Eu atraquei num porto muito seguro, céu
azul, paz e ar puro .... Botei as pernas pro
ar. Logo sonhei que estava no paraíso,
onde nem era preciso dormir para se
sonhar.
Mas de repente me acordei com a
surpresa: uma esquadra portuguesa veio
na praia atracar. Da Grande-nau, um
branco de barba escura, vestindo uma

armadura me apontou par me pegar.
E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti
a fome, a sede, eu pensei: "vão me acabar".
Me levantei de bordunajá na mão. Ai, senti
no coração,
o Brasil vai começar.

Acredito num futuro onde o povo tenha
vez
Onde a força da vida
Brilhe firme outra vez
Com a PO vamos juntos lutar mais uma
vez

Vem lutar com toda força
Com pobres e exduidos
Mulheres, 1ovens, crianças
Desempregados e opnrrndos
Esrudai· os Evai1gelhos
E a coniuntura
Mudar os conceitos velhos
Lutar com garra e muita ternura.

35. CHEGANÇA
Antonio Nóbrega e Wilson Freire
Sou Pataxó, sou Xav ante e Cariri,
lanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá.

34. O COTIDIANO
Estava em casa assistindo TV
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DESTE
OBJETIVOS
MftS DA JOC-INTERNACIONAL
- Desenvolver atividades que nos
ajudem a conhecer mais a real!
dade da Juventude Trabalhadora
a nível mundial;
- Promover atos de solidariedade
principalmente aos povos
da
América Central;
- Realizar uma Campanha Finance!
ra para o VI Conselho Interna
cional da JOC.

madrid 18B3
VI CONSELHO
INTERNACIONAL DA JOC

llM ACONTéCIM[NTO

éM TOl)()5 OS Lf/6'Af(€S� Na5 JOVENS
PA CLA55€ OP€/<ARIA :

MUITO IMI-ORTANTé

PARA

A

JUVfNT(Jbf TRABALHADORA

* SOMOS EXPLORADOS;
t, SOMOS MARGINALIZADOS:
�" NOS DIVIDEM
* NOS UTILIZAM PARA A PRODUÇÃO E O CONSUMO

Em todo.ó o.6 lugaJz.v.i,
nÕ.6 JOVENS TRABALHAVORES,
no.ó c.ampkomuem�.6· a at.u.aJi. jun.:to.6
bU.6 e.ando .6 oluç.õ v.i e.o nc.Jr..e;tM

NO BRASIL E EM CADA CANTO DO MUNDO A SITUAÇÃO DOS
JOVENS TRABALHADORES t, FUNDAMENTALMENTE A MESMA.
CONSEQUENTEMENTE A CAUSA DESTAS SITUAÇÕES SÃO IGUAIS.

c.om o o bj mv o de. :tito c.a.Jt a tr..aJ..z

dv.i.:ta. ..6oúe.dade. e. no.MM vida.ó.

Vv.i.:ta. 601t.ma,

NAO E.XiSTE SOLUçÕ(S REAiS
Sê NÃO E.Xi STJ R 50LUÇÓECS
iNTtRNACiONAÍS

vam0.6 .6 e.ndo p.1w.tagonM.:ta..6 ativo,!)
de. no.6.6a pkÕpl!Á.a übe.Jvtaç.ão,
do c.onjw'Lto da c1.M.6e. opvúvúa
e. de. .todo o povo op�ido.

PARA DAR RESPOSTAS

Para chegar a isto, a cada 4 anos
encontramos jovens trabalhadores

ÀS NOSSAS

LEGÍTIMAS ASPIRAÇÕES,
DE UM MOVIMENT O DE JOVEN S TRABALHADORES
� ORGANIZADOS EM NÍVEL INTER NACIONAL

NA JOC ENCONTRAMOS ESSES
QUE NOS PERMITEM AT UAR
EM COM UM , CRESCER EM

CONSCIÊ:N CIA E PROVOCAR

A ORGANIZAÇ ÃO DA MASSA
DE JOVEN S
MUNDO

�
de quase 50 pai.ses
de diferentes
línguas e costumes no
CONSELHO MUN DIAL.

NA
NO
NA
NO
NA

\S57.19BJ.
. ;oc

GIOC
Tok

ITÃLIA, ROMA •.......... 1957
BRASIL, RIO DE JANEIRO ..1961
TAILÂNDIA, BANGKOK...... 1965
LlBANO, BEIRUT .•........ 1970
ÃUSTRIA, LINZ .......•..1975

ESTE ANO SERÃ NA ESPANHA

DUR ANTE O MÊ:S DE OUTUBRO

M TODO O MUNDO, NOS REUNIMOS, DISCUTIMOS, NOS
AUTO-CRITICAMOS, NOS ORGANIZAMOS E TOMANDO

CONSCIENCIA, NOS COMPROMETEMOS E LUTAMOS POR
U!-iA LIBERTAÇÃO DE TODOS OS HOMENS.

NA JOC INTER NACIONAL (JOCI) TEMOS UM PONTO

DE UN IDADE E SOLIDAR IEDADE E UMA FORÇA QUE
M ULTIPLICA OS VÁRIOS ESFORÇOS DIÁRIOS, QUE
OS JOVENS TRABALHADORES

OS L UGARES DO MUN DO.

No período de 75 a 83, aconteceram dificuldades que impediram

a realização do Conselho normalmente. Sendo assim, existiram
algumas tentativas, como:
* CONSELHO EXTRAORDINÃRIO
ÃUSTRIA
1980
neste conselho, nem todos os países participaram,
inclusive o Brasil.
BOGOTÂ - 1981
* ENCONTRO INTERCONTINENTAL
Foi neste encontro que se elegeu o SECRETARIADO INTERINO INT ER NACIONAL e o COM ITt'. INTERINO INT ER NACIONAL que têm como ta

refa principal, a preparação e organização deste CONSELHO M UNDIAL
se realizará na Espanha este ano.

Desde O mês de setembro de 1982, todos os movimentos nacionais
estão em faze de preparação. Então nõs jovens trabalhad�
res teremo s a oportunidade de intercambiar nossas experiências
destes últimos oito anos, para continuar nossa luta diã.
ria, para mudar a situação que vive a juventude trabalhadora e
o povo oprimido.

OS bASTOS (i}UE TEREMOS .I
-=-"' w

fSPANl-'f>.
11-----�

Pelo Brasil participarão dois delegados
e um assistente no CONSELHO MUNDIAL.
Eles levarão a nossa realidade e o que
fazemos como JOVENS TRABALHADORES. Eles
irão com a tarefa de não sÕ representar
a JOC, mas também, TODA a Juventude Tra
balhadora Brasileira.

f}UEM V4i

A5SU�I R.

05 .trASTbS?

•

ELE5 T€M O PAPEL J)E.'

+ Ap11.ue.n.ta1z. na1.>LiM c.on.d.i.. ç.Õe.ó de. vida e. ;t1ta__bal.ho;
+

.f.alt do 13Jt.Mil, bu.J.ic.ando 6011.mM c.onc.11.eA:M de. AÇÃO;

+ mDl>:t.Jwlt c.om e.x.pe.11.iê.nc.ia c.on.c.11.eta, a. AÇÃO do Movime.n.to JOC nM

6á
e.m- ·

btu..c.M, c.omvi.c.io, c.oYI.Ll.tAu.ç.ã.o c.ivil, baÁJl./to, 911.u.po.ó de. j ove.M,
p11.e.gadaó domv.itic.M, e. a. otu..e.n;taç.ã.o qu.e. ,te.mo.ó dado;
+ e.ó.tlte.aa/t OI.> la.ç.01> de. LioUdatu..e.dade. c.om 0-6 j ove.M tJz..a.bal.hadoll.e.ó de.

ou..ttz.01.i pa.lóu ( Ãótu..c.a, Mia., Eu.11.opa e. Amruc.a do Notite. ) , a paJttill.

de. um c.onhe.c.ime.n.to maiolt. de. .óu.M 11.e.a.Li..dadu;
+

6- /ri� 4;Q/(,

tJz..a.Mm,d,úc. oLi a.van.ç.o.ó e. d.i..óic.ud
i. adu do Movi.me.rito OpVWJu..o e. Popu.

tte. vi.óã.o do p..e.ano in.te.ttna.c.ional a. palvUA do u.1:túno CoYI.Llei.ho Mu.nd.i..a.l
e. tomaJt de.wõu qu.e. pvmú.:ta.m urna ACÃO c.omum 1 n.te.ttna.c.ional. pa1z.a 01.i

pll.ÕXÁ.moLi qu.attto ano1.i.
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PREPARAÇAO
À 6 ª ROMARIA

5 - AS PROMESSAS DOS ROMEIROS:
UM UDER COMUNITÁRIO (que não seja Romeiro):
Graças a Deus conseguimos ajuntar um grupo de pessoas que vão repre
sentar nossa Comunidade. Multo rnafs gente gostaria de Ir. Mas estes nossos Ir
mãos estilo Indo em nosso nome, eles vão nos representar, representar nossa co
munidade. Meus lnnãos Romeiros, o que é que vocês, estão levando para Nossa
Senhora?

• Os romeiros que quiserem colocam alguma Intenção, algum pedido, o que é que
estão levando da comunidade para Nossa Senhora.

DO

TRABALHADOR

l

6 - ENCERRAMENTO:

O ENCARREGADO:
Saindo para levar a Nossa Senhora nossa Fé, nossa Esperança, nossos pedi
dos e nossa luta, vamos reforçar nossa Fé, rezando o Credo dos Romeiros de 93.

1

• CREIO EM DEUS PAI, QUE NOS AMA COM. AMOR DE MÃE-

7 - BENÇÃO FINAL:
"Que o Deus eterno os abençoe e os guarde; Que o Deus eterno os trate com
Bondade e Misericórdia; Que o Deus eterno olhe para vocês com amor e lhes dê·a
PAX'.
Nn 6,24-26.

1

Pastoral Operária -SP. RJ. MG. ES. PR.
Servico Pastoral do Migrante
1993

DONO OU DONA DE CASA:

ENCONTRO DE PREPARAÇÃO DA
6! ROMARIA DO TRABALHADOR * 07 SETEMBRO 1993

A moradia é como as mãos de Deus: uma em cina para proteger do tempo e
a outra embaixo para dar segurança e firmeza.
perigos,
dos

LEITOR 2:

MÃE ONDE MORAR?

Vamos ver o que Jesus pensava que deve ser uma moradia: Evangelho de
São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 40.

-ACOLHIDA:
DONO OU DONA DE CASA • DIRIGENTE
Sejam bem-vindos vocês todos que vieram a este encontro (fala oa nomes
das pessoas, saudando a cada uma). Nós viemos aqui fazer a preparação para a
6' Romaria do Trabalhador a Aparecida. Quem nos convidou a visitar nossa Mãe é
o próprio Deus, que nos dá segurança, abrigo e proteção.
EM NOME DO PAI, E DO FILHO, E 00 ESPÍRITO SANTO. AMÉM.

-OBJETIVO DA ROMARIA

DIRIGENTE:
Vamos refletir as moradias do povo trabalhador:
1 - Como são as condições de moradia em nosso bairro?
2 - Quantas pessoas na nossa comunidade têm casa própria, quantos vivem no
aluguel ou num apartamento?
3 - Por que é que multa gente não tem onde morar, e os trabalhadores só têm
moradias Improvisadas, na periferia ou em favelas e cortiços?

PESSOA ENCARREGADA DA ROMARIA:
Neste ano, vamos levar à nossa Mãe a nossa Moradia. Ld em Aparecida esta
rão trabalhadores de muitos bairros e cidades, e de vários Estados do Brasil. Junto
com eles, vamos confiar a Nossa Senhora da Conceição Aparecida as nossas
preocupações, e agradecer a moradia que temos. Vamos cantar todos o Hino da
CF/93: Vem Senhor, Faz entre nós.

CANTO DE ABERTURA DA CF/93:

A NOSSA MENSAGEM: DIRIGENTE:
Vamos agora então combinar como vai ser a faixa que vmnos levar para a
Romaria, e os cartazes que cada qual quiser levar. Na faixa e nos cartazes escre
vemos ou representamos as nossas preocupaçõesf, o nosso recado.

-REFLEXÃO SOBRE MORADIA
ORAÇÃO FINAL: C R E D O
LEITOR 1:
Na sua casa tem lugar prá guardar comida, cozi
nhar, lavar as roupas? Os que vivem debaixo da ponte
cuidam da famAla, descansam, guardam euaa coisas e
recebem os amigos na sua "moradia"?
1

DIRIGENTE:
O nosso Deus é um Deus que faz sua moradia dentro de nós e nosso meio.
Por Isto Ele conhece multo bem as nossas moradias. Mas é Nele que nós temos
refúgio, segurança e moradia.

MULHERES:
CREIO NA IGREJA, a casa dos chamados para o Reino do Pai. Creio na co

MULHERES:
CREIO EM DEUS

munhão de todos os trabalhadores, que temos o mesmo Pai, vivemos do mesmo
Espírito e temos um só corpo no mesmo Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado.
Creio que um dia, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade, a jus
tiça e o perdão.

PAI, que nos ama com amor de Mãe criador do céu e da

terra para todos. Sua mão direita é o teto que nos cobre, o céu de onde vem a luz e
a vida. Em seu peito vivemos e repousamos, respiramos e educamos os nossos fi
lhos.

HOMENS:
CREIO EM JESUS CRISTO, filho único do Pai, nosso lnnão, o trabalhador que
venceu a morte. EJe é Deus que construiu seu barraco entre nós. Sua cruz são os
caminhos dos sem-terra e sem-teto, as moradias sem água, sem esgoto e sem luz.
Os cravos são o saldrlo miserável, a exploração do trabalho, a Inflação e a dívida
externa do pafs. Ele foi açoitado e padeceu sob a repressão e o poder da injustiça
que arranca o lucro com o sangue do pobre e lava as mãos nas lels dos ricos.

t

I

A X É, A PAZ ESTEJA CONOSCO, A M É M !li

MULHERES:

Vamos fazer a CELEBRAÇÃO DO ENVIO. Vamos convidar os nossos paren
tes e amigos. Nós somos os enviados para a ROMARIA. Em nome dos parentes e
amigos, em nome da comunidade, vamos levar a Nossa Senhora as preocupações,
os pedidos e os compromissos de todos.

Ele foi expulso da roça, crucificado nas favelas, nas casas populares, no alu
guel. Foi sepultado na Ignorância, na falta de escola, no cinismo das novelas, dos
noticiários manipulados e da Ideologia dominadora. Ao terceiro dia, ele ressuscita
na luta do povo. Sua cruz vence a Injustiça do saldrlo, a violência das relações de
trabalho, a brutalidade das perlf erlas, dos cortiços, das favelas, das ruas e delega
cias. Ele ressuscita na Fé do povo que luta, em mutirão, por moradia, transporte,
escola, saúde, nas Campanhas da Fraternidade e nas Celebrações. Ele vence a
morte e vive na festa do povo.

TODOS:
CREIO EM DEUS, que conosco construirá de novo as cidades em rufnas,/e
morará nelasJEle fará plantações de uvas e tomará de seu suco, cultivara pomares
e comerá de suas frutas/Ele plantará seu povo na terra que lhe deu,/e nunca mais
seremos arrancados de suas mãos.

l

J

BENÇÃO:
O Dl!Us todo poderoso, no qual existimos, vivemos e temos tranquilidade
volte para nós o seu olhar. Ele faça brilhar sobre nós-a sua face, guie os nossos
passos. Ele seja sempre para nós a segurança, a garantia de vida e saúde,

HOMENS:
CREIO NO ESPÍRITO SANTO, que brota do coração do Pai e do FHho, e mora
no nosso coração, nos dá força e consolo. Ele nos dá ousadia na luta e esperteza
na resistência. Ele nos relembra os ensinamentos de Jesus. Ele nos Inspira quando
somos levados aos tribunais por causa de nossa luta pela vida.

EM NOME DO

PAI, E DO FILHO, E DO ESPÍRITO SANTO. A M É M 1

FINAL:
No dia ----- às---horas, no
DATA

3

LOCAL

HORA

4

CELEBRAÇÃO DO ENVIO
A Celebração do envio pode ser feita no salão comunitário, uns quarenta e
cinco minutos antes da saída do ônibus, ou durante a Missa Comunitária no do
mingo anterior, dia 05/09, ou no local de onde o grupo partirá. Quanto mais gente
da comunidade participar, melhor.

4 - SENTIDO DA ROMARIA:

o ENCARREGADO DA ROMARIA (ou outra pessoa do grupo de romeiros):

1 - INÍCIO: Hino da CF/93.

Não somos só nós que vamos hoje a Aparecida do Norte. Vai gente de outras
2 - INTRODUÇÃO:

comunidades (se souber, �ltar alguma outra comunidade conhecida, de onde vá al
guém), de outras cidades, e até de outros estados (�lo de Janeiro, São Paulo, Pa

O ENCARREGADO DA ROMARIA:

rantl, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás). São trabalhadores que moram em bair

Queridos lmlãos: Estamos aqui reunidos para Iniciar a nossa Romaria a Apa

ros lgualzlnhos ao nosso, em moradias de trabalhadores pobres, como as nossas.

recida do Norte, onde vamos levar a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nos
sa Padroeira, os nossos pedidos, as nossas Esperanças e as nossas ansiedades.
Durante algumas horas nossa moradia será um ônibus, e durante um dia ln
telrlnho, nossa casa será a casa de Nossa Senhora, o Santuário de Aparecida.
TODOS:
Canto: "Onde moras?", é o grito que a nós todos desafia-

UM ROMEIRO:

Nossa Senhora, a moradia que
Nós vamos agradecer a Deus, pelas mãos de
protege, o chão é a mão de Deus
temos: 0 teto de nossas casas é a mão que nos
peito de Deus que nos ab�a como se
que nos dá f lnneza, as paredes são como o
fosse seu coração.

3 - NOSSAS INTENÇÕES:
UMA ROMEIRA:

O ENCARREGADO DA ROMARIA:
Nós não vamos passear simplesmente. Nem vamos cada qual por sL Vamos
todos Juntos, como membros desta comunidade. O 'IUe é que vocês querem que
nós levemos para Nossa Senhora?
(As pessoas que quiserem falam de seus pedidos, de suas esperanças e ale

Nossa �nhora Aparecida nossa Mãe
Nós vamos levar a Deus, pelas mãos de
coisa. Algumas casas nem
as nossas ansledades Em nossas casas falta multa
falta luz, entra poeira da rua, não temos
acabaram de construir ainda. Falta água,
s.
segurança para a educação de nossos filho

grias e ansiedade, lutas e promessas).
TODOS:
TODOS:

Canto do Ofertórlo da Missa da CF/93.

Canto: "Vem, Senhor, faz entre nós novamente moradia".

5

•
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A C PT E A SUA MISSAO

1

Pela fe' na palavra de Jesus e pelo batismo, a CPT é a Igreja presente 110 meio mm/ l't11 Jorç11 tia
sua esperança e coragem na luta, denuncia pro/eticamente as injustiças. Q11erc11tl11 t/111 r11mw1 t/11 /11,v
tiça de Deus a CPT se prop6e a:
1. Apoiar e defender todos aqueles que, comprometidos com a luta pela tNra. wi/11·111 ,,,.11,·1:1111,1 1 ·.1·,
presos. A luz do Evangelho a CPT se coloca ao lado de todos aqueles qul' cfr/i•m/ 1•111 ,r 1'ir/11 ,. 1111/w,

taçaõ dos oprimidos.
2. Aprofundar cada vez mais a te: a capacidade de amar, valorizar as cclt'ln11r,1,•1 l'"I'"'""'\, 11•11.1·
cânticos, rezas e romarias.
3. Não ser uma fo,ma de organização dos sem terra, mas quer criar Jón11t11 ri,• t11,•,1111 "I''" ,,,,,1,,
estejam unidos nos mesmos interesses de classe.
4. De acordo com Puebla a CPT que respeitar a fe'do povo e aj11da'./o 11 <11•,m/11 ,w/1111 , 111 11111 ,/1111,•11
são social e política, para que todo aquele que se abrira vida de Cn'sto Jár11 t/11 ,,,.,·,,11,1 1-1,/ 11 11111 ,/1111,
de libertação.
5. Aprofundar sempre mais a Teologia da Terra, isto e: os f1111da1111•11111s ,lt· 11t111111 rl11r/l,11 1t1/111• 11
terra que se encontram na Palavra de Deus e nos documentos da lKr<'/a.

.,�-11

�

il 1

-�
�

I ª •••a11a da Te11a
�

,------------' PROGRAMAÇÃO.

8.00hs, - CHEGADA - CONCENTRAÇÃO

14,00/1,1

<'I f1 1111 1( lo

9.00hs. - INÍCIO DA CAMINHADA

1(1,00J,.v

l•'Nc '/'/W IM/ N /f/

Carapebus-Macae

125de Julho de 1993 l

111 1 1 I INOO ...ORANDO ... SE PREPARANDO PARA CELEBfl/\ll
O DIA DO TRABALHADOR RURAL

vão onde Deus está
sofrendo hoje
O Povo de Deus, sempre fez romarias aos lu
gares onde se manifestava uma presença espc
cial de Deus. Os peregrinos se unem numa
grande Caminhada e através de orações, peni
tências, reflexão e cantos celebram esta pre
sença de Deus e invocam a sua força para or
ganizar suas vidas com mais segurança.
Hoje Deus está presente, se manifesta e nos fala através dos nossos ir
mãos mais abandonados e sofredores. O povo simples das Comunidades
Cristãs do Estado do Rio descobriu isto e em 1986 iniciou um novo ti
po de Romaria. A ROMARIA DA SANTA MAE TERRA.

As romarias da terr·a
no Estado do Rio
Em 1986 aconteceu em Pedra Lisa, município de Nova Iguaçu, a' 1a. Ro-'
,,
maria da Terra do Estado do Rio e vinha com o lema: TERRA E VIDA.
Em 1987 aconteceu em Pinheiral, Diocese de Volta Redonda, a 2a. Ro
maria e vinha com o lema:"TERRA: JUSTIÇA NO TRABALHO E LEI
DE DEUS"
Em 1988 aconteceu no Mutirão Sol da Manhã em ltaguaí, a 3a. Roma
ria da Terra e vinha com o lema: DA TERRA ESCRAVA BROTA UM
C LAMOR DE JUSTIÇA".
Em 1989 aconteceu a Romaria das Barragens em Pedra Furada, Pira
petinga, Minas Gerais. Vinha com o lema: "BARRAGENS SEM JUSTIÇA,
DEUS NAO OUER,A GENTE BARRA"
Em 1991 no Mutirão da Conquista em Valença, aconteceu a 5a. Romaria
da Terra e vinha com o lema:"TERRA REPARTIDA, JUSTIÇA �JO TRA
BALHO".
Em 1992 aconteceu em Capivari, Xerém, Diocese de Caxias a 6a. Romaria
da Terra, vinha com o lema: "TERRA VI VA-PRODUZIR PARA FICAR".

1

Em julho de 1993, acont<=!ceíá a 7a. Romaria
ela Terra err, Carapebus, muni'.:Ípio de Macaé,
Diocese de Friburgo e vem com o lema ·.
"PA.l,OUVI O CLAIV!OR DOS ASSALARI
ADOS DO CAMPO"
A partir de 1991 as Romarias do Estado se
fixaram na data de 25 de julho, DIA DO TRA
BALHADOR RURAL.

É: preciso vísítar o Cristo presente renovando a sua Paixão, Morte e Res
surreição na vida dos índios, massacrados, dos SEM TERR.A do Campo e
da cidade dos Afogados pelas barragens, dos Bóias-frias, dos assalariados
do campo, dos traba1hadores subjugados ao trabalho escravo, são eles as
pedras desprezadas, "o refugo" de nosso sistema social. Mas Deus alí se
manifesta, e estes Servos Sofredores se tornam PEDRAS VIVAS que
Deus utiliza para construir um MUNDO NOVO. Através deles faz sur-

Oração inicial para todos os dias
Assim nos fala o Senhor. "Vós, ricos, atendei: atrasastes o pagamento do
salário dos trabalhadores que fazem a colheita nos vossos campos, que in
ventastes muitos descontos absurdos. O salário esta' clamando, e os clamo- ·
res dos vossos trabalhadores penetraram até os ouvidos do Senhor Deus ...
Tendes vivido como marajás em vossas terras e engordastes nos vossos pra
zeres ... Tendes matado o justo e continuas impunes sem que as vítimas e
seus aliados vos possam condenar nos tribunais (Tiago 5, 1 - 5).
TODOS: PAI, OUVI O CLAMOR DOS TRABALHADORES DO CAMPO
E DA CIDADE.
(Cantando): SOU, SOU TEU, SENHOR/SOU POVO NOVO, RETIRANTE
LUTADOR/DEUS DOS PEREGRINOS, DOS PEQUENINOS,
JESUS CRISTO, REDENTOR.
Assim nos fala ·o Senhor Deus: "Ai daqueles que ficam planejando a in
ju stiça e tramando o mal! É só o dia amanhecer, e já o executam, porque
têm o poder nas mãos. Cobiçam roças e as roubam; querem uma casa e a
tomam. Assim oprimem o homem e a sua família... " (M,2,ls).

�ir uma FORÇA NOVA, É CRISTO RESSUSCITANDO HOJE[
TODOS: PAI, OUVI O CLAMOR DOS ASSALARIADOS DO CAMPO E
DA CIDADE.
(Cantando): SOU, SOU TEU. SENHOR/SOU POVO NOVO, RETIRANTE
LUTADOR/DEUS DOS PEREGRINOS, DCS PEQUENINOS,
JESUS CRISTO, LUTADOR.
Assim nos fará o Senhon"Das espadas serão fabricadas enxadas, e de suas
lanças farão foices. Nenhuma nação pegará em armas contra outra e nin
guém mais vai se treinar parà'a guerra" (Is 2,4).
TODOS: PAI, OUVI O CLAMOR DOS ASSALARIADOS DO CAMPO E
DA CIDADE.:
(Canta ndo): TAMBÉM SOU TEU POVO,SENHOR/ E ESTOU NESTA
ESTRADA/CADA DIA MAIS PERTO DA TERRA ESPE
RADA.
SENHOR: Assim como foi na Bíblia, também nós fazemos romaria
para celebrar a nossa caminhada de luta, esperança e libertação.
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l�ENCONTRO

POR ISSO CANTEMOS.

TEMA: O PAI DÁ A TERRA E A SEMENTE PARA TODOS.
PREPARAR : Terra numa bacia ou tigela. Fita de Video:'·Terra para Rose.
LEITOR 1. Queremos colaborar com o Pai, no seu plano de tornar a terra
boa para todos morar.
FATO DA VIDA: Os assentamentos do Estado do Rio estavam desar
ticulados, não se encontravam e não conseguiam individualmente regu
larizar as desapropriações e titulações de terra. Não conseguiram tam
bém acesso aos recursos subsidiados do PROCERA para incentiv o a pro
dução e comercialização. Al-sm disso viviam problemas de violencia, amea
ças e os grileiros recuperando as terras pondo gado em suas roças.

A ocupação do Prédio do INCRA no Rio de Janeiro nos dias85 e06de
abril de 93, aconteceu após uma Comissão de Lavradores do PROCERA,

tendo analisado a situação, ter procurado colegas de diversos rr.utirões pa
ra combinar com eles a união de todas as lutas em vista de se fortaiecer e
alcançar mais rápido as reivindicações. Com a ocupação e a pressão feita
sobre os representantes do INCRA e da SEHURB conseguiram que o go
verno mandasse retirar os bois dos grileiros das lavouras; que o INCRA e
o Governo Estadual firmassem um convênio no sentido de agilizar a conces
são dos títulos definitivos das terras ocupadas e também recursos no valor
de oitenta milhões de cruzeiros para o plantio, a produção e a comerciali
zação.
Os camponeses tiraram uma comissão de companheiros para acompanhar
e fiscalizar o curr,primento das promessas. Assim os trabalhadores rurais pa
r .i cumprir o plano do Pai Je fazer com que a terra que Deus deu volte pa
ta suas mãos tiveram que passar dois dias e duas noites sem dormir, sem
sarr do prédio, tomar como reféns o Presidente do INCRA e impedir o Pre
sidente ela SEHURB de se entrar no predio, até que dessem respostas ade
quadas .is suas reivindicações. Passaram fome, não dormiram e tiveram que
trabalhar intensamente. O Deus da Vida e da Libertação deu forças a es
tes lavradores para levarem até o fim a sua luta. Por isso, os resultados fo
ram tfio siqnificativ os.
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TODOS: VINDE, MEU SENHOR, VINDE NOS VALl;R, V:NDE E NÃO
DEMOREIS EM NOS SOCORRER (bis).
FATO BÍBLICO - Assim nos fala o Senhor. "É esta terra da qual o Senhor
Deus cuida. Ele está sempre olhando por ela, do começo ao fim do ano ...
Desse modo você poderá recolher seu trigo, seu vinho e seu óleo. Também
dará erva no campo para o seu rebanho, de modo que você poderá comer.
e ficar satisfeito'.' (Deut. 11,12 - 15).
REFLEXÃO .
A terra é fonte de promessas de fartura e bem-estar feitas por Deus para
todos os. que dela vivem.
!Vias a ganância fez a terra virar mercadoria, coisa de negocio. Para ela
voltar a ser bênção, os trabalhadores precisam lutar de forma organizada.

Exigir do governo os recursos para que a terra volte a ser fonte de bên
çãos, fartura e graça.
PERGLJNTAS
1 ) Em cima lias quais lutas a sua comunidade já se organizou para vencer as
dificuldades que o governo.aliado aos grandes, tem trazido para os trabalha
dores?
2) Em que se manifestou melhor a bênção de Deus nestas lutas?
ORAÇÃO . (cada um toca com a mão na terra e,enquanto isto, faz uma
oração de bênção).
É bom lembrar que só Deus é o dono da terra e Ele só a dá para quem
nela trabalha.
TESTEMUNHOS : Convidar alguém que já participou de luta pela terra e
contar como foi .
TAREFA. Aconselhamos a ver e debater o filme de vídeo "TERRA PARA
ROSE" e ''CALIFÓRNIA A BRASI_LEJRA''
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l�ENCONTRO

TEMA : PARA OS ASSALARIADOS DO CAMPO Ê O TRABALHO A
FONTE DE DIREITOS, DIGNIDADE E FARTURA.
PREPARAR : Carteira de trabalho (Todos levar). Fita do Video:"O CANTO DA TERRA" (IBASE VIDEO).
FATO DA VI DA - Os assalariados da Usina Victor Sence em Conceição de
Macabu não tinha seus direitos respeitados desde a jornada de trabalho for
çada até o não recebimento dos salários e trabalho em condiçoes de semi·
escravidão.
Desses trabalhadores1 um grupo de quarenta e dois, resolveram ocupar
uma das fazendas da Usina para garantir seus direitos. Após dois meses de
muita luta, sofrimento, frio e chuva conseguiram obrigar a Usina Victor
Sence� propror para eles um acordo onde os trabalhadores foram vitori
osos tendo a maioria de suas reivindicações atendidas, tais como : rece
ber os salários atrasados, receber o 130. salário, as férias vencidas, e1 /3
das férias, FGTS e os 40 7. de multa por desemprego. Conseguiram também
o direito de colher todo o feijão plantado no periodo da ocupação.
A CPT, a CUT e o Sindicato acompanharam e apoiaram os trabalhado
res na conquista de seus direitos. O que demonstra que só com a união
dos trabalhadores em suas organizações de classe e o apoio dos aliados se
conseguem vitórias significativas.
FATO BIBLfCO - Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém. CÓnvo
cou todos os anciãos de Israel, os chefes, jui'zes, oficiais. E todos se apre
sentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: "Do deserto,
·eu fiz vocês entrarem na terra dos amorreus que habitavam na Transjor··
dania. Eles fizeram guerra contra vocês, mas eu os entreguei em suas mãos
e vocês tomaram posse da terra deles, depois que eu os destrui diante de
vocês ...
Eu dei a vocês uma terra, que não lhes custou nada, cidades que vocês
não construiram e onde agora vivem, plantações de uvas e azeitonas que
vocês não plantaram e das quais vocês se alimentam ...
Então o povo respondeu . "Longe de nós abandonar o Senhor nosso Deus
para servlr a outros deuses. Foi Javé nosso Deus quem nos tirou, a nós e
a nossos antepassados, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele
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quem fez esses grandes sinais diante de nossos olhos, e nos protegeu pur
todos os caminhos que percorremos entre todos os povos no meio dos
quais atravessamos. Foi o Senhor nosso Deus quem expulsou de diante
de nós todos os povos e os àmorreus que habitavam esta terra. Portanto
serviremos ao Senhor Deus, pois Ele é o nosso Deus" ...
O Povo disse a Josué . "Nós serviremos ao Senhor nosso Deus e a Elo
obedeceremos". (Josué 24, 1 - 2 a 8. 13. 16 - 18.
24 11)

REFLEXÃO

Naquele tempo, Deus escolheu Josué para ajudar e coordenar as lutas pe
la posse da Terra Prometida, que tinham sido roubadas pelas mãos fortes
dos amorreus. Hoje são as lideranças juntamente com todos os com
panheiros que tomam a frente na luta para que as lutas da terra sirvam
para trazer mais conforto e mais vida para todos. Tem trabalhador que
precisa da terra para viver, sem depender de patrão: são os posseiros pe
quenos propriétários. A Reforma Agrária, para eles quer dizer: dar um
pedaçõ de terra e condições para plantar produzir, ter posto médico, es
cola e estrada boa Tia zona rural. Tem outros tipos de trabalhador que a
Reforma Agrária significa assinar a carteira, dar 130. salário, férias e, se
mora na roça, dar um lote para plantar ao redor da casa, luz elétrica, escola
•te .. Esses �o os a�laria
mpo
::
::::: ::
,�

i1

1) Oua1s as d1f1culdades que encontramos da parte dos companheiros da
nossa comunidade? Como enfrentá-las?
2) Naquele tempo, Deus escolheu Josué para ir a frente do Povo na conquis
ta da Terra Prometida. Hoje, Deus escolhe os sindicatos a CUT as associa
ções de moradores, os companheiros e companheiras c�mbativ�s. Eles es
tão trabalha��º de acordo com a vontade de Deus?
ORAÇÃO
LEITOR 1 · "O Povo falou" "Nós servirem
os ao Senhor nosso Deus e .3
Ele obedeceremos"
REPETEM Crianças e jovens, mulheres, homens, todos.
Bl:NÇÃO das Carteiras de Trabalho
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Você já leu na carteira de trabalho os direitos que o assalariado tem? ....
Vamos tormar as carteiras nas mãos e levantá-las. Quem não tem carteira
aqui levanta os braços para abençoar as carteiras, rezem repatindo.
Senhor Jesus Cristo, que foste operário na oficina de Nazaré, e conti
nuas a trabalhar hoje com as mãos do povo trabaihador, abençoa estas
carteiras para que elas lembrem aos seus donos que cada dia temos que
respeitar todos os nossos direitos de todos os trabalhadores.
TODOS CANTAM . PORQUE ELE É LUZ VERDADE/JUSTICA B§M
PERDA.O PAZ ESPERANÇA, AMOR E REDENÇAO
(bis)

TODOS CANTAM. ENVIA TEU ESPfRITO SENHOR,
E RENOVA A FACE DA TERRA (bis)
ANIMADOR . Vamos fazer hoje uma pequena caminhada, nos prepa
rando, vamos repetir o que nos diz o Senhor. Crianças e jovens pri
meiro, depois as mulheres, depois os homens e enfim todos.
"Meu povo habitará a Terra, Plantará e Comerá seus frutos."
CANTO . Bendito dos Romeiros (versos 1, 2, 3 e 5).
LEITOR 2

(VERSO OU OUTRO CANTO)
TESTEMUNHO - Convidar alguém que já participou de alguma luta sin
dical para contar como foi.
TAREFA - Acon selhamos a ver e debater o filme de Video "O CANTO
DA TERRA" do (1 BASE VIDEO)

BENDITO O POVO QUE MARCHA TENDO O CRISTO
COMO GUIA.
SOU SOU TEU SENHOR, SOU POVO NOVO RETIRANTE
E LUTADOR.

LEITOR 1 . NO EGITO ANTIGAMENTE DEUS LIBERTOU O SEU
POVO DA ESCRAVIDÃO. HOJE DEUS PASSA DE NO
VO GRITANDO A LIBERTAÇÃO.
TODOS CANTAM - SOU, SOU TEU SENHOR etc .
LEITOR

LEITOR

s
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ENCONTRO - MINI CAMINHADA

2. O POVO DE DEUS MARCHOU PARA A TERRA PRO
METIDA E MOISÉS ANDAVA NA FRENTE, HOJE MOI
SÉS Ê A GENTE QUANDO ENFRENTA O PORESSOR.
QUEM É FRACO DEUS DA FORÇA
QUEM TEM MEDO SOFRE MAIS
QUEM SE UNE AO COMPANHEI AO,
VENCE TODO CATIVEIRO
E FELIZ E TEM A PAZ.

TODOS CANTAM -SOU, SOU TEU, SENHOR etc...

TEMA A CAMINHO DO NOVO CÉU E DA NOVA TERRA

LEITURA DO ÊXODO 3, 1 - 10 (Explicação . Alguém faz um comentário).

LEVAR : Cartaz da Romaria, cartazes dos Mártires, uma enxada, uma cana,
um fogão, velas, canas descascadas, ou caldo de cana para a partilha.Fita de
Vídeo "PÉ NJ\ CAMINHADA"

CANTOS PARA A CAMINHADA - O Povo de Deus, Utopia, Glória dos
Pobres.

ANIMADOR . A união entre nós e a presença do Espírito de Deus, animem
a nossa esperança.

LEITOR 1 .. No próximo dia 25 de julho realizaremos a 7a. Caminhada
da Térra, promovida pela Comissão Pastoral da Terra e pela Igreja Dio
cesana de Nova Friburgo. Esta Romaria quer ser um sinal de vida e es-
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perança nestes tempos de carência e trabalho escravo, por isso, clamemos
todos juntos.
"PAI OUVI O CLAMOR DOS ASSALARIADOS DO CAMPO"
LEITOR 2 . A Romaria será em Macaé porque nesta região : Carapebus,
Conceição de Macabu e Ouissamã se concentram as usinas de cana de açu
car e álcool e o tema que escolhemos é o·s "Assalariados do Campo" A si
tuação dos assalariados da Cana é trágica. A maioria dos trabal�ador�s re
cebe menos da metade de um salário mínimQ, não possue carteira assinada
e as condições de transporte, trabalho e moradia são péssimas.
As usinas de cana aparecem como um dos principais focos, onde se dá
a prática do trabalho escravo, ou seja, não se receber salário pelo trabalho prestado. Trabalhar só pela comida ou a sexta básica, ou vales para com
prar nos armazéns autorizados pelas usinas.

TODOS . A NOS DESCEI DIVINA LUZ (bis)
EM NOSSAS ALMAS ACENDEI
O AMOR, O AMOR DE JESUS (bis)
(Todos saem em caminhada com as velas acesas cantando. O Povo de
Deus Utopia e Gloria dos Pobres).
VEJA NO FINAL DO LIVRETO
Chegando na outra casa, apagam-se as velas.
INTERCESSÃO ( apresentamos os temas pelos quais é necessário fazer uma
prece espontânea).
ANIMADOR . Em toda a parte e em todo o momento reconhecemos a pre
sença de Deus. Especialmente hoje queremos lhe pedir ,
TODOS . SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE.

Além disso os pequenos e médios produtores não recebem apoio do go
verno. Enquanto que os usineiros que devem entre dois e cinco bilhões de
dólares ao governo e aos bancos oficiais não pagam suas contas. O g�ver
no Itamar não fez a cobrança, como ele faz com os pequenos proprietá
rios e ainda mais concederá um novo empréstimo de um bilhão de dólares
com juros de 12 ·1. ao ano. Como os juros de mercado chegam hoje a 30 'l.,
os usineiros estarão recebendo cerca de cem milhões de dólares de sub
sidio, além de não pagar as dívidas.
Para que os assalariados do campo tenham no E�ta�o do �iq condições
_
de elevar O seu clamor e exigir respeito aos seus d1re1tos e dignidade, para
que eles possam fazer suas denuncias, é que escolhem?s Carapebus pa�� se
diar a 7a. Romaria da Terra de nosso Estado. Por isso clamamos. PAI
OUVI O CLAMOR DOS ASSALARIADOS DO CAMPO".

1. Por todos os empobrecidos, trabalhadores e trabalhadoras do campo e
da cidade.
TODOS. SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE.

2 . Pelos Sindicatos e Associações.
3. Pelas Igrejas cristãs e outras religiões que apoiam o povo.
4. Pelos indios que não e�ão com a terra demarcada.
5. Pelos trabalhadores do campo.
6. Pelas mulheres trabalhadoras rurais que estão sendo obrigadas a se tor
narem estéreis para que assim consigam trabalho.

CANTO DOS MÁRTIRES DA TERRA.

7. Pela Reforma Agrária, para que saia do papel.

As velas acesas nos dizem que a vida destas pessoas são uma luz que nos
acompanha em todos os momentos especialmente na hora d? de�ânimo �
falta de esperança. Vamos perceber também uma presença misteriosa e d1vi1ta, o Espírito Santo. Ele renova toda a terra, quando nos ajuda a viver
mos como filhos de Deus sendo irmãos de verdade.

8. Pelos que trabalham na CPT e nos comitês de solidariedade.
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9. Pelos que lutam pela melhoria de vida dos rurais.
1 O. Pelas nossas famílias.
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11. Pelos que sofrem violências nos conflitos de terra.

+ ROSE, lavradora, acampada, Rio Grande'do Sul.

(Outros pedidos)

+ SANTOS DIAS, operário, animador de comunidade, São Paulo.

CANTO DOS MÁRTIRES DÁ TERRA

+ CHICO MENDES, lide_rança dos seringueiros, Acre.

TODOS. A. nossa terra está acorrentada pelas cercas da ganância e da ambi
ção. É preciso que todo o mundo entre na caminhada da libertação da ter
ra, disposto a lutar unido nos movimentos e organizações do povo, que são
os sindicatos e associações. É preciso ter o coração aberto e ser amigo dos
companheiros em todos os momentos fáceis e difíceis.

t SEBASTIÃO LAN, posseiro, liderança sindical, Cabo Frio, RJ.

LEITOR . Esta caminhada pela libertação da terra custou muito caro: ela
está manchada pelo sangue corajoso, honesto e solidário dos trabalhadores e
trab;:ilhadoras rurais. Longe de nos amendrontar, o sangue destes mártires
grita em nós para que a luta dos companheiros que tombaram seja vitoriosa.
A luta deles é nossa: queremos justiça, queremos terra, trabalho, segurança
e paz.
TODOS

DA-NOS UM CORAÇÃO GRANDE PARA AMAR
DA-NOS UM CORAÇÃO FORTE PARA LUTAR (bis)

ANIMADOR . "Antes de partilharmos os alimentos e frutos da terra,
vamos dizer a Deus e aos irmãos como está a nossa organização para a
Romaria.
- a que horas e onde vão sair os ônibus?
- se já estão prontos os cartazes, faixas e si'mbolos e identificação.
A 7a. Caminhada será no dia 25 de julho. Domingo com a concentração
_em frente a Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Carapebus as 8.00hs.
9.00hs.- Inicio da Caminhada para a Igreja da Cachanga

(espontaneamente, cada um grita um nome abaixo e acende a sua vela.
Após cada nome, TODOS aclamam. PRESENTE).

11.00hs.- Almoço, partilha.

+ JESUS CRISTO, mar'tir da Redenção da humanidade.

14.00hs - Celebração de encerramento.

+ RAIMUNDO GRINGO, liderança sindical no Pará.

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS.

+NATIVO NATIVIDADE, liderança sindical em Goiás.

Salmo 121 (releitura)

+MARGARIDA MARIA, mulher, liderança sindical na Paraiba.

11.30hs .. - Início da Tribuna livre para denúncias e parte cultural.

+ MARÇAL, liderança indígena, Tribo Guaraní

1. Ergo os olhos para os chaminés parados da usina
De onde .virá o meu socorro?
Quem vai me garantir o trabalho?
Quando meu patrão pagará meu salário?

+ BENEDITO SILVA, lavrador evangélico da Assembléia de Deu

TODOS . "Você é meu filho, eu sou seu Pai".

+JOSIMO TAVARES, padre agente da Pastoral da CPT, Goiás.

+ EZEQUIEL RAMIM, padre agente da Pastoral da CPT, Roraim
+ PAULO FONTELES, advogado, deputado estadual, Pará
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2.O meu socorro vem de Deus meu Pai.
Que fez esta terra e este chão
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Meu Pai não vai me deixar morrer de fome
Por falta de trabalho ou pagamento

lizar as propostas e projetos do governo que estão em discussão a nível
nacional rezemos ao Senhor.

TODOS. "Você é meu filho, eu sou seu Pai"

5. Por todos os Romeiros das nossas Caminhadas da Terra para que ouçam
hoje os apelos de nosso Deus convocando-os a conversão e ao compromisso
com todos os exclui'dos e explorados, rezemos ao Senhor.

3. Meu Pai é minha proteção de dia e de noite.
Ele não permitirá que meus inimigos
Se escondam na noite para ·me prejudicar.
Pois ele monta guarda a noite toda a porta da minh� casa
TODOS . !'Você é meu filho, eu sou seu Pai"
4. Sim, meu Pai é que me liberta
De toda escravidão e injustiça
Meu Pai está comigo nos canaviais e na cidade
Hoje ele me disse . "Você é meu Filho, eu sou seu Pai"
TODOS. "Você é meu filho, eu·sou seu Pai".
PRECES ESPONTANEAS
1. Para que os trabalhadores do campo e da cidade, excluidos e empobre
cidos tenham força e coragem para participar nas suas organizações sociais,
construindo uma sociedade democrática justa e fraterna, rezemos ao
Senhor.

TODOS . Senhor, escuta a nossa prece.
TESTEMUNHO . Quem já participou de alguma Romaria da Terra, falar o
que significou para ele esta participação.
TAREFA . Aconselhamos a ver e debater o filme"PÉ NA CAMINHADA"
{IBASE VIDEO) ou "ESSE TREM NÃO PARA".
6. INTENÇOES LOCAIS.
7. PAI NOSSO
8. CANTO
BENÇÃO DE SÃO FRANCISCO
O Senhor te abençoe
TODOS.AMÉM
O Senhor se compadeça de ti e te guarde.
TODOS.AMÉM.

TODOS . Senhor, escuta a nossa prece.

O Senhor te dê a sua paz.

2. Para que a Romaria da Terra seja para as Igrejas Cristãs um desafio e um
apelo que fiéis a Jesus Cristo ouçam os clamores dos assalariados, rezemos,
ao Senhor

TODOS. Amém, assim seja.
9. Benção do caldo de cana

TODOS . Senhor, escuta a nossa prece.
°

3. Que nos preparando-nos para a Caminhada da Terra nos esforcemos pa
ra que ela seja um espaço privilegiado de expressão e reflexão das experien
cias criadas pelo nosso povo, rezemos ao Senhor.
TODOS. Senhor, escuta a nossa prece.
4 . Por nossos sindicatos, associações, movimentos e partidos políticos pa
ra que mobilizem a população no sentido de acompanhar, cobrar e fisca-
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CANTO VEM ESPl RITO SANTO, VEM,
VEM ABENÇOAR
ESTES PRODUTOS DE CANA, VEM
ABENÇOAR
NOSSAS VI DAS, VEM
BENÇAO DE SÃO FRANCISCO
PARTILHA
ABRAÇO DA PAZ
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A ROÇA NÃO Ê MAIS A MESMA
O POVO C ONTINUA SOFRENDO
E RESISTINDO
A agricultura no Brasil se modernizou e cresceu, continuando a terra e o lucro em
poucas mãos. O próprio governo brasileiro foi quem apadrinhou essa situação : estimu
lou investimentos, protegeu ganhos e lucros, ofereceu gordos créditos e incentivos fis
cais. Logo banqueiros, industriais e grandes comerciantes se tomaram latifundiários,
empresários rurais. Então, para o nosso Governo, a terra não é de quem nela trabalha,
mas de quem já é rico. Sabemos que o interesse dos ricos é .· tirar lucros com o investi
mento da terra e com o trabalho assalariado. Isto eles conseguem adquirindo maquiná
rios, fertilizantes e agrotóxicos para a produção em larga escala, tomando a terra dos
pequenos para aumentar a sua área e explorando a mão de obra dos assalariados.
Os ricos ainda conseguem tirar lucros pelo desvio de recursos púb licos, não pagamento
das dívidas ou a sua rol agem e perdão, etc...
Isto ocorreu sobretudo com a agroindústria canavieira : a sua expansão e moderniza
ção desestruturaram a parceria, o arrendamento, expulsou trabalhadores. Os sem terra,
posseiros e pequenos proprietários foram obrigados a se tornar bóias-frias dos canaviais.
Aumentam também os modos de exploração da força de trabalho, dificultou a efetiva
garantia dos direitos trabalhistas, recriou e renovou a escravidão (seja na empresa, quan
do estão confinados dentro dela, seja nas garras dos empreiteiros ou agentes das empre
sas, presos pela divida contraída pela viagem no transporte, pelos adiantamentos de di
nheiro, inclusive comprometendo os salários futuros). E para que toda essa violência se
ja realizada sem graves revoltas, as empresas implantaram departamentos de relações hu
manas que "amansam" os trabalhadores por meio de técnicas modernas de controle, or
ganização e escolha de mão de obra.

OJTRl, AlDR::SSXIAIS

vrnrvw; DA &MVl[)li()

Os trabalhadores ganham por produção, mas são os técnicos da empresa que coutro
lam a produtividade. Quase sempre são obrigados a incorporarem sua familia : casos de
crianças entre 6 e 17 anos que manipulam instrumentos cortantes (facão para a cana) ou
agrotóxicos (na plantação de eucaliptos para matar formigas), mulheres que em muitas
empresas têm que comprovar que são estéreis (ligação da trompas) para poderem se em
pregar.
Também os índios são vitimas dessa rapinagem moderna, por exemplo, no Mato Gros
so do Sul, cinco mil.índios das tribos Caiouá, Guarani e Terena são aliciados para o tra-
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balho da cana, mediante acordo com a própria FUNAI.
Aí se submetem por coação tisica e pela sobrevivência.

AllFICIL�Z/JÇJ-0
Não só porque o trabalho é rotativo, mas porque os patrões proibem a entrada dos di
rigentes sindicais nas propriedades. Aqui no nosso Estado, por exemplo os canavieiros da
Fazenda Grisa (Cabo Frio), são proibidos de receber qualquer visita dos seus órgãos de
classe.
Alguns trabalhadores mais qualificados recebem algum conforto (melhor salário, me
lhores condições de moradia, alimentação, saúde, escola, lazer) que, na verdade funciona
mais como macanismo de controle e divisão na categoria do que participação nos lu
cros. A tudo isso, soma-se a dificuldade que têm os dirigentes sindicais de incorporarem
novas práticas diante das novas situações de controle psicológico e de exploração.
E OFUER fl(BJ(X)?
Este só fiscaliza - e é o seu dever - mas só quando pressionado pelos sindicatos atra
vés das Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs). Ao constarem irregularidades apli
cam multas geralmente não .pagas, porque em muitos casos os patrões têm o beneplá
cito das autoridades . Se pagam, nunca se ouviu dizer que a partir dai a exploração
tenha cessado.

A<&J..ARI.AJXE OOCAIVFDPORSJA.CIDADõNIA-LUfA5
- EXIGIR QUE O MOVIMENTO SINDICAL REFORMULE SUA PRÁTICA DE
APOIO, PRESENÇA E SOLIDARIEDADE Aos· COMPANHEIROS E, AO MESMO
TEMPO SE ARTICULAR COM OUTROS SETORES SOCIAIS PARA TER LIVRE
ACESSO AOS LOCAIS DE TRABALHO E BUSCAR MECANISMOS PARA ELIMI
NAR O TRABALHO ESCRAVO.
- PUNIÇÃO PARA OS EMPRESÁRIOS RURAIS QUE NÃO RESPEITAM OS DI
REITOS TRABALHISTAS (cortando a liberação de recursos públicos, fazendo a co
brança das dividas sem renegociação, desapropriação, confisco de bens, etc...),
- ABRIR ESPAÇOS PARA QUE ENTIDADES DA SOCIEDADE CML ATUEM
JUNTAMENTE COM AS DRTs NA FISCALIZAÇÃO E COM A POLÍCIA RODOVI
ARIA NA "BLITZ" PARA PRENDER E MULTAR OS PROPRIETÁRIOS DE CA
MINHÕES QUE TRANSPORTAM EM PRECÁRIAS CONDIÇÕES TRABA
LHADORES DO CAMPO.
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- SÔ ESCOLHER PARA DELEGADOS REGIONAIS PESSOAS QUALIFICADAS
COM POSTURA ITICA E QUE NÃO SEJAM CONIVENTES COM O PODER PÚBLI
CO LOCAL,
- AS DRTs PRIORIZAREM O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO,
- O MINISTtRIO DO TRABALHO INFORMAR A SOCIEDADE CML SOBRE OS
PROBLEMAS T RABALHISTf..S EXISTENTES NO CAMPO E CRIAR MECANISMOS
PARA QUE TAMBtM A PRÓPRIA SOCIEDADE SEJA AGENTE DENUNCIADOR
DAS IRREGULARIDADES.
(Pe. Policarpo)

CÂNTICOS
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LJTO>I.A.
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O SENHOR, DEUS DA VIDA, ESCUTA ESSE NOSS01 CANTAR
POIS CONTIGO O POVO OPRIMl ,QJ;> HA DE SEMPRE CONTAR
PARA ALÉM DA INJÚRIA E DA MORTE, CONDUZ NOSSA GENTE
OUE TEU REINO TRIUNFE NA TERRA DESTE CONTINENTE.

QUANDO O DIA DA PAZ RENASCER
QUANDO O SOL DA ESPERANÇA BRILHAR __ _
EU VOU CAl'JTAR.

CIODA. 11:RRA

@

DEBULHAR O TRIGO
RECOLHER CADA BAGO DO TRIGO
FORJAR DO TRIGO O MILAGRE DO PÃP
E SE FARTAR DE PÃO• ...
DECEPAR A CANA

RECOLHER A GARAPA DA CANA
ROUBAR DA CANA A DOÇURA DO r..EL
SE LAMBUZAR DE MEL ...

PÕE A SEMEl\!TE NA TERRA/
NÃO SERA EM VÃO.
NÃO TE PREOCUPES A COLHEITA,
PLANTAS PARA O IRMÃO (bis)

AFAGAR A TERRA
CONHECER OS DESEJOS DA TERRA
CIO DA TERRA PROPÍCIA ESTAÇÃO
E FECUNDAR O CHÃO

IDA-FRIA

VENHAM TODOS, CANTEMOS UM CANTO QUE 'NASCE DA TERRA,
CANTO NOVO DE PAZ E ESPERANÇA EM TEMPOS DE GUERRA.
NESTE INSTANTE HÀ INICENTES TOMBANDO NAS MÃOS DE TIRANOS.
TOMAR TERRA, TER LUCRO MATANDO . SÃO ESSES SEUS PLANOS.

EIS O TEMPO DE GRAÇA
EIS O DIA DA LIBERTAÇÃO
DE CABEÇAS ERGUIDAS,
DE BRAÇOS UNIDOS, IRMÃOS.
NÓS HAVEMOS DE VER, QUALQUER DIA,
CHEGANDO A VITÓRIA
O POVO NA RUA, FAZENDO A HISTORIA,
CRIANÇAS SORRINDO, EM TODA A NAÇÃO
LAVRADORES. RAIMUNDO, JOSÉ, MARGARIDA, NATIVO...
ASSUMIR SUA LUTA E SEU SONHO, POR NÔS É PRECISO,
NIJS HAVEMOS DE HONRAR TODO AQUELE QUE CAIU LUTANDO
CONTRA OS MUROS E CERCAS DE MORTE, JAMAIS RECUANDO
COMPANHEIROS, NO CHÃO DESTA PÀTRIA É GRANDE A PELEJA.
NO ALTAR DA IGREJA O SEU SANGUE BEM VIVO LATEJA
SOBRE AS MESAS DE CADA FAMÍLIA HA FRUTOS MARCADOS
E HÃ FLORES VERMELHAS GRITANDO POR SOBRE os ROÇAÓos.
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EM CIMA DE UM CAMiNHÃO
BEM CEDINHO ELE VAI
SEM NENHUMA GARANTIA
PRO SEU PÃO DE CADA DIA
ELE VAI TENTAR CANHAR

REFfffi DIVEFa:E
VIVA VIVA A MULHER DESTA NAÇÃO
QUE VAI GERANDO NO VENTRE
A NOVA SEMENTE DA LIBERTAÇÃO
E VEM TRAZENDO NO SANGUE
A SEMENTE NOVA DA REVOLUÇÃO.

O MEU PATRÃO COMPROU TRATOR CAMINIIÃO
UM CLAMOR DE JUSTIÇA ESTÁ NO AR
7AMREM GRADE E ARRASTÃO, DEIXANDO
UM CLAMOR DE JUSTIÇA ESTÁ NO AR
ELE NA MÃO/ POIS LÃ NA ROÇA PERDEU
SU,1 SERVENTIA/PROCURANDO PRATO CHEIO
HOJE ELE P. BOIA-FRIA
ELE JÁ DEU AO SEU PAIS GLÓRIA E FAMA
MAS SUA TERRA QUE TANTO AMA
NÃO PODE MAIS CULTIVAR.
PtRGUNTO,AGORA A QUEM OUVE MINI/A VOZ
PRA QUEM DEUS CRIOU O MUNDO?
FOI PRA ALGUNS OU FOI PRA NÓS?

NOSSOS DIREI TOS VEM
NOSSOS DIREITOS VEM
SE NÃO VIR NOSSOS DIREITOS
O BRASIL PERDE TAMBÉM

OCNCffO CC6 FOVEI FC6

@

IVEU I FMtOCXl.PE A lERRA

BENDITA E LOUVADA SEJA
ESTA SANTA ROMARIA
BENDITO O POVO QUE MARCHA
BENDITO O POVO QUE MARCHA
TENDO CRISTO COMO GUIA.

MEU AMIGO, MEU IRMÃO OCUPE A TERRA
QUEM FEZ A TERRA FOI DEUS PAI O CRIADOR
DEUS FEZO CÉU, FEZO MAR E FEZA TERRA
E FEZO HOMEM E O ENTREGOU COM MUITO AMOR

DEUS DISSE AO HOMEM ESTA E A MINHA TERRA
E EU LHE DOU PARA vocE TRA.,.'3ALHAR
PARA DA TERRA TIRAR O SEU ALIMENTO
A TERRA EMINHA, NÃO EPRA NEGOCIAR

SOU, SOU TEU SE'N!IOR,
SOU POVO NOVO, RET!RANTt: t.: LUTADOR.
OIWS DOS PEREGRINOS,
OOS PEQUENINOS, JESUS CRISTO REDENTOR

VIVO SOFRENDO DISTANTE DA MINHA TERRA
MEU PEDE SERRA, EU NÃO POSSO MAIS PLANTAR
MINHA ESPERANÇA EMEU DEUS LIBERTADOR
O SEU AMOR NOS ENSINA A PARTILHAR

NO EGITO ANTIGAMENTE
DO MEIO DA ESCRAVIDÃO,
DEUS LIBERTOU O SEU POVO.
HOJE ELE PASSA DE NOVO
GRITANDO A LIBERTAÇÃO
PARA A TERRA PROMETIDA
O POVO DE DEUS MARCHOU
MOISÉS ANDAVA NA FRENTE
HOJE MOISl:S Ê A GENTE
QUANDA ENFRENTA O OPRESSOR

GL.óRIA CC6 PCBFES

CAMINHEIROS NA ESTRADA
MUITA CERCA PRENDE O CHÃO
TODO O ARAME E PORTEIRA
MERECEM CORTE E FOGUEIRA
SÃO FRUTOS DA MALDIÇÃO
QUEM 1: FRACO DEUS DA FORÇA
QUEM TEM MEDO SOFRE MAIS
QUEM SE UNE AO COMPANHEIRO
VENCE TODO O CATIVEIRO
E FELIZ E TEM A PAZ

GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS
E O CANTO DAS CRIATURAS (bisl
RIOS E MATAS SE ALEGRAM
TEUS POBRES POR TI ESPERAM (bisl
PAZ PARA O POVO SOFRIDO
E O GRITO DOS OPRIMIDOS (bisl
A TERRA MAL REPARTIDA
CLAMA POR TUA JUSTIÇA (bisl

QUANDO VEJO TANTA TERRA ESPALHADA POR Af/
EU ME PERGUNTO COM QUE OIREITO QUEREM TIRAR
A GENTE DAQUI

GLÓRIA, GLORIA,
GLÓRIA , TE DAMOS SENHOR
GLORIA, GLORIA
VENHA TEU REINO DE AMOR

TODA GENTE TEM DIREITO
DE TER TERRA PRA MORAR
PORQUE AQUILO QUE É DE TODOS
1: MAIS QUE ROUBO ACUMULAR

GLÓRIA A JESUS, NOSSO GUIA
FILHO DA VIRGEM MARIA
VEIO PRO MEIO DOS POBRES
PRA CARREGAR NOSSAS DORES
FILHO DO ALTÍSSIMO DEUS,
POR NÓS NA CRUZPADECEU
VENCEU A MORTE E A DOR
PRA NOS DA FORÇA E VALOR

MÃOS AO ALTO, VOZUNIDA
NOSSO CANTO SE OUVIRA
NOS CAMINHOS DO SERTÃO
CLAMANDO POR TERRA E PÃO
NINGUÉM MAIS SE CALARA.
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PROCURE AMIGO SE TIVER SUA TERRINHA
POR CARIDADE POR FAVOR NÃO VENDA NÃO
VIVO SOFRENDO NOS BARRIi COS DA CIDADE
PORQUE NÃO TENHO NENIIUM PEDAÇO DE CHÃO

GLÓRIA AO ESPÍRITO SANTO
QUE NOS CONSOLA NO PRANTO
QUE ORIENTA A IGREJA
PARA QUE DO POBRE ELA SEJA
QUE DEU CORAGEM A PEDRO
E AOS SANTOS, SEUS COMPANHEIROS
QUE HOJE JUNTA ESSE POVO
A BUSCAR UM MUNDO NOVO.

A MANEIRA DE TER TERRA
JA É MUITO CONHECIDA
EXPULSA O POBRE DE SUA GLEBA
IMPÕE A FORÇA SUA SAIDA
QUEM ME DERA QUE CHEGASSE
O �NO DA LIBERTAÇÃO
ONDE A LUTA- FOSSE DE TODOS
E OS BENS DA TERRA DE CADA IRMÃO

QUERO ENTOAR UM CANTO NOVO DE ALEGRIA
AO RAIAR DAQUELE DIA
DE CHEGADA EM NOSSO CHÃO
COM O MEU POVO CELEBRAR A ALVORADA
MINHA GENTE LIBERTADA
LUTAR NÃO FOI EM VÃO.
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- o Estado do Rio d e Janeiro,s era represe n tado pela cor
,
azul,lev e bandeiras,camisa,bone ... na cor indicada.
- Leve faixas e .... cartazes com fra
ses relacionadas ao tema
,
da Romaria ''Mae,teus filhos vao const ruir um pai s nqvo' '
- Em cada pass agem vendida cobre 01 R eal a mai s ,este di- t
nheiro s era para cobrir os ga stos com folhet os d e missa e cartazes•
- Procure sair da comunidade em horario
,
,
a chegada - em Aparecida antes do horario
de in��io
-...· programaçao.
PROGRAMAÇÃO
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08:00 hs - Chegada (Rec epção)
08:30 hs - Abertura
Ato cul tural
10:30 hs - Caminhada
'
1
11:30 hs - Mi ssa
.• :...-.\.12:30 hs - Encerramento
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Pastoral Operária SP/RJ/MG/ES
Serviço Pastoral dos Migrantes SPM
Comissão Pastoral da Terra - CPT-MG

______________________ 8ª Romaria dos
·Traball,adores

presentação
lrtnãos e Irtnãs,
Estamos fazendo chegar em suas mãos este pequeno
ª
subsídio que tem por objetivo ajudar na reflexão da 8
Romaria dos Trabalhadores. no próximo dia 07 de setembro.
Este subsídio contém 3 encontros. O primeiro resgata a
aparição de Nossa Senhora na água do rio Paraíba aos
humildes pescadores. No segundo encontro trás para debate o
tema da exclusão social e o grito dos excluídos, evento
ª
integrado nas atividades da 8 Romaria, onde o fato da vida
conta a experiência de Júlio César, um trabalhador
desempregado como tantos outros neste país.
Finalmente propomos uma celebração como forma de envio dos
ro1neiros que partem de sua comunidade ao encontro da Mãe
Aparecida para juntos assumir1r1os o compromisso de gritar e
lutar pelo fim de todas as fomas de exclusão.
Na certeza que este instrumento ajude na preparação da nossa
Romaria e motivem a presença alegre de todos.
Abraços fraternos,
Até 7 de setembro !
A coordenação.

-------------2
,1

-

8 a Rotnaria dos_______________---:-------·rrabalhadores

Como preparar os Encontros
Que cada grupo ou comunidade tenha um coordenador e um
animador, que leiam e preparem com carinho os encontros;
É importante que os locais dos encontros sejam preparados
com símbolos (bíblia, vela, água, imagem da Santa, flores...) de
modo que seja acolhedor;
Os coordenadores devem ajudar para que todos participem
das reflexões, valorizando o que cada um fala e traz para o en
contro;
No final de cada encontro, o coordenador já fala o tema do
.
.
, .
prox1mo encontro e 1ncent1va as pessoas para que tragam os seus
símbolos;
E importante deixar claro para todos, que neste ano a Romaria dos Trabalhadores e o Grito dos Excluídos acontecerão jun
tos·'
Que o grupo já marque uma data para reunir o grupo, após a
Romaria, para fazer uma avaliação e enviar as sugestões e críti
cas para a coordenação geral da Romaria.

Atenção!
A - No momento da
manifestação do Grito, às
12 :00 horas em ponto do dia
7, teremos a benção das
panelas e o panelaço. Coor
denadores não esqueçam:
incentivem para que todos
carreguem suas panelas,
independente do tamanho.
-------------3

B - Para animar o ato
cultural e a celebração
contaremos com a presen
ça do cantor Zé Vicente.
C - Incentivar para
todos levarem faixas, carta
zes, fitas, bonés, balões, com
a inscrição: A VIDA EM
PRIMEIRO LUGAR.

8 a Romaria dos

• rraball,adores

-

1- ENCONTRO
''Nossa Senhora Aparecida ouve o nosso grito''
Canto: (a escolher)
Acolhida: Irmã9s e irmãs, sejam todos be1n vindos a este nosso primeiro encontro

(neste momento pode ser feita a apresentação das pessoas)

Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo...
A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito
Santo estejam com vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu11e co1no trabalhadores (as) para nos prepararn1os a fazer um culto festi,1 0 a Deus. no Grande Santuário da mãe Aparecida.
Comentarista: Queridos irmãos e irmãs. nos reunimos porque de fato queremos
fazer uma Romaria bonita e diferente. Queremos rezz:- e ;!"":t� bem alto para que
.
todos possam sentir e escutar o nosso grito.\ amos con, ersar um pouco sobre o tema
desta Romaria, e o que ela significa para nós.
Leitor 1: Desde 1717, quando aparecestes a nós durante a pescaria estávamos 11a

luta pela sobrevivência. Nestes 278 anos de fidelidade, te1nos pedido por Ti, Mãe
querida, mas cada um por si mesmo. Como fizeram João Alves e Felipe Pedroso,
após ter encontrado contigo no rio Paraíba, quando ai11da pesava sobre milhares de
irmãos nossos, o escravismo colonialista.
Leitor 2: Mãe, alguns que gostam de explorar e de dominar, cada vez mais inven

tam trapaças para co11tinuar 110s oprimindo. Pri111eiro foi a mentira da abolição, ou
seja, depois de os povos negros haverem cultivado estas terras, se livraram de 11ós
deixando-nos com nada. Sem poder organizativo, portanto político e religioso onde
não éramos reconl1ecidos em nossa humanidade. Sem saber, para exercer 11ossa ci
dadania, escolher e discernir co1n critérios. E sem ter com que comprar víveres para
a nossa sobrevivência, isto é, comer, beber e vestir. Assim éramos tidos como nãogente.
Leitor 3: Ultimamente, Mãe, so1nos brancos, negros, e amarelos, todos empobre

cidos e excluídos. Hoje nos recusam o trabalho que é a expressão mais forte do nosso
existir histórico. Cada dia inve11tam novas crises com o objetivo de tirar-nos o
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trabalho. Uma vez nos pedem para esperar o bolo crescer para dividí-lo mais tarde.
Agora nos pedem que aceitemos o desemprego.
Leitor 4: Mãe, é grande nossa dor, ver os nossos filhos sem perspectivas para o

futuro, abandonados nas ruas, ou mesmo prisioneiros. Como naquele dia da pesca,
venha nos ajudar para que o nosso grito chegue ao coração de Teu Filho.
Comentarista: Somos 41 milhões de miseráveis

Somos 12 milhões que recebem até um salário mínimo
Somos 1 O milhões de desempregados
Somos 20 milhões de analfabetos
Somos 2,5 bilhões em todo o mundo

Todos: �1ãe. ,·err. nos ajudar a ser testemunhas de Teu Filho, que na humanidade

do trabalhador da Ga: i:eia re, elou-r:cs o Projeto do Pai.

Comentarista: \'amos à Aparecida fazer um culto festivo ao nosso Deus que

quer ,·ida e apreender de Maria como fazer o que Jesus manda.
Leitura: João 2,1-12

Para conversar: De que nos fala o evangelho ? Que significado tem para nós
hoje? A nossa peregrinação, ou Romaria é diferente das outras?
Canto: n º 2

Ave Maria/ Pai Nosso
Canto: n º 7

Despedida.

5
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8 a Romaria dos
·rrabalhadores

Pelejando contra o desemprego
·Animador: Caros irmãos e irmãs, sejam benvindos nesta casa. Estamos aqui para

nos preparar para a 8ª Romaria do Trabalhador (vamos nos apresentar dizendo o
nome e de onde venho)

Comentarista: Estamos aqui reunidos para nos preparar para a Romaria do Tra

balhador. Todo o trabalhador e trabalhadora dá duro pra sobreviver e ainda assim
sofre a ameaça do desemprego. Vamos ver como isto acontece e que saídas e11con
tramos para esta situação. Que Nossa Senhora nos ilumine para enfrentar esta situ
ação que ameaça todo o nosso povo.
Canto (a escolher)
Fato da vida: Júlio César está casado com Mariana há quinze anos.

Nesse tempo ele já trabalhou em seis firmas: quatro metalúrgicas e duas de
material plástico.
Mariana fica pensando porque Júlio César não pára no emprego. Já brigaram
sobre isto. Agora, Júlio está outra ,·ez desempregado há dois meses. Mariana está
''p. da vida'' com ele outra vez.
Dias atrás, Júlio foi ao sindicato acertar algumas coisas. Ficou sabendo sobre
um encontro de debates sobre a situação dos trabalhadores. Ele foi nesse e11contro
de fwn-de-semana. Saiu de lá com alguns lugares para procurar ernprego, e um
monte de informações para passar a Mariana.
Júlio César sentou com Mariana para explicar que a situação dos trabalhado
res é mais séria do que eles pe11sam.
Mariana ficou assustada quando soube que metalúrgicas como Gradieríte que
teve 9.600 empregados, hoje está com 2.700; a Cofap reduziu de 19 para 1 O mil o
número de empregados. O Banco Bradesco, que em 1986 tinha 147 mil, hoje e1n
prega 65 mil pessoas, e com um número de contas muito maior. E por aí a coisa vai.
Mariana se assustou com isso. E o pior, disse Júlio, é que o pessoal que está
saindo não volta para a mesma profissão; muitos não voltam para emprego algum !
Será mesmo? Perguntou Mariana, abaixando a cabeça de lado e levantando
os olhos ao mesmo tempo. Julio ''ficou sabido'' de repente, pensou ela com seus
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botões. Julio César usou um ''palavrão'' para explicar o que está acontecendo: há um
''processo de exclusão'' em movimento, e vai sobrar para nós. Ela ficou ainda mais
assustada quando soube que nos Estados Unidos e na Europa a situação está igual ou
pior. Ou seja, há cada vez menos trabalho para o pessoal. O que será que esse pessoal
fica fazendo, Mariana está pensando ...
Para refletir e responder:

a. O ''palavrão''que Júlio César usou ''processo de exclusão'' você saberia como expli
car para Mariana?
b. Você conhece casos semelhantes ao de Julio Cesar e Mariana? Como estão enfren
tando essa realidade?
e. Menos trabalho, mais produção: Como pode?
d. E verdade que se trabalha cada vez menos?
e. Essa realidade: menos trabalho, mais produtividade está sendo boa para o trabalhador?
f. Você lembra qual é o tema de nossa 8ª Romaria?
,.

Canto: (a escolher)
Evangelho: Marcos 6, 30-34

"Os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensina
do. Ele disse: Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto e descansai um pouco. Com
efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de
comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir
e, sabendo disso, a pé, de todas as cidades, correram para lá e chegaram antes deles.
Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão
por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas
•
coisas.
a. " ... os que chegavam e os que partiam ..." Tem sido essa a realidade de sua família, de seus parentes, de seus amigos, de sua vizinhança?
b. As nossas comunidades estão ensinando o quê às multidões de hoje?
e. As multidões de hoje andam atrás de quê?
d. Quais seriam alguns gestos existentes em nossas comunidades que indicam e
apontam solidariedade junto aos excluídos do mundo do trabalho.
Preces espontâneas.
Canto final (a escolher)

Despedida e Benção Final
Amigos (as), precisamos de muita garra e animação para ir a
Aparecida!
O nosso próximo encontro será para a Celebração de Envio
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Ili - ENCONTRO
Celebração do Envio
Orientações:
- que o coordenador (a) do ônibus ou da Romaria dê boas vindas aos
romeiros, reflita sobre o seu significado e recorde que a Romaria se
insere numa manifestação mais ampla, que é o Grito dos Excluídos e que
pretende ser um grito de esperança para os excluídos.
- Colocar uma mesa ou uma toalha ao chão sobre a qual os romeiros
depositam coisas que vão levar: alimentos, objetos, faixas,
cartazes... Uma imagem de NSra Aparecida.
- Apresentar à comunidade as pessoas que vão à Romaria.
Animador: Caros irmãos e ir,nãs, sejan1 bem vindos a este momento de ora

ção de preparação à Romaria de Aparecida. Junto com estes símbolos vamos
oferecer nossas vidas àquela que nos guia no caminho do Evangelho.

Canto (a escolher)

Palavra de Deus: Êxodo 3,7-12 e Salmo 121 (120)
Animador: Vamos fazer nossas preces àquela que nos espera em Aparecida:
Alguém da comunidade: o que queremos que nossos romeiros levem aos

braços de Nossa Senhora? (pedidos, símbolos, objetos ...)
(abre-se a palavra a quem quizer)
.

Um dos romeiros: Que pedidos temos a fazer a Nossa Senl,ora?

(momento de preces espontâneas)

Momento da Benção do envio (convida-se todos os romeiros ao centro en
quanto as demais pessoas da comunidade estendem suas mãos - a benção pode
ser dada com a imagem de N.Sra Aparecida)

8
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Alguém da comunidade faz espo ntaneamente a oração de benção para que tenham uma boa viagem e um bom retomo, e que aumente a fé e o testemunho dos
que vão e dos que ficam.

Animador: Meus irmãos e irmãs que nossa ro maria sustente nossa luta do dia a

dia para ir fazendo de nosso Br asil um país de justiça, um país de irmãos, sem tanta
exclusão social como hoje presenciamos. Firmes nesta fé, e apoiados por Maria,
saudemo-nos uns aos o utros em Cri sto.
Canto: Virá o dia em que todos ou Sant a Mãe Maria Nesta travessia ...

OBS.: Motivar os Romeiros para que na Próxima celebração da comunidade
partilhem detalhes da Romaria.

•

CANTOS
}. Eras Tú, Senhor Jesus...
Eras Tú, Senhor Jesus ...
Escondido no irmão
E agora nos convidas
Ao louvor e à conversão ?

Ele chama os excluídos
do convívio social:
quem tem Aids e o migrante,
o drogado e o marginal.

O Senhor já pôs a mesa
para a grande refeição.
Todos somos convidados
a comer do mesmo pão.

Todos somos responsáveis
pelas causas da exclusão,
da criança abandonada,
do mendigo e do ancião.

2.

Escutai o vosso povo,
reunido em oração:
transformai as nossas mentes
e o nosso coração !
Revelai-nos a alegria
do serviço por amor
imitando Jesus Cristo,
vosso Filho e Salvador!
Dai-nos força e energia,
para unidos trabalhar
por um mundo, onde todos
possam ter o seu lugar!

Caminhando com Maria

Santa Mãe Maria, nesta travessia
cubra-nos teu manto cor anil.
Guarda nossa vida, Mãe aparecida
Santa Padroeira do Brasil.
AVE MARIA, AVE MARIA (bis)

Com amor divino, guarda os peregrinos
nesta caminhada para o além.
Dá-nos companhia, pois também
um dia foste peregrina de Belém.
Com seus passos lentos, enfrentando os ventos
quando sopram noutra direção.
Toda a Mãe Igreja pede que tu sejas
companheira da libertação.

9
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Ao Deus Pai Criador, oferecerei

Ao Deus Pai Criador, oferecerei
Esta raça esta cor - oferecerei
Cada negro que luta - oferecerei
Pelo fun do racismo, meu sangue em batismo oferecerei.
Pão, comida escassa-:- oferecerei
Vinho, vício, cachaça - oferecerei
Ao Deus de tantos nomes - oferecerei
Negro, branco, homem livre a fé que sempre tive
- oferecerei.
Negra história negada - oferecerei
Toda dor suportada - oferecerei
Preto Velho Yaiá - oferecerei
Negra bela raíz, o meu po\'O feliz.. - oferecerei.

4.

Meu trabalho escravo - oferecerei
alugado, mau pago - oferecerei
Meu sangue desterrado - oferecerei
A beleza que faço, alegria que traço, - oferece.
ret.
Vinho, sangue suado - oferecerei
Pão partido, esmagado - oferecerei
Um clamor de justiça - oferecerei
Arte, samba, vitória, nas mãos da história - ofe•
recere1.

Mãe do céu morena

Mãe do céu morena, senhora da .Ara::ri� la
tina/ de olhar e caridade tão di ira
de cor igual à cor de la.1i:a.s racas
tão serena. senhora de_·e: _ \ JS :: sofri
dos patrona cos :JeC--etilli e -ã.-r.iGos:. derrama sobre ili:.!: 2..5 2.5. �z�as.

rraz o ·eu amor de mãe/ Ensina quem tem tudo
a par"IJ,ar. Ensina quem tem pouco a não can
sar E faz o nosso povo caminhar em paz.
Derrama a esperança sobre nós. Ensina o povo
a não calar a voz. Desperta o coração de quem
não acordou./ Ensina que a justiça é condição
de construir um mundo mais irmão./ E faz o
nosso povo conhecer Jesus...

Dei, a.11s so�-e o::º" ens rua luz. Aos pobres
\ em m o-uar o reu Jesus. Ao mundo inteiro

5.

Leite de tanta ama - oferecerei
Negro filho reclama - oferecerei
Quilombolas guerreiras - oferecerei
Na cidade e na roça, esta festa que é nossa - ofe•
recere1.

Pão em todas as mesas

(Zé Vicente)

A mesa tão grande e vazia de amor e de
paz, de paz. Aonde há luxo de alguns a alegria
não há jamais. A mesa da Eucaristia nos quer
ensinar, a, a, que a ordem de Deus, nosso Pai, é
o pão partilhar.
PÃO EM TODAS AS MESAS.
DA PÁSCOA NOVA A CERTEZA
A FESTA HAVERÁ E O POVO A CAN
TAR, ALELUIA! (bis)

As forças da morte, a injustiça e ganância
de ter, de ter/ Agindo naqueles que impedem
ao pobre viver, viver/ Sem terra, trabalho e co
mida a vida não há, não há/ Quem deixa assim e
não age/ a festa não vai celebrar.
Irmãos companheiros na luta vamos dar as
mãos, as mãos/ Na grande corrente do a1nor, na
feliz comunhão, irmãos/ Unindo a peleja e a
certeza vamos construir, aqui/ Na terra o proje
to de Deus/ Todo o povo a sorrir.
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Que·em todas as mesas do pobre haja fes
ta de pão, de pão/ E as mesas dos ricos vazias,
sem concentração, de pão/ Busquemos ague
nesta mesa do Pão Redentor, do Céu/ A força
e a esperança que faz todo o povo ser Deus.

6.

'

Bendito o Ressuscitado, Jesus vencedor,
ô,ô. No Pão partilhado a presença ele nos
deixou, deixou. Bendita é a vida nascida de
quem arriscou, ô,ô. Na luta pra ver triunfar
neste mundo o amor.

Bendito dos Romeiros

Bendita e louvada seja esta santa Romaria.
Bendito o povo que marcha, bendito o povo que
marcha tendo Cristo como guia. (bis)

Caminheiros na estrada, muita cerca prende o
chão. Todo arame e porteira
merece corte e fogueira, são frutos d a
maldição. (bis)

Sou, sou teu Senhor, sou povo novo, retirante,
lutador!
Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cris
to, Redentor!

Quem é fraco, Deus dá força; quem tem medo
sofre mais. Quem se une ao companheiro
vence todo o cativeiro, é feliz e tem a paz. (bis)

No Egito, antigamente, do meio da escravidão,
Deus libertou o seu povo.
Hoje Ele passa de novo gritando a libertação. (bis)

Mãos ao alto, voz unida; nosso canto se ouvirá.
Nos caminhos do sertão, clamando por terra e
pão, ninguém mais nos calará. (bis)

Para a terra prometida o povo de Deus marchou.
Moisés andava na frente.
Hoje Moisés é a gente, quando enfrenta o opres
sor. (bis)

Meu São Francisco das Chagas, da matriz de
Canindé, seja nossa companhia nesta grande
Romaria prá terra que a gente quer. (bis)

•

7 Negra Mariama

Negra Mariama chama pra lutar em nossos
movimentos sem desanimar
Negra Mariama chama pre enfeitar o andor porta Levanta a cabeça dos espoliados/ Nossa
estandarte para ostentar
Companheira chama pra avançar.
A imagem Aparecida em nossa escravidão
com o rosto dos pequenos cor de quem é irmão.

8.AXÉ

Negra Mariama chama pra cantar que Deus uniu
Irá Chegar um novo dia,
os fracos pra se libertar.
E derrubou do trono latifundiário que um novo céu, uma nova terra, um novo mar.
E neste dia os oprimidos, numa só vóz a
escravisavam pra se regalar.
liberdade irão cantar !
Negra Mariama chama pra dançar / Saravá
Na nova terra, o negro não vai ter corrente,
esperança até o sol raiar
e o nosso índio vai ser visto como gente.
No sa111ba está presente o sangue derramado
Na nova terra, o negro, o índio e o mulato,
O grito e o silêncio dos martirizados.
o branco e todos vão comer no mesmo prato.
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Procurar o material da 8ª Romaria dos
Trabalhadores na sede da Pastoral
Operária do seu Estado

1

ª
9

ROMARIA DOS
TRABALHADORES

··· · · · ·---------- ·-----------------------------

CONSTRUIR A ROMARIA
DESDEJA!
A 9 ª Romaria dos Trabalhadores já começou! O ânimo e
garra na preparação dependem de você!

07 De Setembro de 1996

"MÃE APARECIDA, SEM TRABALHO
NÃO HÁ VIDA"

Organize a caravana em seu Estado, região, cidade. Con
verse com amigos, grupos, comunidades, paróquias e dioceses.
É uma ocasião de celebrar a resistência, teimosia e Fé, na
certeza que esta pátria seja realmente justa comfraternidade e
paz.
Queremos gritar aos quatro cantos do Brasil, que somos •
milhões de desempregados. sem terra, sem moradia e dizemos:

QUEREMOS TERRA E TRABALHO PARA VIVER!

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

.

l\tlATERl.-\1, DE
DIVlJL(;_.\(�1\()

..

CARTAZ - O cartaz da Romaria estará pronto a partir
de 1 º de Junho/96
CAMISETAS - Também ficará pronta a partir de l º de
Junho/96
BOLETINS - A divulgação da � RQmaria é também
tarefa sua! Sairão dois boletins (este mês de Maio) e wn
outro (mês de Julho).

APRESENTAÇÃO

E

stamos nos aproximando da�
Romaria dos Trabalhadores

É um momento de levar nossas
dores, lutas e esperanças diante de Nos
sa Mãe Aparecida ,pedindo a ela que
fortaleça nossa Fé e compromisso na
construção de uma pátria justa com
igualdade,fratemidade e participação
nas decisões políticas e sociais.
O tema da� Romaria é "MÃE
APARECIDA, SEM TRABALHO NÃO
HÁ VIDA", e está ligado à Campanha
da Fraternidade na qual todos são cha
mados a refletir sobre a paz e ajustiça em
nossa sociedade. Neste sentido, expres
samos nossos desejos por uma vida dig
na, com trabalho e terra para todos.
Esta Romaria quer ser sinal pro
fético, de ânimo, religiosidade, e for
ça. É importante nesta situação de de
semprego, miséria e violência que a

gente não desanime. É aí que entra a
nossa missão. Gente que acredita na
presença de Deus em nossa história,
que acredita na força dos pequenos,
gente que tem Fé e crê no Deus liber
tador e na Mãe que sempre ouve os cla
mores de seus filhos.
No dia 07 de setembro, é o mo
men to de unir nossas forças, ir á
APARECIDA , mostrar ao Brasil a Fé,
solidariedade e união, na certez.a qu.ç
juntos, na luta do cotidiano, conquis
taremos a paz que é fruto da justiça.
Viva a ga ROMARIA OOS TRA
BALHADORES: MÃE APARECIDA,
SEM TRABALHO, NÃO HÁ V/DAÍ
"Compreendi também que é dom
· de Deus que o homem possa comer e
beber, desfrutando do fruto de todo o
seu trabalho "
(Eclesiastes 3,13)

MÃE APARECIDA, SEM TRABALHO NÃO HÁ VIDA''
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ste tema faz pensar nas
palavras chave que tocam diretamente o nosso
dia-a-dia e todas as dimensões da
vida.
Palavras como TRABALHO e
VIDA mostram o desejo que pos
suimos em ter terra e trabalho para
viverr Hoje, especialmente, en
frentamos o problema do desempre
go estrutural, com demisões em mas
sa, introdução de novas tecnologias e
eliminação de postos de trabalho .
Lembramos que no campo a situação
não é muito diferente. A terra concen
trada nas mãos de poucos, causa a mi
gração ( saída da sua terra em busca
de uma vida melhor) e também a vio
lência como vimos nos massacres dos
trabalhadores sem terra em Corum
biara-Rondônia e Eldorado-Pará.

TAMBÉM HAVERÁ O GRITO
DOS EXCLUÍDOS/96

Tudo isso é sinal de morte ...
Denunciamos o projeto econô
mico-político que vigora no Brasil,
que prioriza o capital, o lucro - o
econômico - em detrimento da pes
soa humana. Constatamos que na
prática, a lógica perversa do capita
lismo elimina o trabalho.

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

Queremos acentuar enfim, o
SUJEITO, o trabalhador excluido,
desempregado, que luta pela VID�
e busca alternativas para sobreviver.
A Romaria traz com este tema
a reflexão da grande maioria da po
pulação que exige melhores condi
ções de vida e trabalho. Queremos
fortalecer a ESPERANÇA, ser pre
sença SOLIDÁRIA, na certeza que
lutamos pela VIDA EM PRIMEIRO
LUGAR!

�
::
:

i
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J
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É um evento massivo, descentra
lizado e sua realização é um ato que
reúne amplas camadas da socieda
de. O tema é : O GRITO DOS EX
CLUIDOS POR JUSTIÇA E PAZ
e como lema: TRABALHO E TERRA PARA VIVER!
O acesso à terra e trabalho para
viver com dignidade são condições
indispensáveis para se chegar a uma
sociedade justa e fraterna sinal do
Reino de Deus.

Qualquer informação é só ligar
para a secretaria do Grito:
Ari Alberti/SPM
R. Caiambé, 126 - CEP 04264-060
lpiranga - São Paulo/SP
Fone (O11) 63-7064

OBJETIVOS DO GRITO
DOS EXCLUÍDOS:
• Professar nossa fé, no Deus da
Vida;
• Ser um grito profético por justiça e paz;
• Assumir a política para construção

da cidadania e democracia plena;
• Denunciar o desemprego estni
tural e a concentração da terra;
• Buscar saldas para situações de
exclusão;
• Criar laços. de solidariedade para
fortalecer a luta e esperança.

CORR�NT� DA CIDADANIA

Leia, tire cópias e passe adiante ...
Iniciativa: Pastoral O erária Estadual / R
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Boletim Nº 2
Julho/Agosto97

"MAE

E_ COMPANHEIRA
i
D O POVO,
QUERE__MOS CONSTRUIR
UM CAMINHO NOVo·
1 O a110s de Ro111a1·ia · 1 O a110s de l1istó1·ia

Atenção, Romeiros e Romeiras, neste ano faremos em
Aparecída uma grande Procissão. Sairemos do Páteo da Basílica Velha
até o novo Santuário, onde acontecerá a Celebração. É bom que todos
nos organizemos para sairmos de casa mais cedo do que nos anos ante
riores, para não chegarmos atrasados. Veja os horários e a programa
ção do dia e se organize para chegar a tempo.
·

DIA 7 DE SETEMIRO/ PROGRAMAÇAO:

..

1:00 hs: -Conccntrasio cm frente à lasíllca Velha
-Abertura, anlm1sio, ac:olhlda dos romclros(as).
1:30 hs: -Saícbl da procluio, caminhada.
9:00 hs: -Encontro das camlnhac:las/Procluócs
10:00 hs: -Cclcbrasio na lasallc1 Mova
1 1:50 hs: -Mo pátco Joio Paulo li, Início do Grito dos Exluidos.
-Comemorasão dos 10 anos da Roa11arla.
-Mom«nlo do Grito dos Excluídos (apitos e cartio Ww:1n1clho).
-Consa9r1iío a Mossa Senhora Aparcdcla.
12:30 hs: -lcnçio e Envio.
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ROMARIA: EXPRESSA
As Romarias também são
expressões da busca de Deus. Sempre
houve peregrinação dos cristãos,
desde Abraão, que foi o pioneiro na
realização de Romarias.

l O anos do assassinato de Santo Dias da
Silva; a violência era tanta que nos
levou a gritar: ''MÃE, ESTE POVO

QUER VIVER''.

Minha irmã trabalhadora, é
operária e mãe também, sai de casa
o filho chora, fica em casa, o pão não
vem". Esta realidade foi denunciada,
refletida e celebrada na 3ª romaria,
que teve como tema: ''MARIA,
11

No Brasil, foram surgindo alguns
centros de romarias, sempre após
histórias de aparição de imagens a
pobres, camponeses, pescadores,
indígenas o u negros oprimidos.
Na maioria destas histórias de aparição
havia uma forte crítica ao sistema
dominante, tanto político como
religioso.
Na década de 70 foram reali
zadas as primeiras romarias organiza
das pelas pastorais sociais. As três
primeiras romarias aconteceram em
São Gabriel (RS) para celebrar o
martírio do cacique Sepé Tiarajú, e o
massacre de 1500 índios guaranis.
(Organizadas pelo CIMI e CPT}.

( 10 ANOS DE ROMARIA )
No ano de 1988, a PO dos Esta
dos de SP e RJ organizaram a 1 ª Roma
ria dos Trabalhadores a Aparecida - SP.
Os mais de 5.000 participantes rezaram
e refletiram sobre o tema: 'MÃE, ESTE

POVO PASSA FOME''.

No ano seguinte, passa a fazer
parte na organização a PO de MG e
ES. Baixos saláios, acidentes de 1rabalho,
desemprego, assassinato de lideranças,

-----

MULHER TRABALHADORA''.

Em 1991, a Campanha da
Fraternidade refletiu a problemática
do mundo do trabalho, com o tema:
"SOLIDÁRIOS NA DIGNIDADE DO
TRABALHO". Neste ano, o número de
participantes foi o maior de toda a
história das romarias: mais de 100 mil
romeiros(as). Em 91 a PO/PRparticipou
da coordenação da Romaria.
A partir desta romaria, o projeto
consolidou-se, a data entrou de vez
para o calendário das comunidades.
Com p r e p a ração
p r év ia e
cont e ú do
programação
com
4ª
formativo e libertador, o tema da
romaria foi: ''MARIA CAMINHA COM

OS TRABALHADORES''.

''MÃE, OS TRABALHADORES
CHORAMI GRITAM! RESISTEM! ''.

Este foi o tema de 92, quando as
Comunidades Eclesiais de Base
refletiam e celebravam sobre o
ocorrido nos 500 anos de "invasão" e
dominação da América Latina.
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O ponto forte desta romaria foi a
participação das comunidades no ato
cultural e na Celebração Eucarística.

aconteceu o 1º Grito dos Excluídos,
que veio dar um novo ânimo a romaria
dos trabalhadores(as).

Aparecida reúne 60 mil operá
rios", Presidente da CNBB reza missa
para 40 mil pessoas em Aparecida",
estas manchetes foram publicadas no
'Viário Popular'' (SP) e "O Estado de São
Paulo" em 08/09 /93. ''MÃE, ONDE
MORAR?'', este foi o tema da 6 ª
romaria que teve a contribuição do
SPM - Serviço Pastoral do Migrante (SP)
para compor a equipe organizadora.

Em Fevereiro de 96, pesquisa
revela que a maior preocupação do
trabalhador é com o emprego. A
equipe de coordenação da romaria
ouviu a voz firme das ruas e colocou o
desemprego como tema central:

11

11

Em 1994, a 7ª romaria contribuiu
com as comunidades ajudando-as no
conhecimento dos projetos políticos
que estavam em disputa nas eleições
gerais, motivadas pelo tema:

"MÃE, TEUS FILHOS VÃO CONSTRUIR
UM PAÍS NOVO''.

M ilhares de trabalhadores(as)
rezaram diante da Padroeira do Brasil
e se comprometeram a dar sua
contribuição para a construção de um
país economicamente justo, politica
mente democ rático e culturalmente
plural.
Em 1995, a CPT/MG, assume
conosco a construção da 8ª romaria
cujo tema foi: ''MÃE, EIS O GRITO DOS
TEUS FILHOS''. O grito por emprego,
moradia, saúde, reforma agrária ...,
encheu as telas das TVs e os jornais de
todo o país no dia seguinte à romaria.
Em 07 d e setembro d e 199 5,

''MÃE APARECIDA, SEM TRABALHO
NÃO HÁ VIDA''. O subsídio de

preparação veio ajudar nas reflexões
sobre as causas, conseqüências e
alternativas frente ao desemprego. A
9ª romaria marca também a entrada
do Conselho lndigenista Missionário
(CIMI-Sul) no processo de organização.
Neste ano de 97, estamos
preparando de maneira especial a
grande celebração dos 1 O anos de
romaria.
Além da celebração,
queremos fazer uma forte denúncia: o
caminho do Neo-liberalismo, do livre
mercado não é o caminho que o
Senhor Nosso Deus aprovou na romaria
do Êxodo, quando fez aliança com
nossos antepassados.
"MÃE E

COMPANHEIRA DO POVO, QUEREMOS
CONSTRUIR UM CAMINHO NOVO''

com justiça, solidariedade, terra,
Estamos
trabalho para todos...
aguardando você, sua família, sua
comunidade neste grande encontro
que será a 1 O ª romaria dos
Trabalhadores e Trabalhadoras.

,

'

Orientações gerais

m.- As caravanas devem ser
nas
organizadas
dioceses,
paróquias, setores e comunidades.
Pedimos todo apoio aos bispos,
padres e leigos na organização. O
sucesso da romaria depende de
cada um de nós.

será distribuído da seguinte forma:
50% fica para os Estados e 50% fica
com o caixa da Romaria, para
cobrir gastos na produção de
materiais e organização da
Romaria.
O dinheiro arrecadado
pode ser e n tregue para o
representante da coordenação da
Romaria de cada Estado. Em
Aparecida, ao lado do palanque,
haverá uma mesa para' receber as
contribuições.

02- Solicitamos que em cada diocese
ou cidade, os coordenadores
colaborem na divulgação da ·
Romaria dos Traba-lhadores(as} seja
em jornais, rádios ou TVs locais; e
dentro das comunidades. A
coordenação da Romaria se o7• O lanche pessoal ou comunitário
fica a cargo dos romeiros(as}.
responsabiliza pela organização da
infraestrutura: cartazes. boletins de
divulgação. orientações e contatos 08. Neste ano, o local de chegada será
a Basílica velha, onde haverá a .
em geral.
concentração a partir das 8 horas
e de.onde partiremos em procissão
tn- As caravanas devem sair em
às 8:30hs, conforme o programa.
horários que possibilitem a chegada
em Aparecida, a tempo de
participcr da programação prevista. W.- Levar faixas. cartazes, fitas, cami
setas com frases que expressem
nosso Grito: "QUEREMOS JUSTIÇA E
Os coordenadores devem reafirmar
DlGNIDADEI".
o caráter da Romaria, podendo
motivar no início da viagem, as
intenções e pedidos dos 1(l... Não esqueça de levar APITO e
CARTÃO VERM ELHO para o
romeiros(as), concluindo com uma
momento da benção e do Grito .
oração em comum.
(&.

Coloque no parabrisa do ônibus um
impresso com a frase: "Romaria dos
Trabalhadores", e o nome de sua
cidade.

06. A coordenação sugere que seja em
butido no preço da passagem a
contribuição de R$ 1,00 (um real)
para ajudar a cobrir os gastos da
roma-ia. O dinherio arrecadado

Para maiores informações entre cm
contato com o representante da
Ccx>rdenação em seu Estado:
PO Nacional (OI 1) 605 1393
PO Estadual - sr (OI 1) 606 5531
SPM (011) 63-7064
CIMI- SUL (011) 826.0133
PO Estadual - MG (031) 461.4799
CPT - MG (031) 467.4311
PO Estadual - RJ (021) 767.8570
PO Estadual - ES (027) 223.4977
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7 de Setembro de 1999
''.. . e não havia necessitados entre eles''
At. 4,34

Derruba do trono os poderosos e eleva

os humildes; aos famintos enche
de bens, e -despede. os ricos de
,,
maos vazJaS Lc. 1,52-53

Romaria dos Trabalhadores/ as à Aparecida do
Norte tem manifestado o desejo, a esperança e a
certeza de uma grande transfarmação de nossa sociedade
excludente e cada vez mais concentradora da riqueza e da
renda. Sobretudo, nestes últimos anos, em que a Romaria dos
Trabalhadores/ as tem se articulado com o Grito dos
Excluídos, a evocação de Maria, como mãe do povo brasileiro,
têm significado, cada vez mais intensamente, a busca de uma
convivência mais solidária em nosso país. Maria, em seu canto

•

do Maguinificat, aponta para a grande virada da chegada do Reino
de Deus, que vem para mudar a situação de vida do povo que está
na opressão e marginalização.
Lucas, responsável pela redação do Magnificat, é também o
redator dos atos dos apóstolos. A afirmação de que nas primeiras
comunidades "não havia necessitados entre eles", revela a busca da
igualdade e da solidariedade entre irmãos/ãs. Mas mostra que essa
igualdade e solidariedade deve partir de uma atitude que visa o bem
de todos a partir da partilha dos bens. Sem partilha dos bens não há
possibilidade de vida partilhada e solidária. Santo Antônio já dizia
que riqueza acumulada é como esterco amontoado: "Só fede". Mas
esterco esparramado na terra produz riqueza. Da mesma forma,
pão acumulado embolara. Pão partilhado produz vida!
Envocar na Romaria dos Trabalhadores/as esses dois textos
do Novo Testamento, é retornar o projeto do Reino anunciado por
Jesus de Nazaré. Para que seu Reino possa ser anteciapdo na
história, a necessidade de reviravoltas, de inversões. Uma dessas
inversões necessárias é a partilha dos bens e da renda. Hoje,
concretamente a derrubada dos poderosos de seus tronos e a
despedida dos ricos de mãos vazias, se raliza na partilha da terra,
através de uma Reforma Agrária com Política Agrícola e na
redivisão da renda, como possibilidade de todos terem acessos aos
bens da vida. Se não houver uma modificação da distribuição da
renda no Brasil, e a renda continuar acumulada nas mão de poucos,
a Oração de Nassa Senhora não vai se realizar. E impossível pensarmos numa sociedade brasileira mais justa e solidária, se um por
cento dos mais ricos continuarem a ganhar mais do que os
cinqüenta por cento mais pobres da população! Sem partilhar o
bolo da riqueza, que é o fruto coletivo, não haverá possibilidade de
podermos cantar com os primeiros cristãos/ãs: "E não havia
'
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necessitados entre eles".
Hoje o número dos necessitados é cada dia maior: sem-terra,
sem-teto, sem-trabalho, sem-escola, sem-saúde, sem-aposentadoria.
Na verdade, estamos sem cidadania. O Reino de Deus deve operar
uma inversão em nossa sociedade e apontar para um horizonte,
onde todos/ as possam viver com dignidade tendo o necessário para
viver.
Sabemos que a Romaria é uma caminhada. Relembra a
caminhada do povo de Deus no deserto em busca da terra
prometida, terra da abundância e solidadariedade. Mas todos
sabemos que essa caminhada do povo, seu Exodo foi longo e
penoso: quarenta anos pelo deseto, depois de um longo período de
escravidão no Egito. Hoje também estamos tomando cada vez mais
consciência que a escravidão no Brasil continua. Ela toma novas
farmas e continua inviabilizando a vida da grande maioria da
população, que continua marginalizada dos bens necessários para
uma vida digna pela qual Jesus de Nazaré deu sua vida. "Eu vim
para que todos/ as tenham vida!" (Jo. 1 O, 1 O).
Prestes a celebrar quinhentos anos da "Conquista" do Brasil
pelos colonizadores europeus, essa romaria tem que ganhar força de
uma grande denúncia contra o processo histórico de exclusão dos
índios, negros, camponeses, migrantes, sem-terra, sem-teto,
mulheres, crianças, idosos, que são todos filhos/ as do mesmo Pai
Mãe, o Deus comum de todos nós. Não é possível celebrar os
quinhentos anos e continuarmos com a mesma situação de opressão
e de exclusão da maioria da população pobre do nosso país.
Afinal são mais de quarenta milhões que estão vivendo
abaixo da linha da miséria. Isso significa que há muitos necessitados
entre nós! Essa é uma grande denúncia contra nossa situação de país
mais "católico" e, talvez, mais "cristão" do mundo!
7 de Setembro de 1. 999
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Romeiros que irão à Pé
Este ano os companheiros da Região Brasilândia irão á
Aparecida novamente à pé, com eles também irá um grupo da Diocese
de Santo André.

Atenção para alguns detalhes importantes:
• A celebração começa as 8h no Porto Itaguaçú.
• Pedimos que não esqueça da contribuição.
• Já temos as camisetas prontas, custam R$ 5, 00

H'bRÁRIO·
7: 30 Acolhida
8:00 Início da Celebração
8:30 Ato Penitencial e Procissão
11: 30 Momento do Grito dos Excluídos

Pastoral Operária Nacional
Praça da Sé, 184 - Sala 1001 - Centro
01001-00 São Paulo - SP
Fone: (011) 3105-1393
Fax: (011) 3104-4382
Serviço Pastoral dos Migrantes
Rua Caimbé, 126 - lpiranga
04264-060 São Paulo - SP
Fone/Fax: (011) 6163-7064
Comissão Pastoral da Terra-MG
Rua Eurita, 516 - Santa Tereza
31O10-21O Belo Horizonte - MG
Fone: (031) 4 6 7 -4311
Fax: (031) 4 6 7 -4478
Conselho lndiginista Missionário (CIMI/Sul)
Av. Higienópolis, 890 - Higienópolis
01238-908 São Paulo-SP
Fone: (011) 826-0133
Fax: (011) 3666-6425
Página 4

PO Minas Gerais
Rua Eurita, 516 - Santa Tereza
31O10-2·1 O Belo Horizonte - MG
Fone: (031) 461-4799
PO Espírito Santo
Av Abílio dos Santos, 47 - CP 107
Bairro Cidade Alta
29015-620 Vitória - ES
Fax: (027) 223-3057
PO Rio de Janeiro
Rua Benjamim Constant, 23/6°. andar
20241-150 Rio de Janeiro - RJ
Fax: (027) 292-3132 - Ramal 414
PO São Paulo
Rua Wencesláu Brás, 78/113
01016-001 São Paulo - SP
Fone: (011) 3106-5531
Fax: (011) 3105-7044
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Irmãos e Irmãs,
Estamos fazendo chegar em suas mãos este pequeno
subsídio que tem por objetivo ajudar na reflexão da 8ª
Romaria dos Trabalhadores, no próximo dia 07 de setembro .
Este subsídio contém 3 encontros. O primeiro resgata a
aparição de Nossa Senhora na âgua do rio Paraíba aos
humildes pescadores. No segundo encontro trâs para debate o
tema da exclusão social e o grito dos excluídos, evento
integrado nas atividades da 8ª Romaria, onde o fato da vida
conta a experiência de Júlio César, um trabalhador
desempregado como tantos outros neste país.
Finalmente propomos uma celebração como forma de envio dos
romeiros que partem de sua comunidade ao encontro da Mãe
Aparecida para juntos assumirmos o compromisso de gritar e
lutar pelo fim de todas as fomas de exclusão.
Na certeza que este instrumento ajude na preparação da nossa
Romaria e motivem a presença alegre de todos.
Abraços fraternos,
Até 7 de setembro!
A coordenação .

•
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8 a Romaria dos______________________
·Trabalhadores

Como preparar os Encontros
Que cada grupo ou comunidade tenha um coordenador e um
animador, que leiam e preparem com carinho os encontros;
É importante que os locais dos encontros sejam preparados
com símbolos (bíblia, vela, água, imagem da Santa, flores ... ) de
modo que seja acolhedor;
9s coordenadores devem ajudar para que todos participem
das reflexões, valorizando o que cada um fala e traz para o en
contro;
No final de cada encontro, o coordenador já fala o tema do
próximo encontro e incentiva as pessoas para que tragam os seus
símbolos;
É importante deixar claro para todos, que neste ano a Roma
ria dos Trabalhadores e o Grito dos Excluídos acontecerão jun
tos;
Que o grupo já marque uma data para reunir o grupo, após a
Romaria, para fazer uma avaliação e enviar as sugestões e críti
cas para a coordenação geral da Romaria.

Atenção!
A - No momento da
manifestação do Grito, às
12:00 horas em ponto do dia
7, teremos a benção das
panelas e o panelaço. Coor
denadores não esqueçam:
incentivem para que todos
carreguem suas panelas,

independente do tamanho.
-----------......:.....:- 3
.....

,e-

B - Para animar o ato

cultural e a celebração

contaremos com a presen
ça do cantor Zé Vicente.

C - Incentivar para
todos levarem faixas, carta
zes, fitas, bonés, balões, com
a i_nscrição: A VIDA EM
PRIMEIRO LUGAR.

•

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

8 ·r
a Romaria dos
abalhad res
r

o

1 · ENCONTRO
"Nossa Senhora Aparecida ouve o nosso grito"
Canto: (a escolher)
Acolhida: Irmãps e irmãs, sejam todos bem vindos a este nosso primeiro encontro
(neste momento pode ser feita a apresentação das pessoas)
Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo...
A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espíritd'-�-
Santo estejam com vocês.
Todos: Bendito seja Deus que nos reune como trabalhadores (as) para nos preparar
mos a fazer um culto festivo a Deus, no Grande Santuário da mãe Aparecida.
Comentarista: Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos porque de fato queremos
fazer uma Romaria bonita e diferente. Queremos rezar e gritar bem alto para que
todos possam sentir e escutar o nosso grito. Vamos conversar um pouco sobre o tema
desta Romaria, e o que ela significa para nós.

•

Leitor 1: Desde 1717, quando aparecestes a nós durante a pescaria estávamos na
luta pela sobrevivência. Nestes 278 anos de fidelidade, temos pedido por Ti, Mãe
querida, mas cada um por si mesmo. Como fizeram João Alves e Felipe Pedroso,
após ter encontrado contigo no rio Paraíba, quando ainda pesava sobre milhares de
irmãos nossos, o escravismo colonialista.
Leitor 2: Mãe, alguns que gostam de explorar e de dominar, cada vez mais inven
tam trapaças para continuar nos oprimindo. Primeiro foi a mentira da abolição, ou
seja, depois de os povos negros haverem cultivado estas terras, se livraram de nó ,
deixando-nos com nada. Sem poder organizativo, portanto político e religioso onde
não éramos reconhecidos em nossa humanidade. Sem saber, para exercer nossa ci
dadania, escolher e discernir com critérios. E sem ter com que comprar víveres para
a nossa sobrevivência, isto é, comer, beber e vestir. Assim éramos tidos como não
gente.

•

Leitor 3: Ultimamente, Mãe, somos brancos, negros, e amarelos, todos empobre
cidos e excluídos. Hoje nos recusam o trabalho que é a expressão mais forte do nosso
existir histórico. Cada dia inventam novas crises com o objetivo de tirar-nos o
--- ------------ 4

8•arrabalhadores
Romaria dos__ ______ __________________
trabalho. Uma vez nos pedem para-esperar o bolo crescer para dividí-lo mais tarde.
Agora nos pedem que aceitemos o desemprego.
leitor 4: Mãe, é grande nossa dor, ver os nossos filhos sem perspectivas para o
futuro, abandonados nas ruas, ou mesmo prisioneiros. Como naquele dia da pesca,
venha nos ajudar para que o nosso grito chegue ao coração de Teu Filho.
Comentarista: Somos 41 milhões de miseráveis

••

Somos 12 milhões que recebem até um salário mínimo
Somos 1 O milhões de desempregados
Somos 20 milhões de analfabetos
Somos 2,5 bilhões em todo o mundo

•

Todos: Mãe, vem nos ajudar a ser testemunhas de Teu Filho, que na humanidade
do trabalhador da Galiléia revelou-nos o Projeto do Pai.
Comentarista: Vamos à Aparecida fazer u� culto festivo ao nosso Deus que
quer vida e apreender de Maria como fazer o que Jesus manda.

Leitura: João 2,1-12

Para conversar: De que nos fala o evangelho ? Que significado tem para nós
hoje ? A nossa peregrinação, ou Romaria é diferente das outras ?
Canto: n º 2

Ave Maria/ Pai Nosso
Canto: n º 7

Despedida.

(

1.

-------------------------
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Pelejando contra o desemprego
Animador: Caros innãos e innãs, sejam benvindos nesta casa. Estamos aqui para
nos preparar para a 8ª Romaria do Trabalhador (vamos nos apresentar dizendo o
nome e de onde venho)
Comentarista: Estamos aqui reunidos para nos preparar para a Romaria do Tra
balhador. Todo o trabalhador e trabalhadora dá duro pra sobreviver e ainda assim
sofre a ameaça do desemprego. Vamos ver como isto acontece e que saídas encon
tramos para esta situação. Que Nossa Senhora nos ilumine para enfrentar esta situ
ação que ameaça todo o nosso povo.
·canto (a escolher)
F•to da vida: Júlio César está casado com Mariana há quinze anos.
Nesse tempo ele já trabalhou em seis firmas: quatro metalúrgicas e duas de
material plástico.
Mariana fica pensando porque Júlio César não pára no emprego. Já brigaram
sobre isto. Agora, Júlio está outra vez desempregado há dois meses. Mariana está
"p. da vida" com ele outra vez.
Dias atrás, Júlio foi ao sindicato acertar algumas coisas. Ficou sabendo sobre
um encontro de debates sobre a situação dos trabalhadores. Ele foi nesse encontro
de fim-de-semana. Saiu de lá com alguns lugares para procurar emprego, e um
monte de informações para passar a Mariana.
Júlio César sentou com Mariana para explicar que a situação dos trabalhado
res é mais séria do que eles pensam.
Mariana ficou assustada quando soube que metalúrgicas como Gradiertte que
teve 9.600 empregados, hoje está com 2.700; a Cofap reduziu de 19 para 1 O mi I o
número de empregados. O Banco Bradesco, que em 1986 tinha 147 mil, hoje em
prega 65 mil pessoas, e com um número de contas muito maior. E por aí a coisa vai.
Mariana se assustou com isso. E o pior, disse Júlio, é que o pessoal que está
saindo não volta para a mesma profissão; muitos não voltam para emprego algum !
Será mesmo? Perguntou Mariana, abaixando a cabeça de lado e levantando
os olhos ao mesmo tempo. Julio "ficou sabido" de repente, pensou ela com seus
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botões. Júlio César usou um "palavrão" para explicar o que está acontecendo: há um
"processo de exclusão" em movimento, e vai sobrar para nós. Ela ficou ainda mais
assusttda quando soube que nos Estados Unidos e na Europa a situação está igual ou
pior. Ou seja, há cada vez menos trabalho para o pessoal. O que será que esse pessoal
fica fazendo, Mariana está pensando ...
Para refletir e responder:

a. O "palavrão"que Júlio César usou "processo de exclusão" você saberia como expli
car para Mariana ?
b. Você conhece casos semelhantes ao de Julio Cesar e Mariana? Como estão enfren
tando essa realidade ?
e. Menos trabalho, mais produção: Como pode ?
d. É verdade que se trabalha cada vez menos ?
e. Essa realidade: menos trabalho, mais produtividade está sendo boa para o trabalhador?

f. Você lembra qual é o tenia de nossa 8ª Romaria?
Canto: (a escolher)
Evangelho: Marcos 6, 30-34

"Os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensina
do. Ele disse: Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto e descansai um pouco. Com
efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de
comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir
e, sabendo disso, a pé, de todas as cidades, correram para lá e chegaram antes deles.
Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão
por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas
coisas.
a. "... os que chegavam e os que partiam..." Tem sido essa a realidade de sua famí
lia, de seus parentes, de seus amigos, de sua vizinhança ?
b. As nossas comunidades estão ensinando o quê às multidões de hoje ?
�
-"r" e. As multidões de hoje andam atrás de quê ?
d. Quais seriam alguns gestos existentes em nossas comunidades que indicam e
apontam solidariedade junto aos excluídos do mundo do trabalho.
Preces espontâneas.
Canto final (a escolher)

Despedida e Benção Final
Amigos (as), precisamos de muita garra e animação para ir a
Aparecida!
O nosso próximo encontro será para a Celebração de Envio

•
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111 - ENCONTRO
Celebração do Envio
Orientações:
- que o coordenador (a) do ônibus ou da Romaria dê boas vindas aos
romeiros, reflita sobre o seu significado e recorde que a Romaria se
insere numa manifestação mais ampla, que é o Grito dos Excluídos e que
pretende ser um grito de esperança para os excluídos.
- Colocar uma mesa ou uma toalha ao chão sobre a qual os romeiros
depositam coisas que vão levar: alimentos, objetos.faixas,
cartazes... Uma imagem de N.Sra Aparecida.
- Apresentar à comunidade as pessoas que vão à Romaria.
Animador: Caros irmãos e irmãs, sejam bem vindos a este momento de ora
ção de preparação à Romaria de Aparecida. Junto com estes símbolos vamos
oferecer nossas vidas àquela que nos guia no caminho do Evangelho.
Canto (a escolher)

Palavra de Deus: Êxodo 3,7-12 e Salmo 121 (120)

Animador: Vamos fazer nossas preces àquela que nos espera em Aparecida:

Alguém da comunidade: o que queremos que nossos romeiros levem aos
braços de Nossa Senhora? (pedidos, símbolos, objetos...)
�.
(abre-se a palavra a quem quizer)
l

Um dos romeiros: Que pedidos temos a fazer a Nossa Senhora?
(momento de preces espontâneas)

Momento da Benção do envio (convida-se todos os romeiros ao centro en
quanto as demais pessoas da comunidade estendem suas mãos - a benção pode
ser dada com a imagem de N.Sra Aparecida)

8
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Alguém da comunidade faz espontaneamente a oração de benção para que te
nham uma boa viagem e um bom retomo, e que aumente a fé e o testemunho dos
que vão e dos que ficam.

Animador: Meus irmãos e irmãs que nossa romaria sustente nossa luta do dia a

dia para ir fazendo de nosso Brasil um país de justiça, um país de irmãos, sem tanta
exclusão social como hoje presenciamos. Firmes nesta fé, e apoiados por Maria,
saudemo-nos uns aos outros em Cristo.
Canto: Virá o dia em que todos ou Santa Mãe Maria Nesta travessia ...

OBS.: Motivar os Romeiros para que na Próxima celebração da comunidade
partilhem detalhes da Romaria.

J.

CANTOS
Eras Tú, Senhor Jesus...

Eras Tú, Senhor Jesus...
Escondido no irmão
E agora nos convidas
Ao louvor e à conversão ?

Ele chama os excluídos
do convívio social:
quem tem Aids e o migrante,
o drogado e o �arginal.

O Senhor já pôs a mesa
para a grande refeição.
Todos somos convidados
a comer do mesmo pão.

Todos somos responsáveis
pelas causas da exclusão,
da criança abandonada,
do mendigo e do ancião.

�2

Escutai o vosso povo,
reunido em oração:
transformai as nossas mentes
e o nosso coração !
Revelai-nos a alegria
do serviço por amor
imitando Jesus Cristo,
vosso Filho e Salvador !
Dai-nos força e energia,
para unidos trabalhar
por um mundo, onde todos
possam ter o seu lugar!

• Caminhando com Maria

Santa Mãe Maria, nesta travessia
cubra-nos teu manto cor anil.
Guarda nossa vida, Mãe aparecida
Santa Padroeira do Brasil.
AVE MARIA, AVE MARIA (bis)

Com amor divino, guarda os peregrinos
nesta caminhada para o além.
Dá-nos companhia, pois também
um dia foste peregrina de Belém.
Com seus passos lentos, enfrentando os ventos
quando sopram noutra direção.
Toda a Mãe Igreja p�de que tu sejas
companheira da libertação.

9
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Ao Deus Pai Criador, ofereceréi

Ao Deus Pai Criador, oferecerei
Esta raça esta cor - oferecerei
Cada negro que luta - oferecerei
Pelo fim do racismo, meu sangue em batismo oferecerei.
Pão, comida escassa 7 oferecerei
Vinho, vício, cachaça - oferecerei
Ao Deus de tantos nomes - oferecerei
Negro, branco, homem livre a'fé que sempre tive
- oferecerei.
Negra história negada - oferecerei
Toda dor suportada - oferecerei
Preto Velho Vaiá- oferecerei
Negra bela rafz, o meu povo feliz, - oferecerei.

4.

Derrama sobre os jovens tua luz. Aos pobres
vem mostrar o teu Jesus. Ao mundo inteiro

Pão em todas as mesas
(Zé Vicente)

A mesa tão grande e vazia de amor e de
paz, de paz. Aonde há luxo de alguns a alegria
não há jamais. A mesa da Eucaristia nos quer
ensinar, a, a, que a ordem de Deus, nosso Pai, é
o pão partilhar.

,.

Meu trabalho escravo - oferecerei
alugado, mau pago - oferecerei
Meu sangue desterrado - oferecerei
A beleza que faço, alegria que traço, - oferece
rei.
Vinho, sangue suado- oferecerei
Pão partido, esmagado - oferecerei
Um clamor de justiça - oferecerei
Arte, samba, vitória, nas mãos da história - ofe
recerei.

Mãe do céu morena

Mãe do céu morena, senhora da América La
tina/de olhar e caridade tão divina/
de cor igual à cor de tantas raças./ Virgem
tão serena, senhora destes povos tão sofri
dos/ patrona dos pequenos e oprimidos/ der
rama sobre nós as tuas graças.

5.

Leite de tanta ama - oferecerei
Negro filho reclama - oferecerei
Quilombolas guerreiras - oferecerei
Na cidade e na roça, esta festa que é nossa - ofe
recerei.

PÃO EM TODAS AS MESAS.
DA PÁSCOA NOVA A CERTEZA
A FESTA HAVERÁ E o POVO A CANTAR, ALELUIA! (bis)

______..;..________ 10

traz o teu amor de mãe/ Ensina quem tem tudo
a partilhar./Ensina quem tem pouco a não can
sar/ E faz o nosso povo caminhar em paz.
Derrama a esperança sobre nós. Ensina o povo
a não calar a voz. Desperta o coração de quem
não acordou. / Ensina que a justiça é condição
de construir um mundo mais irmão./ E faz o
nosso povo conhecer Jesus...

As forças da morte, a injustiça e ganância
de ter, de ter/ Agindo naqueles que impedem
ao pobre viver, viver/Sem terra, trabalho e co
mida a vida não há, não há/Quem deixa assim e
não age/ a festa não vai celebrar.
Irmãos companheiros na luta vamos dar as
mãos, as mãos/Na grande corrente do amor, na
feliz comunhão, irmãos/ Unindo a peleja e a
certeza vamos construir, aqui/ Na terra o projeto de Deus/ Todo o povo a sorrir.

-------------=--

Romaria d os -------------------------�"8a
·rrabalhadores-

Que·em todas as mesas do pobre haja fes
ta de pão, de pão/ E as mesas dos ricos vazias,
sem concentração, de pão/ Busquemos aque
nesta mesa do Pão Redentor, do Céu/ A força
e a esperança que faz todo o povo ser Deus.

6.

Bendito o Ressuscitado, Jesus vencedor,
õ,ô. No Pão partilhado a presença ele nos
deixou, deixou. Bendita é a vida nascida de
quem arriscou, ô,ô. Na luta pra ver triunfar
neste mundo o amor.

•

Bendito dos Romeiros

..

•

Caminheiros na estrada, muita cerca prende o
Bendita e louvada seja esta santa Romaria.
chão. Todo arame e porteira
�dito o povo que marcha, bendito o povo que merece corte ·e fogueira, são frutos d a
�-cha tendo Cristo como guia. (bis)
maldição. (bis)
Sou, sou teu Senhor, sou povo novo, retirante,
Quem é fraco, Deus dá força; quem tem medo
lutador!
sofre
maisi Quem se une ao companheiro
Deus dos peregrinos, dos pequeninos, Jesus Cris
vence
todo o cativeiro, é feliz e tem a paz. (bis)
to, Redentor!

•

No Egito, antigamente, do meio da escravidão, Mãos ao alto, voz unida; nosso canto se ouvirá.
Nos caminhos do sertão, clamando por terra e
Deus libertou o seu povo.
pão,
ninguém mais nos calará. (bis)
Hoje Ele passa de novo gritando a libertação. (bis)
Para a terra prometida o povo de Deus marchou.
Moisés andava na frente.
Hoje Moisés é a gente, quando enfrenta o opres
sor. (bis)

7•

Meu São Francisco das Chagas, da matriz de
Canindé, seja nossa companhia nesta grande
Romaria prá terra que a gente quer. (bis)

Negra Mariama

Negra Mariama chama pra lutar em nossos
movimentos sem desanimar
Negra Mariama chama pre enfeitar o andor porta Levanta a cabeça dos espoliados/ Nossa
es,,;itlarte para ostentar
Companheira chama pra avançar.
A�agem Aparecida em nossa escravidão
com o rosto dos pequenos cor de quem é irmão.

8.·AXÉ

Negra Mariama chama pra cantar que Deus uniu
Irá Chegar um novo dia,
os fracos pra se libertar.
E derrubou do trono latifundiário que um novo céu, uma nova terra, um novo mar.
E neste dia os oprimidos, numa só vóz a
escravisavam pra se regalar.
liberdade irão cantar !
Negra Mariama chama pra dançar / Saravá
Na nova terra, o negro não vai ter corrente,
esperança até o sol raiar
e o nosso índio vai ser visto como gente.
No samba está presente o sangue derramado
Na
nova terra, o negro, o fndio e o mulato,
O grito e o silêncio dos martirizados.
o branco e todos vão comer no mesmo prato.

11

•

'

..

Procurar o material da 8ª Romaria dos
Trabalhadores na sede da Pastoral
Operária do seu Estado
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MAE: O POVO PASSA FOME.
Este material foj elaborado por trabalhadores
partjcipam da pastoral operaria do Rio de Janei
•
,
ro. Seu objetivo e coJ aborar na refJ.exao dos grupos
,
de bases sobre a situaçao de miseri.a e fome que
se encontra os t rabal r1adores. Ainda J _embra a dj_scrj_
minaçao racial entre os trabalhadores e a situaçao
das mulheres que trabalham.
'·

ROMARIA DO TRABALHADOR: 7 DE SETEMBRO.
,

A Romaria do trabJ.hador esta sendo organizada
,
pe la pasto raJ. operaria do R j _o .Je S ao P au 1. o ., tem os
'
como objetj_vo reunir os trabalhadores de nossas
,
con1uni.dades para celebrar nossa
fe e esperança de
,
lutarmos por uma sociedade justa e fratena,onde os
trabalhadores tenham direitos de participarem das
decisoes que comprometem nossas vidas e de nossos
fj_lhos.
.
Convidamos todos 9s cristaos,os trabalhadores
de nossas comunidades,�s donas de casas,os jovens
trabalhadores para juntos fazermos esta caminhada.

'
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1:.HABALEAJX)R E DE SJA FAl,:ILI.A :2 àS
A I,:ORTE.
.-

1

c..;.USAS

OlJE PRO·!O

..,.,.-

-.
-1.- ORAÇÃÔ

II- FATQ
•

ABERTURA

b

.

( Pode ser espontânea, logo c.epois apresen
ção dos com?a�1heiros).
'

Jl� VIDA:

Sr. l�a.Yloel foi e}:pulso de sua peq_ue::.1a pro?ricdade no interia
or de I,1ínas Gerais,desta terra tira•.'"a o s1...1stento ..:1JY'l....o com
esposa e cinco filhos menores. Resolveu vim para o Rio onde
ti11ha um pare;1.te moranc_o e:7! Caxi&s. Co:isegu.i um qué:?Xto para morar
e após um mês começou trabalhar em uma obra na zo11a sul à.o Rio.
Sua esposa começou lavar roupas pra fora e os filhos maiores, u..u
com 12 anos o outro con 1) faziam biscate para aju�ar e� casa.�odos
os d.ias Sr. �.�anoel levava duas noras e oeia para chega-r em seu
;
'
raco e levanta,ra as Lj.:30 da eia.rLha par·E.. ir traba:!..l1ar. O salario q_ue
,
recebia 112.0 da-,;a pra suste1:1ta.r a far-ili2., quarido seu filho meno:,
norreu o medico disse que ele tinha morrido por falta de alimentaçao adequada. Depois de cinco meses de t:rabalto sofreu um acident�
de traball10 e foi mandado e:110-:>ra C::..a obra. �oje Sr. :12.:.1oel cata 2.i
;:o, corn os filhos :para sobreviver.
1

.L l.:
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1

f
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�
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•
•

DEUS: ( I,ít 1/�, 13-21 ) .
III- PALAVR)� DE
·D[.- PA..11.P.. F.EFLETIRl,10S
,

1- A historj_ a do Sr. r·. Ta:.100J _ e diferente do q_ue aco::1tece 11oje?
2-· Como podemos fazer para mudar a situação q_ue passa os tra-
balhador?
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I- ORAÇÃO INICIAL ( Pode ser espontânea ou pedir a uma mulher
�ue se encontra na relli�ião para fazer).

II- FATO

DA. VIDA:

,. 4 , _
,_ - .... 1
•
.
....
noras a.a w�:.!la- :-ao cedinho, fazia. :.1m
Dona .:.•.1ar1.a 1 ev?..n vo-J. as
:fri� àa11a..do. Arru.r:iou a casa. O narido esta·..ra. em out.1·a. cidade pro
cura.11do eoprego.1s 5 horas pegou sua 3 c�ia.�ças e deixou na casa
:la 7izinb.a que tomava conta delas enq_ua."11 to trabalha"tra.. Doma !,!a:-::.2.. í'oi apa.'1.har o Ônibus para ir ao c entro d� cidade onde trabalhava
cooo empregada dooestica. Cheganào le.. t:nha rauito trà.bálbo para
faze:- :ia casa da m:1dane.DuraY1te todo o dia Dona I1�aria Pensava nas
suas c:rianças,ela trabalhava pra eles; cooo os amava; Voltou para
casa. ja era quase noite, a.'1.tes passou no superwercado para :fazer
,_
,
cohl��as, ficou mito triste pois seu sala..-:-io nao dava pra comprA.r
quase nada; como ela poderia dar uma boa refeição a seus filhos
como os filhos da wada;:1e recebia, pois seu dinheiro era bem pouco.
,
:>ura.11te a :1oite Dona 1Ia.ri3, ainda la...;ou roupa e costurou e so fei
d.oL...iir quandm era ta.rele da noite •
#

,

III- PALAVRA DE DEUS: (João4,5-19 e25-30).
'

IV- FàRA Rr]&UJr.ffi!,IDS J1.1.rJTOS:

,...

,..,,

1- A apax-tir das suas o bser-va.çoes · ,quais sao a.s duras realidades que os t.rabalha.do::-es :passam hoje.
2- Q;,lal t�� sido a participação da nulher, sobretudo a que
-t:::-abalha p�.ra .:: .)nq_uistar a libertaçao.
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•'

-
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J _ !2

REUtITKO
STIIDICATO.
Q XM:-P).LHflIOR-� SEU
E
.

'

I- ORAÇÃO

1

-

...

,,.

IlITCI.A.L ( Pode ser espontanea, colocar o que
sabemos sobre os sLvidicatos em no
ssa região) •

II==FATO DA VIDA.:
,_

r

•

•,

•

rr-rabalho a 33 anos na con trução oivil, sou sindica.,.
lizado a 25 anos. Passei toda mir.Jia vida numa oatego:!ia
r
de nigra.ntes, gente pobre e explorados. :tro dia 14 de ju,..
ru::o fui ao sindicato apanhar a tabela de correçao sa:arial e lá f'tti "lriolenta.11ente agredido coo empurrões e a.8ea ças de chamarem a policia ,toda estas humilhações foi di
a...�te de mais de 80 o�erários, porém não revidei as a.g:res
soes e respondi '' não devo nada a policia ,sou apenas u:::
trabaJhador sindicalizado e esto-u. na minha casa1•. Sof.ri
mais ag.r..essões e �-:ieaça.ra.m-me ba t,e:;:- com unia cadeira. Tods_
esta onda de violência foi praticado pelo p=es�dente do
Binclioa to que está na direção dura..?lte 38 a.nós e nada :fez
polos trabalhadores d.a contrução civil.Eu faço parte e.a
da oposição sindical e vamos g::,,.•nha.r o sindicato para
tranforna-lo na casa do trabalhador onde ele possa co�
fiar e lutar j'Ulltos pelos ��es direitos.
III- PALA.VRA. DE DEUS: (João 18,19-23).
rl - PAFJl ID.;F'LFIT'Im,rDS JUlfroS:
onde o trabelliado:r não
1- Voca conhece sindicato
"'
tem vez nem voz?
V - 2- Como o sindicato pode sã..--vir para libertação
dos trabalhadores?
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I- ORAÇ�O
II- F-4-TO

D:S A:B.:!lRT"JF_.;. ( Pode ser espo11tâ.YJ.ea,lembrar
da CF 88. OtJVIR O CLPJIDR DES
TE POVO ).

D�-

VITu\:
.

,..,

Sr. Joao,u.m
homem
negro
de
42
anos,
conta·
..r
a
,
.....
em uma reuniao da pastora� operaria em sua comunidade;
,
que ja trabalhav-a durante 10 anos em uma pequena in,
dustria e nao sabia porque ainda r1ao sido promo,.rido a
,
,
chefe do seu setor de serviço, pois na pratica ja desempenhava tal. f\;11Ção. Certa vez ouviu comentarias a
seu respeito nor nél...rte do Zn carregado
geral
ele
dizj_a:
.,
,
,
O Sr. · Joao
e um bom funcinario, mas a diretoria
,...,
,
:nao quer promove-lo por�ue nao eostam de negros.Ja
'
seus compa.."'lheiros de trabalhos div-idia11 -se er.i suas
...
opinioes e brincavam cóm ele dizendo que neg1·0 na"1:, s-e11.....;e
para mandar apenas para �bedecer. �r. João já pe11sava
ate mesmo de mudar de emprego •
-

-"

•.

-

'

'.

III P..�LA.\TR.4. DE DEUS: ( Ex 3,7-10)
T
-,;, - PA_Pi.4. REFLETil:11,10S JU1\rros:
,..,

.'

i.l
1
�
,

1- Conhecemos algi..lill caso de discriminaçao racial
ou preconceito de cor? qual? conte?
2 - Como devemos fazer para respeitar os ne ,
eles sao, com sua l1istoria de
bTOS como
dentro de
luta e c..omo eliminar o preconceito
cada um de nos?
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VAMOS CONVERSAR SOBRE A ROMARIA.
Qual a importancia de partici.par da Romaria?
Como mobilizar a· comunidade eos trabalhadores?
Quais as dificuldades?
Quantos companheiros podemos le,·ar de nossa
comunidade?

-.

•
•

Devemos ou nao pedir ajuda aos Bispos para
organizarmos as caravanas, como envolve-los
na participaçao da Romaria?
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PASTOBAL OPERARIA
-

1

ESTADUAL - RJ.

Superávit primário e o dinheiro que o go
verno consegue ecunontizar depois de ban
car o pagamento dos se:r,, i<Jores, gastos com
serviços públicos (ed11. (:,1ção, saúde, previ
dência etc ...) e investin1«�ntos ( estradas, mo
radia, energi etc... )
Depois que D011aJoana aJJ.t(�ndeu n1ais esta, ampliou
sua visão de mundo e até corne11tou com seu marido:
- Sabe, João: se essa tal de et:onomia tivesse uma vi
são de mU11do a partir do oll·1c1 r femit1it10, co111 certeza
não teria desigualdade e tantas vidas humanas não seri
am sacrificadas. Porqt1e nós, n11tlhe1·es, trabalhamos em
nossos lares, com uma econo111ia amorosa, ou seja, te
mos a preocupação de poupar, 1nas sen1 deixar que falte
nada a nin guém, cuidai1do dE� te )dos e de todas.
- Com o Brasil deve1·ia sei· as�;in1 ta111l1én1: n1udar esse
jeito de querer pagar os jurof; d,;1 dívida com o dinheiro
que deveria ser para o bem pt1l,lico. Poderia ter uma eco
nomia sem superávit primário, para um Brasil que zele
por todos(as) os(as) brasileirc>s(,ls)

-------------.,�-1,___________
Pastoral Operá,·ia do Brasil

Praça da Sé. 184 - 70° andar - salc1 10(l"l - cenlr<) - (:F.:P: 01001-00() - Sl1
Fone.: (Ox11) 3105-1393 31(11-1178 u r�u.À.: ��104-43n2

____________ _______________.
E.r11üil.: f)O.nuciuri:.I,, ig.<:(J111.l1r
,_ )

Pastoral Operária
Apresenta

A DESCOBERTA DE JOANA
O que é? O que é?
? S11.:perávit primário ?
?• ?• ?• ?• ?• ?• ?• ?•
Joana e uma mulher ,:orno muitas outras: mãe, espo
sa, trabalhadora. Foi funcj 011ária de uma fábrica têxtil por
seis anos. Agora, esta dest�mpregada, mas trabalha muito
em ·casa. Como dona-de-l:asa sabe adequar os ganhos as
despesas: economiza o q11e pode para pagar as dívidas,
mas não deixa que isso tj�re o dinheiro para os gastos es
senciais da família.
Joana também participa ativamente das reuniões da
comunidade e gosta de ficar bem informada sobre os acon
tecimentos do País. Em u1na dessas reuniões ouviu a ex
pressão ''superávit primário'' e quis logo saber o que e.
Perguntou, compreende11 e passou a explicar a seu grupo
na Igreja:
- Gente, o tal de superávit prjmário e toda economia
que o governo faz para pagar os juros da dívida externa,
quer dizer, o Estado tem qu.e guardar'' grana'', tirando dos
recursos que arrecada. Para isso, economiza nos gastos da
área social, deixando de i1·tvestir em moradias, em saúde e
outros serviços essenciais para nós.
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A EMPREGADA
DOMÉSTICA

1

No Brasil cerca de três milhões
de mulheres são empregadas do
mésticas. Esse trabalho não é
respeitado nem valorizado pelos
patrões, pelo Estado e nem pelas
próprias empregadas domésticas.
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APRESENTAÇÃO

Em nossa sociedade o trabalho doméstico - aquele
de inúmeras tarefas nunca terminadas e sempre reiniciadas
- guarda ainda, com freqüência, traços de uma relação es
cravagista entre patrões e empregadas, na qual direitos bá
sicos são desrespeitados.
Conhecer as leis que regulam essa relação, tais como
o direito à férias anuais de 20 dias, à carteira profissional
e à previdência social, constitui o primeiro passo para a de
núncia de uma situação aviltante e de luta por uma legisla
ção previdenciária e trabalhista mais justa.
Os direitos civis, políticos e sociais não são presentea
dos e sim, dificilmente conquistados pelas organizações dos
trabalhadores. Entretanto, à diferença da operária, que en3

contra no próprio espaço coletivo da fábrica, a dimensão do
seu valor e as formas para a organização de suas reivindi
cações, a empregada doméstica, isolada em cada "casa de
família", tem maiores dificuldades de conscientização e mo
bilização social.
Acreditamos que este livro possa ajudar as empr.ega
das domésticas e, também, a todos os que usufruem de seus
serviços, a ter uma melhor compreensão do valor social des
se trabalho. Que ele venha legitimar o direito à relações pau
tadas no respeito à dignidade profissional e humana deste
expressivo contingente de trabalhadoras.

INTRODUÇÃO

JACQUELINE PITANGUY

PRESIDENTE
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER

No Brasil cerca de três milhões de mulheres são em
pregadas domésticas. Ser empregada doméstica é
cumprir uma série de tarefas diferentes, difíceis e can
sativas. É servir a qualquer hora a toda uma família
em cuja casa se trabalha.
É, com o salário que se ganha, ainda sustentar a sua
própria família. Esse salário é o mais baixo de toda a
classe trabalhadora. O trabalho doméstico feito por mu
lheres. e mulheres pobres - ninguém respeita, ninguém
valoriza, nem os patrões, nem o estado, nem elas mes
mas.
4
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O DESRESPEITO COMEÇA PELO QUE DIZEM OS
PATRÕES: ••. São preguiçosas
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Desastradas

7

Abusadas

Mal-agradecidas
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Analfabetas
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Lerdas
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Respondonas

e não tem referências
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O DESRESPEITO ESTÁ TAMBÉM NA LEI QUE DISCRIMINA A
As empregadas não têm os mesmos direitos dos outros
trabalhadores e os poucos direitos que lhes são asse
gurados pela lei 5889, na prática, são negados à grande
maioria.

EMPREGADA DOMÉSTICA.
Até 1972 as empregadas domésticas não tinham ne
nhum amparo da lei. Através da luta de suas Associa
ções foram conseguidos alguns direitos: previdência
social, carteira profissional e férias de 20 dias. No en
tanto, a CLT continua a excluir as empregadas domés
ticas dos demais direitos trabalhistas, não determi
nando a obrigatoriedade do pagamento do salário mí
nimo nem limitando o número de horas de trabalho.

... E NAS PRÓPRIAS EMPREGADAS QUE SE
DESVALORIZAM.

. .. têm medo de reclamar os seus direitos

... se envergonham da profissão

�A...
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... se sentem permanentemente culpadas
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QUEM VAI LEv'AR
A CULPA
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ALÉM DO AUTORITARISMO DOS
PATRÕES, DA INJUSTIÇA DA LEI E
DO CONFORMISMO DA EMPREGADA, A REALIDADE DO DIA-A-DIA
TORNA A VIDA DURA....
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.... MUITO DURA MESMO

Violência Sexual
Isolamento

Desconforto
Submissão

Nervosismo

Cansaço
�
�

a

Falta de tempo

Dificuldade de ter uma vida privada

� �========1
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ESSA SITUAÇÃO É INJUSTA,
TEM QUE MUDAR
E PODE MUDAR
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\
\
\

\
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A empregada doméstica é uma pes
soa que tem a mesma dignidade hu
mana que os seus patrõesm Ela não é
inferior a eles e não pode ser tratada
como tal.
Ela exerce uma profissão tão digna
quanto qualquer outra e faz parte da
classe operária, embora não tenha os
mesmos direitos dos outros trabalhadores.
Como pessoa humana e como profis
sional, cabe a ela lutar para ter esses
mesmos direitos.
A mesma força de vontade com que
a empregada doméstica enfrenta o
28

trabalho de todo dia pode ser usada
para mudar as condições desse tra
balho.
Algumas empregadas que sabem se
d!3fE:nder já conseguiram, na prática,
d1re1tos como o 13� salário férias de.
30 dias e salário mínimo.
Mas é muito difícil se defender sozi
nha; hoje consegue-se alguma coisa
de um patrão e amanhã não se con
segue mais de outro. Tudo depende
da boa vontadE:_ e do sen_so_ de justiça
de alguns patroes. Os d1re1tos só se
rão assegurados quando a lei mudar
e passar a valer para todos. Mas para que a Lei mude, é preciso que to
das as empregadas se unam para re
clamar.
29

É muito difícil lutar sozinha. Espalhadas, cada uma em
uma casa, ninguém sabe o que a outra vive.
É preciso sair da solidão, criar novos contatos,
aprender a falar de si com quem tem os mesmos pro
blemas e, assim, aumentar as possibilidades de recla·
mar direitos.
Já existem em vários estados do Brasil Associações
de Empregadas Domésticas que devem ser levadas a
sério. As empregadas precisam dessas Associações
para defender os seus direitos.

Como elas ainda não podem formar Sindicato, é
nas Associações que podem lutar por melhores condi
ções de vida e de trabalho.
Nas cidades em que ainda não existem associa
ções, é preciso que as empregadas comecem a orga
nizá-las, reunindo-se para conversar fora das horas de
trabalho.
Só elas mesmas, juntando forças, poderão conquis
tar o respeito que merecem como trabalhadoras.

ENDEREÇOS ÚTEIS

ASSOCIAÇÕES DE EMPREGADAS DOMÉSTICAS

BAHIA
Rua Leovigildo Figueira 8/10
Apt? 402
40.00Ô Salvador - BA
BRASÍLIA
QE 36 Conj. "F" Casa 23 Guará li
71.000 Brasília - DF
ESPÍRITO SANTO
Rua Almirante Guida 34201
29.000 Vitória - ES
MINAS GERAIS
Rua São Carlos n? 200
Bairro Aparecida
30.000 Belo Horizonte - MG
Rua Vitória 61
35.930 João Monlevade - MG
Rua Riachuelo s/n?
38.500 Monte Carmelo - MG
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PARÁ
Rua Irmãs Agostinianas Mis
sionárias - Passagem São
Jorge n? 34
66.000 Belém - PA
OBS.: Não é sede, apenas um local
cedido para reuniões.

PARAÍBA
Rua dos Milagres 120 - Cris
to Redentor
58.000 João Pessoa - PB
PARANA
Rua Tucun n? 195 - Uberaba
de Cima e Av. Munhoz da
Rocha n? 71
80.000 Curitiba - PR
PERNAMBUCO
Rua Concordia 977
São José
50.000 Recife - PE
33

RIO DE JANEIRO
Av. Paulo de Frontim n? 665
Rio Comprido
20.260 Rio de Janeiro - RJ

RIO GRANDE DO S UL
Rua Casemiro de Abreu n?
5 57
90.000 Porto Alegre - RS

RONDÔNIA
Rua Pimenta Bueno s/n?
Rondônia - RR
SANTA CATARINA
Rua Bocaiúva n? 16
88.000 Florianópolis -

se

SÃO PAULO
Rua Capri n? 163 - Pinhei
ros
05.425 - São Paulo - SP

CNDM - Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
Edifício Sede do Ministério da Justiça
5? andar - sala 520
70064 - Brasília - DF
Fones: (061) 224-3448
226-8015 - R/193
Telex (061) 4319
34

CET - N95
í�BALHD -SETEMBR0·80

n'águal Os operários não aceitaram o controle do governo e continuaram
organizando seus sindicatos qe forma independente.
É só a partir de 1930, quando Getúlio Vargas sobe ao poder, que se
inicja uma grâhde mudança no sindicalismo brasileiro.
Getúlio Vargas inaugura uma política trabalhista, através do Ministério
do frabalho, de controle do sindicato e de liquidação das liberdades de
organização e de greve.
O papo do governo era a harmonia entre o Capital e o Trabalho.
Mas se com uma mão o governo acenava com o diálogo, com a nego
ciação, com a outra, ele reprimia violentamente as lutas operárias, fechando
os sindicatos e prendendo seus I íderes.
É nesta época que o pelego entra em cena na história brasileira pela
primeira vez. O pelego passa a ser uma figura importante para ajudar o gover
no e os patrões a controlar a luta operária. Ele sempre põe panos quentes,
tenta manobrar. Se a luta sai, ele quer ficar com a negociação na mão, Por
isto, o pelego não gosta de assembléia, nem de comissão de fábrica. Decide
lá com os patrões e diz na assembléia que a decisão foi a melhor para todos.
O sindicato criado pelos trabalhadores, livre, tinha se mostrado uma
poderosa armas-de organização da luta operária, de unidade da classe e também
uma grande escola de educação e formação política do operário.
O governo tudo fez para esmagar este sindicato, Para isto, ele repri
miu, incentivou o pelflgo, e finalmente criou a CLT em 1943.
A CLT, regulamenta os sindicatos até hoje, é dela, que todos os
governantes, desde 1943 até hoje, tem se utilizado para freiar a luta operária.

cr1t10.oo
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O SINDICATO LIVRE, VAI SER RETOMADO PELA LUTA OPERARIA
Por isto mesmo, uma luta importante que tem sido assumida hoje
pelos trabalhadores é a derrubada da CLT.
E muito já tem sido feito pelos trabalhadores, na busca de um sindi
calismo de base, que se oponha na prática ao controle da legislação sindical.
E muito ainda tem para ser feito!
Para ajudar na discussão deste tema o CET publicou um Caderno
Especial com o "Documento de Monlevade" e o "Documento de São Bér
nardo". Estes 2 documentos resumem 2 encontros de trabalhadores onde se
discutiu as principais formas de organização e de união do movimento sindi
cal da cidade e do campo e dos movimentos populares, na luta por uryi sindi
calismo de base. Para ajudar também nesta discussão, o CET fez um audio
visual (que pode ser encomendado) sobre "A História do Sindicato Operá
rio no Brasil".
CADERNOS DO CET
É ume publicaçio men
sal da Fundação Centro
de Estudos do Trllbalhol
Diretor Resp. l Joio Betís
ta dos Meres Guia.
Registro de acordo com a
Lei da Imprensa.

Redeçioe Administraçlo:
Rue José Brandio, 564
Barreiro - Caixa Postal. 50
Belo Horizonte - 30.000
Fone - 333-3586.
lmpreuio: lnd6strias Grã
fic:as Barvelle LTOA.,
Rue Taperi, 108 - BH.,

Nossos trabalhos estão a
sua disposição: atendemos
pedidos pelo correio e o
pegamento pode ser feito
por vale postal ou cheque
visado em nome de Fun·
deçlo de Estudos do Tra
balho (despeses de remes
sa inclu Idas)
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A HISTORIA DA LUTA PELO SINDICATO OPERÁRIO

1-tóje. no Brasil, os operários ainda estão muito afastados dos seus
sindicatos. As Assembléias para discutir os problemas da classe, custam a
ter um número suficiente de operários.
Um grande número de sindicatos no Brasil, ainda estão ocupados por
diretorias pelegas, que representam_ mais aos patrões do que à sua própria
categoria.
Mas os operários não sãe·culpados por esta realidade.
Para afastar os operários de seus sindicatos, o governo e os patrões
têm se utilizado de tudo, desde a violêncía políclal, até a criação de uma
legislação sindical repressiva.
O SINDICATO NASCEU DA LUTA OPERÁRIA
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A história das lutas operárias no Brasil vem de muitos, muitos anos
atrás. Desde que apareceram as primeiras fábricas, após 1860 e com elas os
primeiros operários, vieram também as lutas, as greves e rebeliões.
Os primeiros operários brasileiros foram os vidreiros, chapeleiros,
tipógrafos, sapateiros, tecelões, metalúrgicos, ferroviários...
Estes operários com suas famílias, mulheres e crianças, trabalhavam
até 16 horas por dia. E todos viviam miseravelmente.As condições de trabalho
eram péssimas. Lutar contra estas condições era às vezes questão de vida ou
de morte.
Os operários foram sentindo então, a necessidade de se organizarem
para melhor enfrentar tanta exploraç.ão dos patrões.
A partir de 1872, apareceram as primeiras organizações operárias: as
Associações de Socorros Mútuos.
Por volta de 1890 surgiram as primeiras Ligas Operárias lutando por
melhores salários e pela redução da jornada de trabalho.Das Li_gas nasceram
as Sociedades de Resistência que dão origem ao sindicalo no Brasil.
O Sindicato foi criado pela base, a partir da fábrica. O Sindicato é que
estabelecia seus objetivos, fazia a sua própria lei. Não se admitia que o Estado
e os patrões metessem a colher de pau.
Nessa época, não se permitia que nenhum diretor fosse remunerado
para evitar os privilégios, a mordomia, a corrupção. O dirigente sindical
tinha de trabalhar na produção pelo menos meia jornada e nada de funcio
nários e burocratas no sindicato.
Era a lei dos operários no governo de seus sindicatos. Desse jeito,
pelego não tinha vez!
Em 1906, foi organizado o primeiro Congresso Operário Brasileiro,
onde se estabeleceu que: "O Sindicato era órgão de luta e organização da
classe operária, para lutar por seus direitos e por uma sociedade just� sem
exploração e sem opressão".
Nesse Congresso é proposto também a criação da Confederação
Operária Brasileira que funcionou como uma Central Sindical Naciànal.
Em 1907, o governo fez um decreto-lei, exigindo que os sindicatos
registrassem seus estatutos e as suas diretorias em agências estatais. Foi a
primeira tentativa de controlar os sindicatos no Brasill Deram com os burros

" ...a cultura de um povo se expressa
em seus hábitos quotidianos, que foram
sendo desenvolvidos em comunhão com
seu meio ambiente ao longo de séculos e
gerações. esses hábitos estão relacionados
com seu idioma, sua maneira de vestir,
suas festas, músicas,interpretações da vida,
religião e também hábitos alimentares... "
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BRASILEIRA

lntroducão

Desde 1994, o Governo dos Estados Unidos propôs,
numa reunião de Presidentes, realizada em Miami, EUA,
implantar nos três continentes das Américas um grande
acordo de livre comércio.
Mas foi somente a partir de 1997 que a idéia ganhou
força. Cada governo começou a indicar os funcionários
de seus ministérios para irem preparando as propostas
e começaram, então, a constituir os nove grupos de
trabalho.
Tudo era negociado no maior sigilo. Havia uma secre
taria-geral funcionando no Panamá, os grupos iam se
reunindo, os governos discutindo, mas tudo por baixo
do pano.
Somente a partir de 2001, por pressões da imprensa e de
parte da sociedade civil que tomou conhecimento dessas
negociações, os termos desse acordo começaram a ser
colocados na Internet, com acesso limitado a quem tem
computador.
Nessa ocasião, também ficou mais claro que não se
tratava apenas de um acordo comercial, mas sim de uma
área de livre atuação do capital.
Prova disso é que quando nada menos que o general Colin
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CAPÍTULO 1
O COMÉRCIO AGRÍCOLA

Com a implantação dos acordos que vêm sendo
discutidos entre governos e empresários, a partir de 2005
haverá liberdade total para o comércio agrícola entre todos
os 34 países das Américas.
Haverá tarifas de importação e exportação para certos
produtos, ainda não definidos, mas essas tarifas serão iguais
para todos. Portanto, os países ficarão proibidos de
aumentar o imposto de importação de determinado produto
para proteger seus agricultores nacionais. Pelo acordo, ficam
estabelecidas normas de condições sanitárias e de padrão
dos produtos agrícolas a serem exportados, que todos
devem respeitar.
Algumas pessoas ficam entusiasmada!:: com as pers
pectivas da criação desse mercado e acreditam que isso vá
gerar um maior desenvolvimento para a agricultura brasileira,
que poderá aumentar suas exportações para os Estados
Unidos. Será verdade?
Para ilustrar, podemos ver em anexo, algumas tabelas
sobre o comércio em geral e o comércio de produtos agrícolas
entre o Brasil e os Estados Unidos.
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1. O que os Estados Unidos compram do Brasil?

DA ALCA E A AGRICULTURA

BRASILEIRA

Os Estados Unidos compram do Brasil laranja, açúcar e
café. Três produtos de sobremesa, que têm mercado limitado,
e para todos eles os Estados Unidos utilizam sistema de
quotas. Ou seja, compra um pouco de cada país latino
americano, para manter sua política de controle. Como são
produtos de sobremesa, a possibilidade de expansão desse
mercado é limitada, inclusive com tendência a diminuir,
motivado pelas campanhas de restrição ao consumo de
açúcar de cana e café, considerados pouco saudáveis.
Produtos como soja, milho, carnes, algodão, de que o
Brasil é um grande exportador, deverão sofrer a concorrência

dos Estados Unidos em outros metcados fora das Américas.
Embora as tarifas de comércio intefnacional e nacional sejam
as mesmas, os agricultores norte-americanos contam com
um sistema de subsídios, já aprovados para os próximos dez
anos, e um sistema de transporte i'nterno que lhes permitem
vender mais barato.
Por outro lado, cabe relembrar que, mesmo que os Estados
Unidos não fossem concorrentes do Brasil e comprassem mais
soja, carnes ou algodão, isto só beneficiaria alguns poucos
grandes fazendeiros de soja e pouquíssimas agroindústrias,
fortalecendo um setor da agricultura brasileira que concentra
terra e renda, gerando pouquíssimos empregos e destruindo
o meio ambiente. Ou seja, ainda que viéssemos a vender mais
commoditties agrícolas, isto só beneficiaria os grandes,
aumentando ainda mais a desigualdade.
É poss"ível também que no caso de alguns produtos, como
o milho, eles até entrem no mercado brasileiro com preços
menores do que os praticados aqui. Aliás, foi isso que
aconteceu com o México que, antes de entrar no NAFTA, era
um grande exportador de milho e agora, é um grande
importador de milho norte-americano, levando à falência
milhares de pequenos agricultores mexicanos.
Isto já aconteceu também aqui Brasil, quando o Governo
decidiu reduzir unilateralmente nossas tarifas e passamos a
importar enormes quantidades de milho, arroz, trigo e até
feijão! Recentemente, voltamos a exportar milho só porque
o mercado internacional rejeitou o milho transgênico dos
Estados Unidos. Portanto, também com os produtos
agrícolas a tendência é <::1Ue os Estados l)nidos aumentem
suas exportações para a América Latina.
Um dado importante! Depois que foram aprovados
acordos que aumentaram a liberdade de comércio agrícola
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Os Estados Unidos querem continuar comprando do Brasil
matérias-primas - café em grão, suco de laranja em tonéis,
madeira, fumo em folha, açúcar bruto, minério de ferro - ,
conforme se vê na tabela 1 .
Alguns outros produtos, como aviões e calçados, também
despertam o interesse norte-americano. Calçados, para
aproveitar os baixos salários pagos na indústria daqui; aviões,
para evitar impostos, pois a maior parte das pecas dos aviões
vêm dos Estados Unidos.
Nesta altura, já podemos ter uma idéia de quais os setores
de nossa agricultura e indústria serão beneficiados. No caso
da agricultura, basta olhar os produtos acima para vermos
que são justamente os agricultores patronais e agroindústrias
voltadas para· exportação que serão beneficiadas!

2. Os Estados Unidos vão aumentar a compra de produtos
agrícolas?
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na Orga nização Mundial d
o Comércio (OMC),
_
os Estados
Unidos , em a penas trê s
anos - de 1994 a 19 96 _
aumentaram suas
exportações agríco las em
1 2 bilhões d�
dólares. Imaginem o que is
to significa ! O Brasil exporta
, por
ano u m to tal de
15 bilhões em produtos agríc
:
o las. Isso
pra �1camente equivale só
a o aumento que
os americanos
obtiveram em três
anos de maior libe
rdade de comércio para
seus produtos. O
s Estados Unidos
exportam, por ano em
torno de 55 bilhões de dól
ares em produtos agrícolas
.
As co nseqüências da a be
rtura comercia l podem s
er
desast osas para os a gri
cultores fam ilia res . A ab
�
ertura
c merc1al e as p
o líticas cambial e
�
monetária pratica
da
s na
decada de 90 ampliaram a
desigualdade e a exclusão
so
�ial
no campo brasileiro. As i
mporta ções agrícol
as cresceram a
uma ta x anual de 10%,
a um entando dras
�
ticamente os
vo lumes importados e
desestruturando setores
inteiros de
nos
�� agricultura. Os preços recebidos pelos agricu
ltores
familiares, por exem plo,
decresceram a uma ta xa
anual de
4, 74%, en qu a nt o os pre
ç os rec eb id os pe l o s gr
a nd es
produtora decresceram
bem menos. Isto ajuda a
�
exp
licar o
desaparec ' mento, entre
1985 e 1996, de cerca de 1
.
milhã o de
estabelecimentos agro
pecuários, em su a imens
a
ma io ria
pequenas pro priedades .

O Br sil e os Estados
Unidos disputam mercado a
�
grícola
e contin n es, como
a Europa e a Á sia , e na
�
� �
regi
ão do
Oriente Med10 e, em m
uitos países, o Br asil con
segu e
m elhores condiç
ões, seja de preços, vo lu
m es e qu a lid ade.

Basta ver que, das expo rtações a grícolas brasileiras, nada
menos do que 60% se destinam à Europa, 24% ao s Estados
Unidos e 16% à Ásia e ao Oriente Médio. Porta nto, o gr ande
potencial d o Br a sil e m au mentar a s export a ções será
vender e m melh ores co ndições pa ra Ásia , Oriente Médio
e Euro pa .
Mas o Br asil tem muitas a lternativas econômicas para o
desenvolvimento de su a econ om ia e nã o só pensa r em
au mentar as export ações. O povo brasiÍeiro e suas organi
zações sociais, os pa rtid os políticos, pr.ecisam, na verdade,
discutir que tipo de exportações industriais e agríc olas nos
interessa pr omover para , em primeiro lugar, gara ntir a
sobera nia a li menta r, ga ra ntir u m processo de desenv ol
vi mento mais justo internamente.
Po r o utro lado, m es mo pensando e m a u mentar as
expo rt a ções, o Br asil teri a muit as a lternativa s a sere m
co n struíd as , bu s c a nd o u m a rc o de a lia nç as ma io r com
outr os países mais parecid os c om o Br as il. Tam bé m é
preciso ga r a ntir que a po lític a de exp ortações a grícol a s
d o Bra s il não p o de fi ca r pre sa a os intere s se s d o s
f a zendeiros export adores, nem das em presas que atu am
no c omérc io a gríc o la intern ac io na l e muit o m enos aos
interesses dos pa íses exportad ores agrícolas {o ch ama do
grupo Ca irn s)
Ora , com os acordos da ALCA, a tendência é igualar os
preços praticados nos Estados Unidos e no Brasil. Assim,
,
vam os dis puta r os mesmos mercados da Asia , Euro pa e
Oriente Médio pa ra vender, pelo mesmo preço, milho, soja ,
carnes, a lgodão , que são produzid os ta nto pelos Estados
Unidos, como pelo Brasil {com a diferença de que nos Estados
Unidos há maiores subsídios governamentais e, portanto,
meno r cu sto de pr odução).
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3. Como ficará a concorrência no
mercado internacional de
produtos agrícolas?
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4. A ilusão das exportações agrícolas
Podemos verificar pelas estatísticas do comércio mundial
(tabelas anexas) que, desde 1 9 70, apesar de toda a propaganda
da liberação do comércio, aumentaram os intercâmbios apenas
entre países ricos. Se não vejamos: o Brasil chegou a
representar 1, 71 % do comércio mundial em 19 75; hoje,
representa apenas 0, 86%. Em produtos agrícolas, em 1 9 7 5,
chegamos a representar 7,27% do comércio mundial agrícola;
hoje, representamos apenas 3,61 %. Ou seja, a metade!
Embora o PIB agrícola brasileiro seja de cerca de 100
bilhões de dólares em produtos agrícolas e de, aproxirnada
m ente, 320 bilhões d e dólares incluindo o setor de
agroindústria, nossas exportações em produtos agrícolas
representam apenas 1 5 bilhões de dólares por ano.
É certo que a nossa economia tem condições de aumentar
os volumes exportados, mas não devemos ter ilusão de que
esse seja o nosso caminho de desenvolvimento.

5. As conseqüências da ALCA

milho, soja,· girassol, cevada, trigo, colza etc;
c) o Brasil terá que buscar parcerias com países da Europa,
Ásia e Oriente Médio e, portanto, fora da ALCA. O que pode
ser feito desde logo;
d) os preços dos produtos agrícolas que as empresas
norte-americanas vão controlar serão fixados pela cotação
internacional e não pelo custo de produção de nossos
agricultores;
e) corno os Estados Unidos dominam a produção de grãos
e vão controlar os preços e o mercado, os pequenos e médios
agricultores brasileiros não terão condições de competir em
tecnologia e preços e, portanto, irão à falência;
f) a tendência é que a f:)rodução de grãos no Brasil fique
restrita, em sua maior parte, aos grandes fazendeiros
instalados no Cerrado e no Centro-Oeste, que poderão
produzir em grandes ext�nsões de terra, com irrigação e com
apoio do Governo para utilizarem, com custos de transporte
mais baratos, novos canais de exportação, tais corno os canais
via rio Madeira (Porto de ltacoatiara), via Rodovia Cuiabá
Santarém (Porto de Santarém), Ferrovia Norte-Sul (Por.to de
São Luiz) e a hidrovia do rio Paraguai.

Se os acordos da ALCA forem implementados, as
tendências básicas do comércio internacional para o setor
agrícola brasileiro serão:
a) o comércio agrícola brasileiro será reforçado naqueles
.
itens de produtos com pouco valor agregado e com os quais
podemos competir com os americanos, corno café, laranja e
carnes;
b) as empresas multinacionais norte-americanas passarão
a controlar todo o comércio agrícola de grãos, das chamadas
"commoditties" (mercadorias agrícolas homogêneas), corno
16
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Tabela 1

Tabela 2

Exportações brasileiras para os EUA- 1997 - 2000

Participação do Brasil nas exportações mundiais
U5$ bilhões

U5$ milhões

Café cru em grão
Suco de laranja
Madeira Serrada
Fumo em folhas
Açúcar de cana
Aviões
Calçados
Aparelhos transmissores
Semimanuf. de ferro ou aço
Pastas químicas de madeira
Partes e peças para veículos
Motores para veículos
Automóveis de passageiros
Minérios de ferro
Produtos laminados
Papel e cartão
Outros
TOTAL
Fonte: SECEX

1997

2000

423
283

4.704

218
188
189
120
70
1.702
1.080
662
548
428
416
328
296
150
139
70
6.576

9.27S

13.180

228
102
307
1.051
391
449
244
379
405
126
183
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A�OS

EXPORTAÇÕES AGRÍCOLAS
%
MUNDIAIS BRASIL

EXPORTAÇÕES TOTAIS
%
MUNDIAl5 BRASIL

1970

282,2

2,7

0,96%

53,5

2

3,74%

1975

796,4

13,6

1,71%

122,4

8,9

7,27%

1980

1845,7

20, 1

1,09%

232,5

9,4

4,04%

1985

1784,5

25,6

1,43%

208,5

8,8

4,22%

1990

3.336

31,4

0,94%

326,6

8,6

2,63%

1995

5.012

46,5

0,93%

417,8

13,5

3,23%

2000

6.358

55,1

0,87%

434,4

15,7

3,61%

Fonte: FAO/FM/SECEX
Revista de Política - Ano x nº 04 - out -nov-dez-2001
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Tabela 3

Tabela 4

Evolução dos principais produtos pelo Brasil - 1970- 2000
US$ bilhões

Agrícolas

US$ milhões

1970

1980

1990

1995

2000

5,76

15,22

10,16

15,98

15,71

Comp.Soja

0,71

2,26

2,65

3,82

4,14

Café
Açúcar

0,98
13
o, 14

º·

2,77

1,25

2,43

1.76

1,29

0,51

2,00

1,26

0,34

1,47

1,10

1,02

o

0,02

0,32

0,64

0,81

S. Laranja
Frango
e.Bovina
Fumo

0,15

O, 71

0,23

0,18

0,5

0,64

2,90

1,17

0,84

Manufaturados

1,58

14,40

Aço/Ferro

0,55
21,25

30,52

0,97

39,39

0,98

1,25

4,56

3,43

o

0,40

0,87

1,34

Máq/. Equip.
Veículos

0,82
o, 14

1,51

1,59

5,71

1,49
7,24

TOTAL

7,34

0,59
29,62

0,99
31,41

3,58
46,50

4,44
55,10

Alumínio

Importações agrícolas do Brasil - 2000

Fonte: Banco Central e Anuário Estatístico do IBGE
Revista de Política Agrlcola - Ano X nº 04 out-nov-dez-2001

Valor
Importado

Produtos

Trigo em grãos
Adubos ou fertilizantes
Legumes e frutas
Algodão em bruto
Produtos lácteos
Peixes, crustáceos e moluscos
óleos, gorduras e cereais
Milho em grãos
Sementes e frutos oleaginosos
Arroz em grãos
Couros e peles
Café, chá, cacau e especiarias
Prod. anim. e veg. em bruto, não esp.
Prod. e prep. comestíveis diversos
Carne e preparados de carnes
Alho
Outros
Total importações agropecuá_rias
Total de importações Brail
Fonte: Secex/Banco do Brasil
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21

804
718
444
414
366
216
224
210
146
136
134
130
120
136
114
56
202
4.570

50.666

Preço US$
Médio/toh.

104
116
644
1.068
1.135
1.500
527
100
175
189
5.183
1.085
4.634
2.637
1.42
639
914

-

CAPÍTULO li
A SITUAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS

Como todos sabem, os alimentos que chegain à mesa
do consumidor urbano dependem cada vez mais de
processos agroindustriais que podem padronizar os produtos,
armazená-los por mais tempo e transp,9rtá-los a longas
distâncias. Assim, o agricultor passa a ser apenas um
produtor de matérias-primas, que precisam passàr pela
agroindústria antes de chegar a seu destino final.
Atualmente, está em curso no Brasil a aplicação do modelo
norte-americano de agroindústrias, em contraposição ao
modelo europeu, que havia se desenvolvido no sul do País.

Em que consiste o modelo norte-americano?
a) Monopolização do setor - é cada vez menor o núméro
de grandes empresas que controlam os diferentes setores
da produção. Essas grandes empresas instalam grandes
fábricas, concentradas em algumas regiões centrais do Páís,
impõem escalas de produção e passam a controlar o mercatlo
e os preços em todo o País.
b) Desnacionalização - as grandes transnacionais vão
23

VIA CAMPESINA - BRASIL

AS CONSEQÜ�NCIAS DA ALCA E A AGRICULTURA BRASILEIRA

comprando as empresas menores. Na agroindústria dos
temperos, por exemplo, existem apenas três grandes
empresas multinacionais: Nestlé, Knorr e Refinações de Milho
Brasil (norte-americana). Isso acontece da mesma forma com
a indústria de achocolatados, de congelados etc. No setor de
moinhos e beneficiamento de grãos, a tendência é a mesma
e grandes grupos multinacionais como a Cargill, a Bung &
Bom, a Monsanto estão tomando conta da agroindústria.
c) Restrição ao pequeno agricultor - está em curso um
processo de seletividade dos agricultores integrados nas
agroindústrias. O objetivo é diminuir os custos, aumentar a
escala dos produtores que fornecem matérias-primas e, por
conseguinte, diminuir o número de pequenos agricultores e
aumentar o número dos médios e grandes. A maior
transformação está em curso na indústria de laticínios,
envolvendo aproximadamente 1 ,3 milhões de pequenos
agricultores, que produzem em média 30 litros de leite por
dia. As agroindústrias querem diminuir para 300 mil
produtores, com uma média de 300 litros/dia.
d) Mudança do padrão tecnológico - em alguns setores
da agroindústria, as grandes empresas estão substituindo
os padrões de produção e, com isso, eliminam os pequenos
produtores.
Embora em ritmo mais lento, isso já está acontecendo na
avicultura, com o aumento do número de aves por galpão e
com aumento de galpões por produtor. Mas a mudanca mais
drástica está em curso na suinocultura. Uma empres� norte
americana, a Carols, utilizando financiamento do BNDES
instalou um processo industrial completo, desde a criacã�
até o abate de suínos, e vai concentrar, numa única unid�de
de produção, nada menos do que 30 mil criadeiras. Toda a
produção será exportada.
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Todos esses problemas deverão ser agravados com a
implantação da ALCA, pois as grandes empresas norte
americanas que ainda não atuam no mercado brasileiro, com
a redução de impedimentos e barreiras, se mudarão para o
Brasil. E, por conseguinte, vai aumentar a concentração e a
desnacionalização das agroindústrias. E, mais grave ainda,
vão transferir para o Brasil os setores que são muito
poluentes, como os frigoríficos, a suinocultura, bem como a
indústria do papel e da celulose.

CAPÍTULO Ili
A SOBERANIA ALIMENTAR

Nos últimos anos, em especial em 2001, durante a
Conferência Mundial da Alimentação, houve consenso por
parte dos movimentos camponeses, de especialistas, ONGs,
entidades de pesquisa e até ·de governos progressistas, de
que a soberania alimentar deve ser o objetivo número 1 da
política agrícola de todo governo.
Soberania alimentar significa que cada povo, cada país,
tem o direito, e mesmo o dever, de produzir, prioritariamente,
os alimentos de que seu povo necessita, e de ser auto-suficiente

na sua produção. Deste modo, �nenhum povo pode ser
considerado autônomo, independente, soberano e livre se não
produzir seus próprios alimentos. Somente após cumprir este
desígnio é que poderá ser pensada a base do comércio agrícola
internacional. Ou seja, os países deveriam negociar produtos
somente depois de cumprida a missão de alimentar seu povo.
Ora, com a implantação da ALCA, a regra prioritária vai
ser de total liberdade para o comércio internacional em
detrimento da satisfação das necessidades de consumo
nacional. Pior ainda se esse comércio estiver controlado por
27

empresas transnacionais, as quais não têm nenhum compro
misso com os interesses do povo brasileiro.
Portanto, a ALGA vai afetar gravemente a possibilidade de
uma política nacional de soberania alimentar, que garanta, em
primeiro lugar, os alimentos necessários para o povo brasileiro.

CAPÍTULO IV
AS SEMENTES TRANSGÊNICAS

1. Padrões alimentares do povo brasileiro
A cultura de um povo se expressa em seus hábitos
quotidianos, que foram sendo desenvolvidos em comunhão
com seu meio ambiente ao longo de séculos e gerações. Esses
hábitos estão relacionados com seu idioma, sua maneira de
vestir, suas festas, músicas, interpretações da vida, religião e
também hábitos alimentares.
Neste particular, a implantação da ALGA e o controle do
comércio agrícola e das agroindústrias por empresas norte
a meri canas terá um efeito imediato sobre os hábitós
alimentares do povo brasileiro. Nenhuma empresa americana
terá interesse em comercializar farinha de mandioca, a
mandioca, seus derivados, o feijão, o arroz e outros produtos
de pouco valor agregado.
Ao contrário, tentarão influenciar de toda maneira, como
já vêm fazendo, para padronizar produtos, formas de se
alimentar e, assim, criar mercado para seus ''produtos". Isso
já está acontecendo nas grandes cidades com a multiplicação
das redes de lojas de alimentação, os chamados Fast Food
(cuja tradução é "comida rápida", mas que os franceses
traduzem por "comida-ruim").
Também irão padronizar, em nível nacional, como já estão
fazendo, os temperos e condimentos, rompendo assim com
a diversidade gastronômica regional, que é uma das riquezas
culturais do nosso país.
28

Q modelo tecnológico adotado pelo capitalismo na
agricultura está mudando de padrão. A chamada "revolução
verde", modelo baseado no uso intensivo de insumos
industriais na agricultura, se esgotou e, por mais que se
aumente o uso de adubo químico, de agrotóxicos, de
mecanização, os níveis de produtividade física alcançaram o
topo e já não aumentam. Assim, está em curso a implantação
de um novo padrão baseado agora na biotecnologia, ou seja,
na manipulação genética, como forma de aumentar a
produtividade dos vegetais e animais e, assim, aumentar a
produtividade e a produção da agricultura.
No entanto, o modo como vem sendo implantado traz
consigo dois problemas:
a) monopólio do conhecimento da biotecnologia - Como
se vê nas tabelas anexas, cerca de dez grandes multinacionais
controlam a biotecnologia em todo mundo;
b) manipulação genética - Como essas empresas buscam
apenas o lucro máximo e rápido, �stão desenvolvendo um
ramo perverso da biotecnologia, que são os transgênicos.
Ou seja, a combinação, em um novo ser vivo, de genes de
29
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origens diferentes dos vegetais e animais, que jamais poderiam
se ç;ruzar na natureza. Ora, em relação a esses transgênicos,
não há estudos seguros sobre suas conseqüência no meio
ambiente e no organismo humano. Algumas experiências já
revelam sua nocividade e, por isso, há um movimento
internacional entre os cientistas, ambientalistas e movimentos
camponeses para que se tenha uma atitude de precaução, ou
seja, manter por enquanto em fase de experimentacão e
. culti�ar apenas aquilo de que se tem absoluta seguranç·a dos
seus efeitos.
Com o processo da ALCA, as empresas estão exigindo
liberdade total para difusão e desenvolvimento das sementes
transgênicas e a garantia, em todos os países latino
americanos, do direito à propriedade privada desses novos
seres vivos. Daí porque, junto com a ALCA, o Governo dos
Estados Unidos e as empresas norte-americanas, como a
Monsanto e a Bung Bom, exigem a implantação de leis de
patentes, o que lhes garante a propriedade privada das novas
sementes e até mesmo de seres vivos existentes na natureza
e que ainda não tenham sido catalogados.
No caso do Brasil, os perigos do monopólio das sementes
é ainda maior, porque a lei de patentes já foi aprovada em
1997. E já existem no INPI {Instituto Nacional de Patentes e
Inventos) nada menos do que 2.094 pedidos· de registro de
propriedade privada de seres vivos, sendo que 90% deles
foram solicitados por empresas estrangeiras.
O controle das sementes, em especial de grãos, em mãos
de algumas poucas empresas norte-americanas, terá como
conseqüência:
a) aumento da exploração dos agricultores, que a cada·
ano terão de comprar novas sementes e pagar, embutidos

no seu preço, o custo dos royalties. Como aliás, já está
acontecendo com as empresas que monopolizam o comércio
de sementes híbridas de milho, mamão, melancia, hortaliças
em geral;
b) risco para a soberania alimentar, pois, se as sementes
dos principais produtos estiverem monopolizadas por
algumas empresas, t0da produção futura corre risco, ficando
nosso país e nosso povo à mercê dessas empresas .
O controle das sementes por parte das empresas
estrangeiras é um problema de segurança nacional!! E a
ALCA vai reforçar este monopólio.
Vale lembrar que existe um grupo de negociação da ALCA
exclusivamente para a propriedade intelectual. Isto é, negocia
regras sobre patentes e proteção de cultivares. Esta
negociação poderá ampliar ainda mais o alcance do sistema
de propriedade intelectual, que só beneficia as empresas
multinacionais de biotecnologia. Com isso, será acentuada a
tendência de concentração e controle pelas multinacionais
do setor de sementes. Este processo já está _em curso. A
Monsanto, gigante de biotecnologia norte-americana, não
tinha praticamente nenhuma participação no mercado
brasileiro de sementes de milho até 1997. Com a entrada em
vigor da nova lei de patentes e da lei de cultivares, a Monsanto
comprou várias empresas brasileiras de sementes, chegando
a controlar, já em 1999, 60% do mercado de sementes de
milho. Com a ALCA, os Estados Unidos querem aprofundar
este sistema, ampliando ainda mais o poder de suas
multinacionais em controlar o insumo básico da agricultura,
as sementes! Aqui reside uma ameâça concreta: a de que os
agricultores sejam cada vez mais impedidos de retirar parte
de sua colheita como reserva de sementes para a safra
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seguinte, pois as regras de propriedade intelectual garantem
total monopólio para as multinacionais!

Tabela 5

Tabela 6
, · cas do mundo
As 10 maiores empresas agroqu1m1
US$ milhões

As 10 maiores empresas de sementes do mundo
US$ milhões
Empresa
Du PonV Pioneer Hi-Bred
Monsanto
Novartis
Groupe Limagrain
Advanta (AstraZeneca
Royal VanderHave)
AgriBiotech
Grupo Pulsar/Seminis/ELM
Sakata

País
Estados Unidos
Estados Unidos
Suica
França

KWS. AG
Takii

Vendas em 97
1.800
1.800
928
686

Reino Unido e Holanda
Estados Unidos
México
Japão

437
425
375
349

Alemanha

329

Japão

300

Empresa
Aventis (Rhone-Poulec + Hoechst)
Novartis (Ciba Geigy + Sandoz)
Monsanto
AstraZeneca
Du Pont
Bayer
oow AgroSciences
American Home Products
BASF
Sumitomo

.
. na1s do mundo faturam entre elas US$ 26,2 bilhões, o seja
As lO maiores transnac1o
.
US$ 31 bilhões).
85% do mercado agroqurm·1co mundial (cujo valor total foi
.

Estas empresas controlam aproximadamente 32% do mercado mundial de sementes
(cujo valor total era de cerca de 23 bilhões de dólares. Nos últimos 3 anos a Monsanto
investiu mais de 8 bilhões de dólares na compra de empresas do setor de sementes e
agrobiotecnologia.
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Venda em 1997
País
4.554
França
4.199,
Suíça
3.126
Estados Unidos
2.674
Reino Unido
2.518
Estados Unidos
2.254
Alemanha
2.200
Estados Unidos
2.119
Estados Unidos
1.855
Alemanha
717
Japão
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CAPÍTULO V
O PAPEL DO SETOR PÚBLICO AGRÍCOLA

O

Estado, administrado pelo Governo, tem um papel
fundamental em todas as sociedades modernas como ponto
de apoio, com suas políticas para a proteção e desenvol
vimento da agricultura. O papel do Estado é fundamental.
Primeiro, porque a agricultura não está sob controle total da
vontade humana, mas depende da natureza e de seu ciclo
natural de produção. Segundo, e mais importante, os
agricultores produzem uma mercadoria especial, que são os
alimentos, e todas as pessoas, portanto, toda a sociedade,
dependem deles para sobreviver e se reproduzir.
Então, o chamado setor público agrícola é responsável
pela adoção de um conjunto de políticas agrícolas que
contribuam para o desenvolvimento da agricultura e a
proteção dos agricultores, a saber:
- garantia de recursos ·públicos para financiamento da
produção, em especial investimentos de longo prazo;
- garantia de controle do comércio, armazenando e
garantindo estoques reguladores;
- oferecimento de assistência técnica gratuita a todos os
35
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agricultores, em especial aos pequenos e médios;
- controle dos preços dos produtos agrícolas, para evitar
a especulação, a escassez e, ao mesmo tempo, garantir uma
renda mínima a todos os agriç:ultores;
- apoio com recursos para o desenvolvimento da pesquisa
agropecuária, em empresas públicas, promovendo assim a
democratização do acesso aos conhecimentos e ao avanço
da ciência e das técnicas agrícolas;
- implantação de sistemas de segums agrícolas que
protejam os agricultores de intempéries e de outros fenômenos
da natureza, que afetem a produção, independente da vontade
do agricultor.
Com a implantação da ALCA, o setor público agrícola
fica completamente alijado desse processo, pois prev�Íece
a concepção de que o mercado deve regular as relações de
produção. Ou seja, a produção agrícola estará a mercê do
controle da$ empresas. E, no caso.da ALCA, serão empresas
de grandes grupos econômicos nacionais e estrangeiros. Mais
uma vez, apenas os grandes produtores, especialmente
.
aqueles ·voltados pá-ra exportação, é que terão acesso
privilegiado ao financiamento etc.
Se o Estado abdica do seu J:>�pel de proteção da agri
cultura, coloca em •risco a sobrevivêr.icia de milhares de
pequenos agricultores que dependem da política e do setor
publico agrícola para viabilizar sua produção.
Neste particular, é curioso como a ALCA entra em
contradição com a política agrícola praticada pelo Estado
norte-americano. Lá, o Governo dos.Estados Unidos tem uma
rigorosa política_ agrícola de proteção aos seus agricultores,
influenciando no comércio, nos preços e atuando fortemente,
inclusive com guerras, para garantir mercado cativo para os

produtos agrícolas norte-americanos, como fez na Ásia, por
exemplo, impondo o consumo do trigo.
o governo garante créditos e elevados subsídios
Recentemente, o Parlamento norte-americano aprovou
uma nova versão da lei agrícola norte-americana, chamada
por eles de "Farm Bill", pela qual ficam garantidos aos
agricultores norte-americanos, níveis de subsídios da ordem
de 120 bilhões de dólares pelos próximos dez anos!! Ou
seja, os agricultores dos Estados Unidos receberão, em
média, 12 bilhões de dólares de transferência de recursos
públicos para suas contas bancárias. Esse v�lume de r� cursos
_
eqüivale à quase totalidade das exportaçoes bras1\e1;ª�·
E O que é mais interessante, esta lei vigora pelos prox1mos
1 o anos. Ou seja, o Governo norte-americano procura
proteger seus agricultores contra os efeitos da implementação
da ALCA, enquanto os governos latino-americanos se
submetem a uma política cada vez mais lesiva a seu povo e
subserviente aos norte-americanos.
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CAPÍTULO VI
A INGERÊNCIA DE ORGANISMOS IRA
A BRASILE
INTERNA,.CIONAIS NA POLÍTIC

vai significar, por fim, a
ingresso do Brasil na ALCA
uma
autoridades brasileiras, de
aceitação, por parte das
re
sob
s organismos internacionais
ingerência ainda maior do
sobre
sa política econômica e
nossa economia, sobre nos
nossa política agrícola.
ndial
erência da Organização Mu
Assim, fica legitimada a ing
mente
vez que a ALCA é pratica
do Comércio, (OMC), uma
vários
sua doutrina,' embora, em
uma aplicação regional de
ples
da bem pior do que a sim
aspectos, a ALCA seja ain
ALCA
éricas. As negociações da
aplicação da OMC nas Am
ainda
o de buscar compromissos
são justamente no sentid
caso do
assegurados na OMC. No
maiores do que aqueles já
mplo, o
electual da ALCA, por exe
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to que
rem é justamente um tex
que os Estados Unidos que
o texto da OMC.
seja ainda mais duro do que
sias ·
casos de dúvidas, controvér
Mas o que é pior: todos os
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pe los
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relações da política ag ríc
Nações
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O
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constituída na li Guerra Mundial, da qual fazem parte a ONU
(Organização das Nações Unidas), a OEA (Organização dos
Estados Americanos) e outros tribunais internacionais. Todas
os conflitos entre as partes serão resolvidas por um tribunal,
que funciona em Nova York, organizado e hegemonizado pelo
capital norte-americano.
Esse tribunal já vem funcionando normalmente para
resolver as questões que envolvem os três países do NAFTA
(Estados Unidos, México e Canadá) e, quase sempre, suas
decisões são prejudiciais às empresas e governos mexicanos
ou canadenses, sintomaticamente.
Neste mesmo tribunal já há diversos processos movidos
por empresas norte-americanas, exigindo indenizações
monstruosas dos Governos do México ou do Canadá,
alegando que os Governos teriam protegido empresas
nacionais em detrimento das empresas norte-americanas e,
portanto, ferindo as regras do NAFTA.
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CAPÍTULO VII
O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS JÁ ESTÁ
IMPLEMENTANDO A ALCA

1. A subserviência dos governos latiõo-americanos

Como já foi dito, a ALCA é um plano estratégico, de longa

duração e com graves conseqüências para todos os países
latino-americanos, pois na prática será a recolonização de
nossos países e a perda da nossa soberania política e
econômica.
Apoiados na cumplicidade subserviente dos governos
latino-americanos, os Estados Unidos já vêm implementando
uma série de ações preparatórias ao plano maior que é a
ALCA. Assim, estão em curso os seguintes planos de ação:
a) Plano Puebla-Panamá
Consiste na construção de rodovias e ferrovias de alta
velocidade que ligarão as cidades de Puebla, no México, até
o Canal do Panamá, pela Costa Atlântica, passando por
Chiapas, Belize, Guatemala. Trata-se, na verdade, da
construção de infra-estrutura de transporte necessária para
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que as empresas varejistas dos Estados Unidos possam
chegar, com seus produtos, a toda a América Central.
b)Plano Colômbia
É a intromissão militar e econômica do Governo dos
Estados Unidos na Colômbia e para deter a ação do narco
tráfico. Para isso, estão instalando bases militares, fornecendo
equipamentos e assistência técnica. Com isso, controlam
meios de transporte, rotas de comércio, a biodiversidade da
Amazônia colombiana etc.
c) Plan Oignidad
Este plano foi concebido para garantir o controle dos Estados
Unidos na Bolívia. Para isso, já instalaram três bases militares
na Amazônia boliviana, com a desculpa de controlar a produção
de coca, que é uma planta de uso multidisciplinar e milenar das
populações indígenas da Bolívia. Na verdade, querem controlar

a biodiversidade amazônica e suas populações.
d) Sistema de vigilância da Amazônia: SIVAM
o Governo norte-americano financiou a instalação, através
de uma empresa norte-americana, de um sistema de controle
de todas as comunicações e navegação aérea e naval na
Amazônia brasileira, através de potentes radares. Os sistemas
de radar têm programas de computador que pesquisam
informações da realidade em sete níveis de conhecimento
diferenciados. As autoridades brasileiras têm acesso apenas
ao quinto nível. Os demais níveis são de acesso restrito aos
especialistas norte-americanos.
Dentro deste projeto está também a entrega da Base Aérea
de Alcântara ao Governo dos Estados Unidos. O acordo de
entrega já foi assinado em abril de 2000, mas depende ainda
de aprovação no Congresso Nacional.
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2. No Brasil
É patente a subordinação do Governo brasileiro aos
interesses do capital norte-americano, tanto no caso do
controle da biodiversidade quanto na livre atuação na
Amazônia.Além disso, estão em curso no Brasil outras
iniciativas que reafirmam esta subordinação.
Como já foi mencionada, a aprovação da lei de patentes
só interessa às empresas norte-americanas e se constitui
numa verdadeira afronta à nossa soberania. Basta dizer que
a primeira versão desta lei circulou ainda em inglês,
distribuída pela embaixada norte-americana.
Pois bem, como não bastasse isso, o Governo FHC
apressou-se a enviar ao Congresso Nacional outras leis mais,
que fazem parte do pacote das "necessidades da ALCA". Na
verdade, uma espécie de terreno preparatório para
implementação da ALCA. Se não vejamos:
a) Lei do capital estrangeiro nos meios de comunicação.
As empresas norte-americanas exigem o direito de poder
comprar ações de empresas brasileiras que atuam na
radiodifusão. A Constituição brasileira vigente proíbe os
investimentos estrangeiros em rádios e televisão e meios de
comunicação em geral. Agora, com a nova lei, isso será
permitido, apesar de todo o perigo que isso pode representar
para nossa cultura e para a manipulação das informações.
a) Lei de transgênicos
O Governo enviou um projeto de lei que altera a
Constituição brasileira, abolindo a exigência de relatório de
impacto ambiental no caso de sementes transgênicas e libera
totalmente o cultivo, comércio e consumo de sementes e
produtos transgênicos. Sabe-se que a versão da nova lei foi
preparada pela empresa Monsanto, uma das maiores
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interessadas. O projeto de lei já passou pela Comissão de
Agricultura e aguarda a ordem para ir a votação em Plen�rio.
Além de ser um acordo que leva à perda de soberania, a
ALCA é também uma oportunidade para que parte dij elite
brasileira se enriqueça ainda mais, ampliando a concentração
de renda e poder. O Governo brasileiro vem participando das
negociações levando em conta exclusivamente os interess:s
desta pequena elite de agricultores patronais de exportaçao
e de alguns poucos setores da indústria.
Afora isso, também circula nos corredores do poder a
proposta de uma nova lei que também permite a entrada de
capital estrangeiro no ensino superior, o que atualmente é
proibido pela Constituição brasileira
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CAPÍTULO VIII
RESUMO: AS PRINCIPAIS CONSEQÜÊNCIAS DA
ALCA PARA A AGRICULTURA E PARA OS
AGRICULTORES BRASILEIROS

Nos capítulos anteriores, procurou-se descrever o que
está em jogo se o Brasil aceitar esse plano estratégico do
Governo dos Estados Unidos para subordinar todos os países
da América Latina, através da ALCA.
Aqui apresentamos um resumo das conseqüências que
poderão advir. (Devemos usá-lo para poder explicar para a
nossa base, fazer cartazes etc.)
1. Aumento do controle das empresas multinacionais
sobre o comércio agrícola brasileiro. Em especial, o comércio
de grãos e produtos padronizados, como milho, arroz, soja,
girassol, algodão.
2. Aumento da desnacionalização das agroindústrias. Ou
seja, as empresas multinacionais, especialmente as norte
americanas, terão mais liberdade e mais condições para
comprarem as empresas brasileiras que atuam na agroindústria.
3. Os preços dos produtos agrícolas sofrerão uma influência
maior do controle das empresas multinacionais e a tendência
será internacionalizar cada vez mais os preços agrícolas. Ou
seja, em vez de se basear no custo de produção do agricultor,
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o preço será baseado pelo mercado internacional.
4. Haverá um aumento das importações de produtos
agrícolas, como também aumento da importação de insumos
industriais (adubos, máquinas, agrotóxicos etc.) para
agricultura. Como haverá liberdade total para o comércio
internacional dentro da Américas, as empresas canadenses
e norte-americanas vão trazer muitos mais produtos de seus
países para vender no Brasil.
5. Alguns produtos agrícolas brasileiros, como laranja, café,
cacau, poderão ter aumentado suas exportações para a
América do Norte e, assim, será beneficiada uma pequena
parcela de grandes fazendeiros que produzem para exportação.
6. O Governo brasileiro perderá a autoridade para exercer
uma política de controle de importação de produtos e
insumos agrícolas destinados a proteger a produção nacional.
Ou seja, o Governo perde a soberania tanto para colocar
barreiras como impostos, tarifas e outras, quanto para proibir
importações. As empresas de comércio exterior terão
liberdade total. Com isso, se uma empresa dos produtores
brasileiros, ela poderá fazer sem nenhuma interferência do
Governo.
7. Haverá liberdade total para difusão de sementes
transgênicas, pois as empresas multinacionais são as que
controlam o monopólio dessas sementes e vão distribuí-las
como uma forma de controlar o comércio de sementes e
explorar os agricultores brasileiros.
8. As multinacionais vão aumentar o número de registros
de propriedade privada de produtos agrícolas e sementes,
aproveitando-se da lei de patentes existente no Brasil. E com
isso poderão cobrar taxas (royalties) de quem for comprar deles.
9. As multinacionais vão aumentar sua influência na

pesquisa agropecuária e controlarão ainda mais os produtos
e sementes. Como elas têm mais recursos e mais experiência,
certamente vão impedir o avanço de órgãos como a Embrapa,
diminuindo sua influencia e prejudicando a pesquisa
agropecuária pública.
1O. Haverá aceleração da implantação do chamado modelo
agrícola norte-americano na agricultura brasileira, baseado em
grandes fazendas, e com baixa intensidade de mão-de-obra.
11 . O Brasil perderá capacidade de garantir a soberania
alimentar, ou seja, que a produção agrícola esteja voltada,
em primeiro lugar, para garantir a alimentação de todo o povo,
pois as empresas terão amplo controle sobre a produção, o
comércio e o consumo dos produtos alimentícios.
12. Aumentarão as influências de padrões alimentares
internacionais, de produtos controlados pelas empresas
multinacionais em detrimento de nossa cultura regional e de
nossos hábitos alimentares.
13. O Governo brasileiro ficará impedido de implementar
políticas agrícolas diferenciadas para os pequenos agricultores,
tanto em relação aos grandes agricultores, quanto em relação
aos agricultores dos outros países da América. Também não
poderá conceder qualquer tipo de subsídio aos agricultores
brasileiros, via crédito, incentivos fiscais ou preços.
14. Os pequenos agricultores brasileiros serão os mais
prejudicados porque não terão condições de competir em
igualdade de condições com os grandes fazendeiros do Brasil
e, muito menos, com os grandes fazendeiros dos Estados
Unidos e do Canadá. Portanto, não haverá mais espaço para o
desenvblvimento da agricultura familiar e dos assentamentos.
15. Se a agricultura familiar não tiver condições de
desenvolvimento, os assentamentos de reforma agrária e uma
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· política mais ampla de distribuição da propriedade da terra
também ficam inviabilizados. Portanto, com a ALCA não haverá
espaço para uma verdadeira política de reforma agrária.
16. Haverá perda total de autonomia do Governo federal
e dos Governos estaduais sobre políticas agrícolas. Nenhum
governo poderá tomar qualquer medida que beneficie seus
agricultores ou estimule a produção de produtos que lhe
interessa, sem consultar antes os acordos assinados na ALCA.
E nenhuma política poderá ser diferente da aplicada em todos
os Estados e países das Américas.
17. Caso haja algum problema ou controvérsia entre
empresas e agricultores, entre o Governo brasileiro e as
empresas, ou qualquer problema na agricultura em que os
interesses norte-americanos sejam contrariados, serão
resolvidos por um tribunal instalado em Nova York.
18. Se a agricultura familiar for inviabilizada, não haverá
espaço para a reforma agrária é e evidente que a conse
qüência lógica será o aumento da concentração da proprie
dade da terra nas mãos dos fazendeiros que se dedicam à
exportação e das empresas multinacionais.
19. As conseqüências sociais da implantação da ALCA na
agricultura serão gravíssimas; a inviabilidade da agricultura
familiar irá gerar mais pobreza, mais desigualdade social,
mais desemprego e maior êxodo rural. Isso se refletirá
imediatamente nas cidades brasileiras, aumentando seu
contingente de migrantes pobres.
20. Com a ALCA, o Brasil perderá a chance de utilizar seu
principal recurso natural - a terra e a agricultura - para
ajudar a resolver os principais problemas da sociedade: a
falta de trabalho, de renda e de comida.
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Parte li

EXISTE SOLUÇÃO:
EM VEZ DA ALCA, UM PROJETO POPULAR
PARA A AGRICULTURA!

lntroducão

Nos últimos anos, os movimentos sociais reunidos na

Via Campesina Brasil têm discutido muito quais devem ser
as mudanças, na agricultura brasileira, para se combater a
pobreza no meio rural e a desigualdade social.
Desses debate·:, foram elaboradas diversas propostas que
representam uma ult:=niativa. F{epresentam um projeto popular
para a agricultura.
Pro;eto popular para agriculwra :;rgnific;) dizer oue devemos
colocar a forma de usar, de produzir e rle �rot •iedade da
agricultura submetida iis '1ecessidedes sociais de nosso povo,
para g;:irantir terra pa:-a tod".> mundo, trabalho, renda, escola,
lazer, cultura e condições de melhori l permanente das
condiçõt"'s de vida de quem vive no rne:o rural urasileiro.
Errn projeto popular é u.na alter ,at va doe; trabalhadores
rurais à proposta da ALCA que é a pr:Jro�t .. das empresas
multinacionais.
Por isso, colocarnJs ,1c,ui, nesta cartilha, ... .., principais
diretrizes que caracteri?.arn nossa proposta de projeto popular.
Para argumentar que ná alternativas, há melhores saídas,
em vez da ALCA Em outros oocumentos e cartilhas, as nossas
propostas de projeto po :>1.11 a, pr1ra agricultura, Já foram
publicadas com mais det, lh�s.
51

O Projeto Popular para a
Agricultura Brasileira

Para enfrentar a crise que estamos vivendo e o novo
projeto das classes dominantes para a agricultura, que é
ainda mais destruidor para o Brasil e para os pequenos e
médios agricultores, precisamos construir um projeto que
represente o conjunto dos nossos interesses, que responda
às necessidades da sociedade brasileira e que faça as
mudanças que queremos para a agricultura. Agora, não é
só reivindicar a solição para uma ou outra necessidade.
Nossa luta agora é pelo PROJETO CONTRA O PROJETO. O
projeto deles fica cada dia mais claro para nós. E do projeto
deles nós estamos excluídos. Mas e8tamos elaborando o
NOSSO PROJETO. Precisamos discuti-lo e unir os pequenos
ao redor do nosso PROJETO POPULAR PARA A AGRI
CULTURA para enfrentar - e derrotar - o projeto dos
grandes e implantar o nosso.
O nosso projeto tem como base CINCO GRANDES
PILARES, que são os nossos GRANDES OBJETIVOS no
enfrentamento do Projeto das Classes Dominantes e na
construção do Nosso Projeto.
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1. Mudança de modelo tecnológico

2. Mudança na propriedade dos latifúndios
As classes dominantes brasileiras sempre lutaram para
manter a terra concentrada e procuram resolver as crises que
e�frentam sem distribuir a terra. Com isto, o poder político
dos grandes donos de terra sempre é maior do que o dos
pequenos e, na hora de tomar decisões sobre a agricultura
ou a pecuária eles sempre levam a grande fatia do bolo. Não
é possível um PROJETO POPULAR DE PRODUCÃO AGRÍ
COLA SEM DISTRIBUIR A PROPRIEDADE DA TERRA.
Distribuir a terra é distribuir poder, é fortalecer um modelo
de agricultura familiar cooperativada, é criar novas alterna
tivas de emprego, é aumentar a oferta de alimentos, é base
para desenvolver o País com distribuição de renda.
Nossa sociedade precisa definir um tamanho máximo
da propriedade de terra que alguém pode ter. Isso já existe
em muitos países desenvolvidos. E todos os latifúnd i os
devem ser imediatamente desapropriados e distribuídos aos
jovens rurais, aos sem terra e aos pequenos agricultores
com pouca terra.
Nosso projeto popular para a agricultura tem como um
de seus pilares a democratização da propriedade da terra e
dos meios de produção na agricultura, ampla distribuicão
de terras através de uma reforma agrária profunda, rá�i da
e radical.

Precisamos substituir o modelo tecnológico das multina
cionais pelo modelo de uma agricultura que recupere e
conserve a fertilidade natural do solo, produza alimentos
limpos e saudáveis, use mecanização leve, diversifique a
produção e controle pragas e inços de forma natural. Neste
modelo, os agricultores controlam sua produção e a tecnologia
é deles. Este modelo tecnológico se adapta à Agricultura
Familiar Cooperativada. Este é o modelo tecnológico que
precisamos implantar imediata e amplamente.
Características do Novo Modelo Tecnológico que queremos:
- Conservação e recuperação do solo;
- Produção de sementes melhoradas pelos próprios
agricultores e pela pesquisa pública;
- Controle biológico de pragas e doenças;
- Infra-estrutura - a comunitária e a individual, que
evitem dependência ao complexo agroindustrial;
- Alimentação animal - aproveitar os insumos existentes
na lavoura para fabricar rações caseiras balanceadas;
- Criação e adaptação de máquinas e equipamentos
adequados à realidade e à necessidade da propriedade.
Aproveitar a mão-de-obra familiar disponível e a força
animal;
- Diversificação de culturas consorciando plantio de
grãos, criação de animais, produção vegetal diversificada e
reflorestamento. Isso garante o equilíbrio e o controle
natural de pragas;
- Agroindústrias cooperativadas espalhadas pelas
comunidades rurais;
- Pesquisa agropecuária, em conjunto com os agricul
tores, de acordo com as necessidades.

Uma das grandes fraquezas dos pequenos agricultores
é a falta ou a pouca organização. O desafio para implantar
nosso projeto é nos organizar, superar o individualismo e o
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3. Mudança na organização da produção pelos agricultores
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isolamento. Não dá mais para ficar cada um no seu canto
esperando as coisas acontecerem. Isolados, sozinhos,
seremos engolidos e destruídos.
Precisamos nos organizar para:
- Lutar, resistir, nos defender, atacar e derrotar nossos
inimigos, implantando nosso projeto popular para a
agricultura;
- Produzir juntando forças e associando-nos para fazer
investimentos conjuntos, diminuir custos, trocar experiências,
obter e usar meios de produção que não são viáveis
individualmente, controlar e usar tecnologia adequada;
- In dustrializar, organizando-nos para implantar
agroindústrias sob nosso controle, deixando de somente
sermos produtores de mercadorias simples, mas industria
lizar para colocar no mercado, gerando renda e emprego
perto de onde moramos;
- Comercializar de forma organizada, tanto o que
precisamos comprar para produzir, quanto o que temos para
vender no mercado.
São basicamente duas as formas de organização que
precisamos desenvolver sempre mais:
a) A Organização Política
- Através da massificação e do fortalecimento dos
Movimentos Populares, para lutar contra o poder dos nossos
inimigos e implantar o poder dos trabalhadores.
b) A Organização Econômica
- Através de um número cada vez maior de formas de
cooperação, associações, cooperativas populares, empresas
comunitárias etc., construir as bases de um novo tipo de
economia, controlando a nossa produção e vendendo direto
aos consumidores.
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4. O Estado preci�a apoiar e proteger os agricultores e estimu
lar o desenvolvimento do meio rural.
São as ações e as políticas que cabem ao Governo fazer
para desenvolver a agricultura e a produção de alimentos
distribuir renda, desenvolver o interior do Brasil e construi;
uma verdadeira democracia econômica, política e social
numa Nação Soberana:
- Crédito subsidiado para custeio, investimentos,
projetos integrados, agroindústrias; com acesso fácil e
desburocratizado, só para pequenos e médios agricultores;
- Seguro agrícola para dar segurança de renda e protecão
aos agricultores nos problemas de clima;
- Assistência técnica gratuita às comunidades, paga pelo
Governo e com controle social;
- Pesquisas agropecuárias públicas e sob controle
público, que garantam a independência tecnológica do
Brasil;
- Empresas públicas fortes para resolver os principais
problemas da agricultura, em especial pesquisa e armazena
mento de alimentos;
- Política de preços que garanta o retorno dos custos de
produção e a renda do agricultor;
- Controle de importações agrícolas: só importar O que
não temos condições de produzir aqui.
- Política industrial para mecanização agrícola, com a
fabricação de máquinas e implementas adequados à
agricultura familiar;
- Formação profíssional de agricultores e técnicos,
direcionada ao desenvolvimento da agricultura familiar
agroecológica;
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_ Política de armazenamento com estoques reguladores
de alimentos;
_ Políticas de abastecimento da população urbana,
estimulando cooperativas de consumo e formas alternativas
de abastecimento popular;
_ Melhoria das condições de vida no meio rural, com
acesso à saúde, à educação e aos bens culturais da
civilização.

5. Soberania Alimentar para o povo brasileiro
Uma nacão é soberana, isto é, manda no seu próprio
nariz é d�na de seu próprio destino, quando ela tem
alimentacão suficiente para todo o seu povo comer e ainda,
estoque �ara vários anos. Ter comida suficiente e estocada
significa Soberania Alimentar. Por culpa dos govern�nte�,
pelo modelo errado de economia e agricultura, o Brasil hoJe
não tem soberania alimentar. Produzimos pouco e o nosso
povo come mal. Mas somos a nação do m�ndo com mais
terra adequada para produção vegetal e animal.
Nosso Projeto Popular para a Agricultura quer um povo
comendo bem e produção agropecuária capaz de abastecer
toda a nossa população.
Isto significa uma política nacional de produção e de
seguranca alimentar:
_ Su.ficiente, para atender todas as necessidades da
população;
_
_
_ Estável, para enfrentar situações de baixa produçao
com política de estoques;
_ Autônoma, com auto-suficiência nacional de alimentos
básicos;
1
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- Sustentável, garantindo o uso permanente de nossos
recursos naturais;
- Justa e igualitária, garantindo o acesso de cada cidadão
ao mínimo que uma pessoa precisa para se alimentar bem,
- Variada, garantindo uma alimentação equilibrada e
nutritiva;
- Limpa e saudável, livre de venenos, hormônios
artificiais e antibióticos, produzida ecologicamente.
Mas, para o pequeno agricultor, Soberania Alimentar
começa em casa, ao produzir de tudo para seu próprio
consumo, garantindo sua subsistência.
E construir um Modelo Agrícola capaz de produzir de
tudo para que o povo brasileiro possa comer alimentos de
boa qualidade o ano todo.

6. Mudanças no modelo econômico
Para isto, é necessário precisa uma Política Econômica
que fortaleça o mercado interno e uma política de
distribuição de renda que aumente o poder aquisitivo da
maioria do povo brasileiro.
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VIDA DO TRABALHADOR ... ,·.··

Caderno de Estudo da Pastoral Operária

PAS'IOWIL OPERÁRIA

Rua Abilio dos Santos, 47
Caixa Postal 107
29.000 - Vitória -.ES
Outubro de 1983

- Outubro/83

- N9 2

FICHA 1
º
º
º
ººº
Compan. hCÚl!iU> e c.ompa.nheilto.6,
E,v., al o no.6.6o .6 egu.nd o ca.d e tino "VIVA VO
TRABALHAVOR". São ma,,ú., 5 ti.ote.Ã.Ao.6 de llew,iào, ba
l>ea.do.6 no :óta.bal.ho da PMtoMf OpVtâtiúi d" Jo in
ville..

No pJu..meúto cadeti.no, óafumo.6 do Pitoje fo
do-0 GJtandu e. do Pttoj e.to de. Veu.-6. Nute ca.dVtno,
c.ontinua.mo.6 a tr.efl!.exã.o, 6<Llando da Igtieja e. o Mun

do do Tllabai.ho. In-!>p.<.11.a.do'6 na pe.-6-!>oa. de Juu.-6
Cw:t.o, vamM fuc.ut.i..ti. como deve a.g.i..ti. o opVl.M..i..o
C1L,U,:t.âo nol> cü..a..-6 de hoje..

E'6pcur.amo'6 que u:te novo 111a:teJÚai. venha.
a.j u.daJr.. 0.6 gti..upo.6 de. TJtaba.lhadofl u, a 1te.6,ie.:t,<A .6e.u.
e_nga.jame.n:to na Vuln,6 noti.maç.âo Mc..i..a..f.

Um bom ta.Jtbaeho.

PASTORAL OPERÁRIA DE
VITORIA.

ANIMAOOR: FJ:Js p:>uoos, a pall. t úc. de ,6u.a vida de p::,bre, junto aos po
bres, Jesus ia descobrindo as dimensões de sua Missão
qual o oompromisso que o Pai esperava dele.
PDs 12 anos, na sua primeira romaria a '-Terusalém, Ele
esclareceu o objetivo de sua vocação: "DE\,Q ME PREX)ClJPAR CDM AS
OJISAS QUE SÃO DE MEU PAI" (Lc 2 ,49). E maís tarde, na hora · de
rrorrer, Ele entregou o seu Espirito ao Pai dizendo: " M,w.6ã.o c.wn
ptúda" (Jo l9,30).

e

ENTRE ESTES OOIS M)MEN!OS, Jesus vai desoobrindo aos
p::,uoos, nas-pequenas ooisas, nas angÚstias, sofrimentos, alegrias
e esperanças do povo, nos sinais, nos aoonteci.rrentos, na Palavra
das ESCRITURAS SAGRAmS, O QUE E.QUE O PAI ESPERA VELE.

LEI'IDR 1: Jesus tambéro·tinha dúvidas: parece duvidar antes de fazer os milagres ( Boda.6 de Caná Jo 2, 4 ,6,6). Fbi preciso
que l..lll0. mãe estrangeira insistisse para� Jesus curasse a filha
doente. Jesus marcado pelas idéias do sue p::,vo, parece não que
rer intervir em favor da estrangeira e lhe resµ::mde oom uma lin
guagem � num primeiro instante parece severa demais: "Nã.o ê f.2u to tÁJta.!L o pão dM 6-Uho'6 paJta. dã.-lo-6 a.M c.ãe.-6". Mas a fé des
sa mulher, parece forçar Jesus a oonpreender que sua Missão é uni
versal, e lhe responde: "Pefo me.no.ó da.-6 nú.gal.luu que. ca.em da. mu�
o-6 c.ã� têm cíi11.úto". Então, Jesus age, e a .filha f.i.rou curada.
�M:: 7,25-30).
IEI'IOR 2: Antes de sua prisão, Jesus sofre a dúvida e a oontradi
çao interna dos que se sentem isolados e devem assuniir
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os aoontecimentos até o fim. Será que o Pai está querendo
isso
nesrro? "Pa,i, �, e e pu�,�7vee, af/16te de 111i111 ute cãeúe". (Lc22,42).

LEITOR 3: Por ser filho legitirro de Deus, Jesus estava totalmente

FIC-HAI

disp]sto a cumprir os desejos do Pai. Em cada nomento
de sua prática, por estar presente nas lutas dos homens, ele des
cobria novas di.irensões de sua missão. Assim, A Th1TIMIDADE DE SEU
RELACIQNAMENIO C'OM O PAI se reforç ava e se esclarecia através de
seu engajamento e de sua luta em favor dos oprimidos.

ANIMAVOR: Para a nossa reflexão:
1-

NoJ.:il.:iCló pJtéi,t,i,.caJ.:i 1.:iao coe,tente.1.:i c.0111 a no1.:i1.>a. pal.avtLa.:
"Sou. CA,U,:t,ão?"

2-

Ewte .euga/t pat{_C( duvÁ.daJ.:i, na vÁ.da de quem e1.:itá C.Otnp!LOme.-ti..do com o Evange Uw? Em que momen,toJ.:i apatLe.cem maM
(i011.te.1.:i?

3-

Na1.:i1.:io e.1.>paç.o de tLeíac,ionamen.to e de in,l<midade.
pa_; já e x-<-1.:i,te? Em que. e 1Le.601tç.ado?

c.om

o

LEITOR 1: Para entenderrros a realidade do nosso oorrpro:rrisso, hoje

em dia, é irrportante oonhecer a realidade do te!TlfX)
de
Jesus! Sem entender a realidade do seu terrpo,, a gente PJde cor
rer o risco de entender o ,Evangelho corro os opressores.

LEITOR 2: E(l)N:jMIA RURAL: existe a produç ão dos pequenos PJVOa-

dos assumidos PJr pequenos proprietá
rios. Viviam de urra agricultura de luta para sobreviver. Troca
vam os produtos entre si. Nesses pequenos p:>voados existiam �
bém alguns artesãos. · Com a dominação rorrana esse pessoal tod:::> e
ra obrigado a pagar impostos: u m para o estado romano e outro pa
ra o' estado judeu. Esses irop::>stos anpobreciam ainda mais
essa
gente. Um desses p:>voados é o de Nazaré, onde Jesus viveu grande
parte de sua vida-e aprendeu a lutar pela jU$tiça. "CIT..e.1.>ua. em 1.:i�
b e.dolL-<-a., em ,é.da.de e. g1ta.ç.a. cüa.n.:te. de. Ve.u.1.:i e. d.la.n.:te. dOJ.i home.n1.>"
(Lc 2,52) •

LEITOR 3: Existia, çie outro lado, a PR::>DU'.;to DE LATIFUNDIOS:

Eram grandes proprietários. AqUi entram os anciães do
terrplo ( nob1t.e.za. e. e,We.) e os grandes sacerdotes ( nobhe.za. 1.:ia.c.e,Jr,dE_
M) · dos quais a Bíblia fala e os rrostra opressores, perseguido
res de Jesus e que p:>ssuiam milhares de alque ires de terra. Quem
trabalhava suas terras eram os oolonos, os escravos. Os produtos
desses grandes exploradores eram C:Ónercializados.

ANIMAVOR: VEM>S

moo QUE, EXIsrIAM IX>IS TiroS

IE &ntlMrA:
Urna eoorornia fraca e de subsistência para os p:>bres tra
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balhadores e outra economia forte e desenvolvida para os rioos.
LEITOR 1: Até parece o teJT"IEX) de hoje. Os pequenos colonos
mal oonseguem sobreviver e os grandes latifúndios
fazem a exploração.

que
que

LEITOR 2: Existia têlr.'bérn uma economia urbana: Essa era ·baseada na
produção: Essa pro
dução dependia essencialmente dos artesãos que fabricavam roupa,=
comida, perfumes, etc ...
Existia também os operários de oonstrução civil. Estes
eram muito importantes para o sistema do tempo. Ex.: o templo de
Jerusalém foi trabalhador durante oitenta anos. E pelo ano 60 ha
viam 18.000 operários só na Judéia, ocupados na edificação do tem
plo e dos palácios dos grandes. Existia um número bem elevado de
desempregados e sub-empregados.
LEITOR 3: Virros bastante das ooisas da roça, da cidade e da orga
nização política. No tempo de Jesus também existia uma
organização POL!TICA.
·
na
A organização política daquele teJT"IEX) era exercida
forma de urna ditadura militar :i.mp:>sta pelo império romano.
LEITOR 1 : Não é possível!
Não é?

t coisa demais parecida oom a nossa.

LEITOR 2: · O i.rrperador tornano tinha todo o poder. A dominação era
tão bem disfarçada que q povo quase não percebiêl. Além
da exploração econômica, o poder romano se reservava:
1- o direito de nornear e demitir os surres sacerd9tes, chefes reli
giosos de maior autoridade;
2- o direito da distribuição dos títulos de terra aos grandes;
3- o direito de condenar à norte por crirres políticos. Ex.: Jesus
teve que recorrer a Pilatos, representante de Roma. E inter�
vinha no caso de revoltas. Ex.: no ano quatro por ocasião da
primeira revoltà dos Zelotas, os romanos torturaram e crucifi
caram 2.000 pessoas.
LEITOR 3: Os grandes, recorriêlIT' ao luxo e a libertinagem. As sei
tas e rrovimentos religiosos alienantes tinham entrada
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fácil.

Você ja-se perauntou porçrue entram tão fácil tantos rro-

,,

\

/

1\oml.ll.'10.. �
JlU1'\�

�{\� p,v,�o..1dnl�

lb\.tth&�

J.:>a.w.ct.o\V)

\

e-prulú� dA. CêW)\,UlçaÕ- tl\i\�

---- tmtm�>.t.��
.e 'Jt.)am no..a1M.n\t a. plrAmide da ri� S do Cõdtrno �ti .
vimentos religiosos e seitas hoje no Brasil? E gozado! Porque de
outro, o rnesrro governo expulsa padre que estão do nosso lado.
LEITOR 1: Os dominadores são esnertos e usam até religião pra gen
te não abrir os olhos: Assim, varros ver que no tempo
de Jesus o· imperador romano era respeitado.oorro divino.
O povo
pobre e trabalhador tinha rredo dele. O cu1to, Côrro no teJTlfX) de
Faraó, o rei do Egito, era importante para manter as rrordoroias e
corrufÇÕes dos governantes e dos poderqsos. Havia uma verdadeira
idolatria do poder ·poli tioo. ,
�\

LEITOR Z: Era a melhor maneira d�.::_·dontj'.nar e manipular as rnass�
dos trabalhadores: o poVQ era obrigado a adorar a pa
tria, o partido do rei, o"chef�. Dentr ir d::s�e m�ci<? pol�tioo de
seu tempo, a atitude de Jesus � revoluc1ona:i;1a: Vcu.. a Ce.1.>CVL o que.
e de. Cb.iCVL e daÁ.. a °Deu.6 o que e. d,e. Ve.u.6" (Me 12 , 13-17) •
LEITOR 3: Quer dizer: ao César não .se pode dar nenhUIP PJder di�
no. Divino, só Deus é que ·é.�- O césàr é urn hoirem corro
todo mundo e nada
. . rrais. E até a rroeda, querr. a produz é o operária.
07 --------------

Nen, essa deve ser dada a César: · ( Ci6a4: Rei..,

etc. ... l.

gov<ui.no,

pa.t:Ji.êío ,

''-

LEITOR 1 : Assiro, vendo o oorrp::,rtamento de Jesus diante do )?'.)der

de seu tetlEX),.desoobri.rros que por diversas vezes Jesus
denuncia a opres!;ião exercida em cima do r;ovo trabalhador e chega
a dizer: "Tenho pena du.õa. muLtúiã.o ... " (Me 6, 3-4) . E lnes ensina ooisas.

A PIRAMIDE

ANIMAVOR: Para a nossa reflexão:
1-

Ew:tem 1.i eme.e.ha nç.M en:tJte
e. a· de hoje? Quw?

2-

Qu.e.m p11..od.u.z a. 11..,lque.za da n aç.ão?

a

11..eaf...ldade. da ê.poc.a de J Mlló

3- Como M:tã 1.ie.ndo 4epaJtt�da e/2.õa. � queza.?

4- Como deve

.ó�

4e.pcvr.tida?

DE PESSOAS

C..I\DA UM/---------------\'
��ô
VIVEM EM BAIXO
l=ICA

NE

96 MILHOES DE PESSOAS
�00 <.IWlEIMS.

O BRASIL EM
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FICNAJ

LEITOR 2: No tempo de Jesus também tinha escravos. são Paulo na

A JGRE3A

carta aos Filipenses descreve, clararrente, a huroilhação
de Cristo na encarnação: aquele que "e.6.tava em c..o ncüç.ão de. Ve.Uó"
torrou a "condÃ.ç.ã.o d<? e..6Cflc<Vo", isto é, a oondição de trabalhador
do tempo, o escravo; o oontrário de Senhor ero tenros de dignidade

Yl UNDO
rb TRJIBJlll-10

LEITOR 3: Mas trabalho de Jesus na carpintaria de Nazaré não pa
30.
---· rou ai. Evoluiu e caminhou pra frente. Dep::>is de
anos, Jesus deixa seu trabalho manual e parte para o ":t1tabalho"
que o Pai lhe .confiou.

e�

o

----.a..-.,,�..Q..-

LEITOR 1: O ":t1tabalho" do Pai é o novo Reino que Jesus veio ini

ciar com sua vida, rrorte e ressurreição.
vida, da Verdade, da Justiça, do Arror e da Paz.

ANIMAVOR: Para entendemos melhor o assunto do estudo ele hoje, a
missão da Igreja
saber o que é Igreja.

FlO

a Igll.e.ja. .óom0-6 n.Õ.6 •.. "

LEITOR 2: O O:mcílio Vaticano II, charrou a Igreja de "Luz dos Po
vos"

LEITOR 3: Pode-se dizer ainda que a Igreja é o "Cristo .prolonga

do"·. Isto quer dizer que a roissão, o trabalho de Jesus
passou, de sua norte e ressurreição, para a Igreja.

Jesus não veio libertar o homem do trabalho, mas liber
tar o trabalho hurreno daquilo que o impede de inserir-se na nova
criação de.liberdade dos filhos de Deus.

LEITOR 1: Dai se compreende porque Jesus foi uro trabalhador,

no
pleno sentido da palavra. Trabalhador !T'anual - filho de
carpinteiro.
Desde que o mal entrou no ooração dos homens, o traba
lho perdeu seu sentido bonito e alegre. Tomou-se instrumento de
opressão, de escravidão.

ANIMAVOR: Não precisanos ir longe. Saberros _que quanoo o . Brasil

era colônia, o trabalho era feito pelos escravos.
via, então, senhores e escravos.

Ha
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da

ANIMAVOR: Então a vida de Cristo e, consequenterrente, de cada pes

rot.mdo do trabalha, varros procurar

LEITOR 1 : Na minha oomunidade cantarros um hino que diz: ";;e nhúli,

t: o Reino

! 1
i f

soa, teria corro que duas "g ave,tâ,,�"? Uma para o traba=
lho que se fecha depois de algum ten:r;x:,, e a seguir se abre outra
para a construção do Reino?. . .

LEITOR 2: Não. Não se trata de duas gavetas diversas, trabalho e

construção do
Deus, feitas urna para a
Velt.óa mole"' OU 11 1!.<?.za de
e o trabalho vai dar em
Babel, se não voltar-se

plano de
Reino. São Duas 'dirrensões do
outra. A oonstrução do Reino será "c.on
be.a,ta" se não voltar-se para O trabalho;
exploração e oonfusão, rorro tlIT1a torre de
para a oonstrução do Peino do Pai.

ANIMAVOR: Nessas alturas de nossa ronversa, o que poderros dizer a
nós mesnos oono.rrembros da Iqreja?

LEITOR 3: Que a missão da Igreja, e portanto nossa, não é liber�

tar o homem do trabalho,mas libertar o trabalho do ho
mem humano daquilo que o impede de inserir-se na nova criação de
lj.berdade dos filhos de Deus.
\)

LEITOR J: Para isso, a Igreja deve

encarnar-se, oorro Cris
tão, no mundo do trabalho. Através
de seus membros penetar em todos cs
rarros da atividade humana, e ilunii
nar o trabalho do p:mto de vista de seu valor.

'-

'--

�

------------- 11------------....;,-

LEITOR 3: Neste SEJltido, o apóstolo Paulo sentia-se envaidecido
cada
de trabalhar no seu oficio para ganhar.o pão de
noi
t
e
e
di
a
,
en
t
re
f
a
digas
e
priv
a
ções,
�
a
dia : "Trabalharros
. não sem-os pesados a nunhum de vós". E ainda: "Se alguerr
nao
quer trab alhar, abstenha-se também de comer".
LEITOR 1 : E na ordem rroral, é missão da Igreja vol tar-se paru
oonstrução do Reino, no mundo do trabalho.
LEITOR 2: Seria através da luta por wre vida mais diqna: "Eu
pat'W. que todo-6 tenhatn vida, e vida c>m abundânc.,fo".

a
v un

LEITOR 3: Seria através da luta t;)el a justiça mure sociedade inj�
ta e opressora. A luta pela justiç a é, hoje, o grande
campo das bat alhas da Igreja.
LEITOR 1: Será através da luta pela verdade num mundo de rrentiras.
falsidade· e oelem.üsrros. "A \lc>Jtdade l'(•,.1, e i be '1 ta'1(( 11 • Pa
ra isso se exige autenticidade. Um trabalh�dor honesto - bom pro
fissional e uma I9reja autên tica - encarn ada na realidade do PJ=
bre e oprimido, serão força profética, verdade libertadora, oons�
trutores do Novo Reino.

camponeó a , Uc ... )
MJI MAVOR: Para nossa re
flexão:
7-

PoJr.qúe Je-6U-6

a 1.11.>um,i,u

2- A Ig1te.ja é a -6egc.ú
d o1ta. da 11U/2
. -6a-o de Ctvwto n o mund
tJz.ab�eho . Ouo..i....6
o
do
OI.) pa1.>1.>o1.> que a g
l Jte.ja deu o u não , ne!.>
.ta. mb.,-6ão?

3-

lgJteja ducomptc.o me.,üda. c.
e
- .
bJtu, O-6 tlw.bai.hado tc.e-6 om a . �a o pe�a - c.o m 0-6 po , po de <Üzrvt que. e de. Je!.>
U-6?

LEITOR 2 : O pápa João Paulo II na carta sobre o trabalho diz:
:f:
preciso que se realize a justiça social... é preciso g.e
haja SEffil?re novos noviroentos de solidariedade dos horrens de. traba
lho.#. onde existe a deqradação social, exploração dos trabalhado
res, a wiséria hwrena e· a forre. "A 1g1i_cja. acl1a:-6e v,il,ame11te em :.
pe.nhada ne/2-M caU-6a potr.qtL<! a cuv1.6idell.Ct COMO SUA MISSÃO, SEU SERVI
ÇO e. e.amo um a COMPROVAÇÃO VA SUA FIVELTVADE A CRISTO, pa,'!a MI.) êm
heJt veJtdadeúwmeVl,fe "a Ig11.eja do!.) pobJtc.>1.) 11 • só assi.Jn será
Iqreja
de Jesus. (L.E. n9 08).
LEITOR 3: A Igreja deve reoonhecer-se ro dinarr.isno libertador
da
classe operária . Ela deve inipulsionar e forrentar este
clinamisITQ. de forma desinteressada, JTlél.S oonstante à classe operária.
Porque classe operária tem oo lutar saupre e organizar-se cada vez
rrelhor em busca do seu objetivo, a sua libertação integrai.
LEITOR 1: A Igrej a tem a missão de revelar à classe operária que
tanto o p::>nto de partida quanto o p::,nto de chegada de
seus dinarnisno libertador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, sanpre
presente na história da libertação dos primidos (daMe opVtaM.ã,
--------------- 12 ----- - - -·- ---------

a c.onu,Í,ç
..J: â o de tJz.a
ba.lho..doJt?

---------13

O AG)R DO OPLRARIO

CRISTÃO

pl.M.;t.o de Je).)uJ.i Cw:to". Jesus define sua a9,ão e a ação do operá
rio_cristão no Evangelho de Lúcas: 4,18-22: 'O ú pl.Ju,;to do Se.nh o°ii
(!_}.);ta J.)Obtte. mim. E.e.e. me. e..óc.olhe.u pcvr.a anunuaA M BOAS NOTICIAS
ao1:, p ob1te..1:i e me mandou anunc.,lcvr. a. Ube..1tdade. a.M p1te..1:io1:,, da1t v,<.J.):ta
aOl:i c..e90-0, pÔJt e..m libe..1tdade. oJ., que. e..1:i:tã.o 1:ie.ndo ma..UAatado}.), e anun
c.-i..cvr. o ano em que. o Se.nhoJt va.,i. Ube..Jttalt o· J.)e.u Povo".
LEITOR 3: A Igreja, principalmente aquela-vivida pelos priroeiros
cristãos,.nos diz que assumir essa missão de cristãos,
corro Jesus, é a�sumir o compromisso da partilha: "0-6 c.w:tã.o-6 ti
nham :tudo e.m c.omum e. não ha.v..í..a ne.c.uú.,ta.dM e.n:tlte ef..e.1:,". (At. 2,
42-47).
LEITOR 1: Não dá mais para ser cristão e aceitar a situação
de
_opressão_que pesa em cima dos operários. O Papa Paulo VI
dizia: "Sao ne.c.e..l:i.óa.Jt,taJ.i. nudanç.M audauoJ.iM e.. pttoóundamen:te. ..í..nova
do lc..CV!>" (PP. 32). E dizia ainda: "Não e Úwo que. Uni:, po uc.M
vez
en1tique.ç.am J.) e..mpJte. mlU.-6 àó c.uJ.i.:taJ.i de. um empobttec.ime.n:to e.ada
maiott dM ma..í..oJt,ta.J.i humanaJ.i".

.6e

LEITOR 1: Saberros que estarros vivendo dentro de uma sociedade de
e de dominados, aue tenta de todos os nodos
dominadores
.
oprimir os mais fracos, os trabalhadores.

-

LEITOR Z: o operário cristão, dentro dessa sociedade, é aqu�l� que
liga o Evangelho de Jesus coro a vida e lu!a operan.a.
Junto com todos os corrpanheiros, lutam pela subsistencia, e os a
judam a descobrir a Fé dentro da luta dos oprimidos.
LEITOR 3: Isso não significa co�ocar artificialmente trechos bíblicos no firo de todas as reuniões, rras significa que
deverros fundamentar nossa luta pela justiça no mundo do trabalho,
refor2ar nossa solidariedade �o local de rroradia, tomar �e nas
decisoes da política ·em ligaçao permanente com a nossa Fe e por
causa de nossa.Fé.
LEITOR 1: A ação do operário cristão atinge mai<?r pleni�ud� quar).
do, coro seus companheiros CELEBRA a vida da fab:i;:-ica, a
sua luta sindical e o avanço político popul�.
LEITOR Z: são Paulo diz: "Cristão é aquele que age conforme o Es14 ----------��--

LEITOR Z: Ser um operário cristão, hoje, é assumir as diretrizes
com
e linhas de· noss� Igreja que de M::rlellim para ca,
maior clareza, faz sua OpÇao:
- pe1o povo
- pelos pobres
- pelas CEB's corro lugar privilegia
do de evangelização
- pela teologia da libertação.
LEITOR 3: Ser um operário cristão, não é ser "pa:ta. c.e.ga.", mas es
tar atento à realidade, enfrentando os desafios da mes=
ma. Vejam:)s alq\.fils tip:>s de realidade:
'IOTALITÁRISM): :E um p)der imposto :
-

pelo
pela
pela
pela

lucro (= capitalisrro)
autoridade ( = ditadura)
ordem(= segurança nacional
força (= rnilitarisrro)

- pelo eclesiástico (= cúrias)

(X)lDNIALISM): ta dominação de uro povo sobre outro.
15

Seja pelas

multinacionais, ou pelo do.minio interno.
c.APITALISM>: E roáterialista. Nega - Deus porque não é Cnpaz
de
partilhar com justiça a Terra, o Pão e todos os bens
de produção. Nega assim, a igualdade entre os nie�
nos filhos de l1r(1 só Pai, Deus. Envenena tudo. Imp:>e
a idéia de lucro onipotente e explorador em todos os
arrbientes humanos.

FICHAS

MARXISM>: Faz urna análise critica da realidade, mas nega qualquer
outra filosofia e a própria teologia. Assim é totalitá
ria tarrbém.

LEITOR 1 : Enfim, ser operário cristão é fazer frente a wra socie
dade onde a ESPERANÇA EVANGt.LICA está quase ausente.
O cristão não se deixa cansar pelos:
- Imediatisrros exigidos J;X)r uma. sociErlade politicamente corrompi
da.

- Nerr pela Igreja estrutura, pedra fria, alheia à realidade,ali�
da aos opressores. "Com de6un,to ltUÁ.m não acüan;te ga!d.M vela".
- Nem pelo apego e dependência dos leigos frente aos pa�es e bi�
i;:os que só pensam em seus bens materiais, seus privileqios e g�
rantias.
- Nem pela falta de contato vivo e pennanente com Deus Libertador
.de s �u i;:ovo.
- Nero pela falta do Espírito· autênticamente de páscoa e de comu
nhão perrranente com o mundo dos oprimidos.

ANIMAVOR: Para a nossa reflexão:

1-

"A Fé. -6em ob,uu, e. moltta.". "O opeAÓ.Júo que não <U>-6ume.
nehuma f..u.;ta c.om .6e.M compa.nhe,úw1.,, não ê. c11.-i.J.>t.ã.o". Con
co1tda.? V-lhc.oltda? Polt que?

2-

E po.6.61.ve.e. 1.>e.Jt CIÚl:,tã.o e. ao mumo tempo .6e.Jt c.aplta.wta,
to:t.aiÁ.:ta.Jt,i.J.d..a.., coio�,<,6ta., comun,<,6ta., can.6ado e. de.pe.!!:_
dente.?
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SotJD.RRJEDADE
I IR M
LEITOR 1:

Cristão é aguele aue tem llT(1 coração sensível à dor dos
irmãos e pode dizer na prática de sua vida, corro Jesus:
"Tenho compaixão duta. gente que 1.>e paJtec.e com 1tebanho -6em pa1.>
:to1t" (Me 6, 34). são muitos os lobos que atacam, dispersaJTl, ma
chucanr e levam à rrorte o ,lX)VO de hoje. - De muitos rrodos chegam,
não pederr, licença e invadem, despejam, rompram a justiça, tortu
ram, condenam e matam·.
LEITOR 2: O operário cri$tâo se faz solidário rom as angústia& os
sofrimentos, as alegrias e esperanças de seus vizinhos
e de seus companheiros çle trabalho, da grande familia de seu bai_E
ro. Não basta apenas sentir. Lágrimas de crocodilo não salva
ninguém.
LEITOR 3: Cristo rios fala hoje ooro rnuita clareza: "Eu v..<..m paJta
que :todo1.i .te.nham vida., vida. e.m abw1dâ.nua" (Jo 10,10).
No entanto tudo isso nos é roubado, dia a dia,. nos vão colocando
à niargem da vida, por um sistema capitalista que domina e oprime.
Varres agora olhar para outro lado da nossa realidade, do bairro,
cidade, etc�.. Familias sendo despejadas de suas casas (duempJte
gado1.i). Crianças mal nutridas, sentindo a falta de um quintal d�
oente, que ela tanto merece.

LEITOR 1: Frente a todos esses problemas que nos ênvolvem, deve
____ nos partir para _urra solidaxiedade prática e com plenit�
de. E: importante a criaçao de novimentos de bairros, a organiza
ção de noradores para reivindicar os direitos oornuns a todos os
rrorador�.s do bairro, a criação da assocaição de bairros, para lu17 --------------

tar pelo melhoramento nas oondições básicas de nnradia
oorro:
água, iluroinação pÚblica, esoolas, creches, arrbulatórios, higie
ne, etc.•.

LEITOR 2: � preciso dar ênfase à união de todÓs os trabalhadores,

EX)rque é dessa l.ll1ião que depende a solidariedade e a
oonquista de seus direitos para que haja melhores oondições
de
rroradia, de saúde, etc ...

LEITOR 3: t i.rrq;x)rtante a gente saber

que a arma mais EX)derosa que
existe, é a classe trabalhadora l.ll1ida e organizada, sen
do assim solidária de todos os rrodos, em busca de urna transforne-=
ção social: e EX)litica. · Diante dessà solidariedade irá aoontecer
o plano do pai. Cristo hoje nos ooloca: "Eu Mu o tJtonc.o dt vida,
voc.ê.6 úio o.6 .tiamo-6; -6 e 0/.J 1tan10.6 não peJuna.n.e.c. VI.em un-i do.6 ao t,'l.Onc.o,
moJUtem. Se peti.manec.ettem em m.-é.m pttodu.úJtã.o mtú.-to �tiU,to" (Jo 15, 15).

LEITOR 1: A verdadeir� solidarierlade desperta a união· e a organi-

zação do EX)VO em busca de melhores oondições de vida e
novas relações onde existe lugar especial para a real fraternida
de, igualdade, justiça e paz.

ANIMAVOR: Para a nossa reflexão:
1 - · Svui que mu..lta;., ve.zu nao -6omo-6 o-6 que c.ae.m da
quando hâ wna luta em noMo baúuw?
2-

ativotte

O que. voc.ê e.nt.e.nde. Mb11.e 6. oUd,vi,ü.da.de. no local de. mo/ta.
cli..a?

3- Já e.xi.Ld.e em -6e.u ÚCUNto wna. a.-6-6oCÁ..a.ç.ão de mOll.adoJt.u?
O que. pode.m0-6 bazVt.?
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CAJS - Coletivo de Assessoria Jurídico Sindical

I

Introdução
O Centro de Assessoria Jurídico
Sindical -CAJS, conhecido como
COLETIVO JURÍDICO consti
tuiu-se para responder à necessidades
graves do movimento operário e sin
dical em 1982 e retoma agora suas ati
vidades premido por exigências
igualmente sérias do movimento ope
rário.
Relembremos rapidamente esta
história.
No ano de 1978 (I0anosjá se passa
ram) aconteceu um fato da maior im
portância que foi a conquista do sin
dicato dos bancários de São Paulo pe
la oposição sindical. Neste mesmo
ano., alguns meses antes, a oposição
metalúrgica de São Paulo perdera as
eleições. É necessário lembrar que
mesários e fiscais eram considerados
sonhos pelos pelegos ocupantes dos
sindicatos. Portanto o trabalho era
amplo e árduo.
Com a eclosão das lutas operárias a
partir desta época, mais e mais oposi
ções sindicais se aglutinavam procu
rando substituir as diretorias pele
go-patronais que entravavam a luta.
O trabalho e sobrevivência destas
oposições dependia, além do seu es
forço próprio, da disponibilidade e
tempo livre de advogados, sindicalis
tas e entidades de educação e apoio
popular. A busca do apoio necessário

às oposições tirava delas um tempo
precioso para o seu trabalho de base.
Isto sem falar no amadorismo e de
sarticulação no processo eleitoral
porque as condições materiais impe
diam que fosse diferente.
O desafio foi-se tornando cada vez
mais nítido: de um lado a estrutura
sindical mostrando toda sua força.
ocupada pelos pelegos interventores,
solapando e traindo os legítimos an
seios dos trabalhadores. De outro la
do as oposições sindicais procurando
se constituir em uma alternativa de di
reção, mas fracas e desarticuladas.
A iniciativa partiu do sindicato dos
bancários e da oposição sindical me
talúrgica. Topamos encarar a necessi
dade de um trabalho jurídico profis
sional e articulado., bem como pro
gressivamente atender às outras ne
cessidades das oposições. Em pouco
tempo muitos se juntaram sob um de
nominador comum: posição clara e
firme de destruir a estrutura sindical
vigente e de construir um sindicalis
mo livre e independente através da or
ganização nos locais de trabalho.
A força e o entusiasmo foram cres
cendo ao mesmo tempo que os resul
tados foram se somando. O trabalho
desenvolvido, sob a coordenação do
COLETIVO JURÍDICO, por cente
nas de companheiros, teve papel de-
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t�rminante na fundação da Central
Unica dos Trabalhadores - CUT em
1983 bem como na sua posterior im
plantação. Hoje é uma realidade com
suas forças e fraquezas. O seu tempu
de existência já é suficiente para dei
xar clara sua política sindical.
O CAJS, após algum tempo de hi
bernação, reaparece de público com
es�e texto dirigido às oposições sindi
cais.
Reafirmamos os princípios que nos
n ?rt �ar � no início: a luta por um
smd1calrsmo livre e independente as
sentado sobre as organizaçôes de ba
se.
O sindicalismo cristalizado na CLT
de 1943 mantém-se firme e forte. A
sua estrutura não foi quebrada e tam
bém (ou porque) seus pressupostos
não foram violados. Porque?... Er
ros houve. Cometemos muitos erros.
Pretendemos assumí-los e superá-los.

Dirigimo-nos àqueles que não es
tão fascinados pelos Pactos Sociais
Acordos Nacionais e conseqüente�
rYlente pelas composições com direto
rias pelegos.
Nosso esforço, nossa estrutura
nossa capacidade profissional e noss;
se:l�darie �acte. de classe estão à dispo
srçao çte 1mc1antes
ou calejados que
acreditam que a independência de
classe pode ser construída e que sindicat?s livres Jazem parte deste projeto
maior.
São Paulo, OS de janeiro de 1989
Diretoria
Claude Appy
Gerson José Oliveira
José Flávio Martins

José Gomes Tinoco

Leo Pedro Birk
Luiz Carlos Scapi
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Quando e como serão as eleições
no seu sindicato?
Quando e como serão as eleições no
seu sindicato?
Pela Portaria 3150, ou por Regimento
Eleitoral dos novos estatutos?
Essa pergunta você só poderá respon
der de forma definitiva se tiver em
mãos os estatutos do seu sindicato
tendo pego uma cópia desses na DRT
(Delegacia Regional do Trabalho) re
centemente. Caso contrário, você po
derá ser mais uma das oposições, que
só agora estará descobrindo que o pe
lego pode mudar os estatutos do sin
dicato e criar "n ovas r e g r a s
eleitorais"; O U QUE J;\ HOUVE
MUDANÇAS E voce NAO SABE.
Se esse for o caso, vã hoje mesmo à
DRT e solicite por escrito (em 2 vias)
uma cópia do estatuto do seu sindica
to (a 2� guarde-a após o carimbo da
DRT).
Prepare-se para ser enrolado. Vão
lhe dizer que não tem nenhum estatu
to lá, ou que não con�eguein achar
ou que estão à espera' da legislação
complementar. Como a DRT existe
para (entre outras coisas) proteger o
pelego, você já está sendo enrola
do. Insista até ver em suas mãos os
estatutos de seu sindicato, eles são de
positados na DRT.
É bom também pedir por escrito
ao pelego. Da mesma forma (2 vias,
uma fica com ele, a outra você guarda

devidamente protocolada). O proble
ma de pedir ao pelego é que ele sabe
para que você quer os estatutos (por
melhor e mais original que seja sua ar
gumentação), ele sabe que quando al
guém pede os estatutos é porque es
tá de olho nas próximas eleições.
Mas como a DRT tem ligações dire
tas com o pelego é provável que vo
cê pedindo na DRT ele também ve
nha a saber que você pediu os estatu
tos.
O que você não pode é deixar de
obter o estatuto, ainda que seja para
constatar que ele (o estatuto) determi
ne que '' as eleições ser{Jo realizadas
pela legislação em vigor''. Por incrí
vel que pareça, se isso acontecer, s9rte
sua. Arrume uma cópía da portaria
3150. Estude-a e boa sorte!
Se os estatutos possuem um Regi
mento Eleitoral, o estudo minucioso,
detalhado·, poderá determinar que
não vale a pena concorrer e gastar
inutilmente tempo, dinheiro é ..uma
série de outras coisas, para no final
do processo eleitoral colher apenas a
demissão daqueles que foram
pré-candidatos à chapa, dos candi
datos da chapa, como também, da
sua preciosa rede de contatos e apoio
nos locais de trabalho. O processo
eleitoral costuma colocar em evidên-
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eia todo o trabalho realizado (às ve
zes durante anos). O capital não per
derá a oportunidade de mapear a pe
netração de uma proposta de trabalho
sindical que pretende, entre outras
coisas, o fim da exploração. Portanto
é indispensável que uma oposiçã�
que pretende disputar uma eleição cu
jas regras, são definidas por "regi
mentos eleitorais próprios,,, criados
pelo peleguismo em assembléias fan
tasmas, pense não duas, mas IOvezes
disputa dessas,
antes
_ _de entrar numa
prmc1palmente
sabendo, que nenhu
ma chapa d� oposição conseguiu ven
cer uma eleição depois do advento da
mudança de estatutos.
Mas nossa excessiva juventude, e
conseqüente imaturidade, nos leva a
querer sentir na própria pele aquilo
que os outros afirmam ser desneces-

sârío. E assim, o adolescente movi
mento sindical da CUT insiste em não
dar ouvidos aos fatos acima expostos
e revelados em muitas eleições não só
no Estado de São Paulo (fartamente
documentados na publicação IMPÉ
RIO CONTRA-ATACA, do 13 de
Maio - NE1', como informações vin
das de outros estados só fazem con
firmar esta tese.
Mas, até que a água suba e bata
na bunda de muita gente, e sentir que
não. é acidental a impossibilidade ca
dl:l vez maior de se registrar chapas de
oposição. Quanqo conseg1,1e� passar
da fase do regis.tro de chapa. outros
absurdos aparecem nas próximas
etapas da eleição. Algumas imposs�
veis de serem· contornadas ou supera
das.. Aí surgem fragorosas derrotas.
Já que agora a fraµçl_e é legalmente
constituída.

Até lá, até que cresça (ou nasça)
nos companheiros a indispensável
consciência de classe, condição única
que permitiria responder a esse proje
to da classe dominante. E aos que na
maior e melhor das boas intenções,
ainda lutam para transformar sindi
catos em instrumentos de luta e que
tem r�cusado o caminho de fazer
composições esdrúxulas e de última
hora, com pelegos e reformistas (que
por ser mais fácil, muitos tem feito
ultimamente), ou ainda daqueles que
preferem pulverizar ainda mais os
trabalhadores e não podendo derru
bar o pelego (ou não querendo) ficam
fundando associações pré:sindicais
pelo interior desse Estado de São Pau
lo, rachando a base territoríal da pele
gada, sem que isso signifique nenhu
ma ameaça a esse pelego.
Aos que recusam o caminho mais
curto e mais fácil, por que sabem que
o preço a ser pago é muito alto, a esses
oferecernos essas dicas, de como re
gistrar suas chapas e organizarem
suas campanhias eleitorais.
Aí vão alguns cuidados indispen'
sáveis:

Estude os Estatutos pormenorizadamente, conheça-os de trás para
diante -observe detalhadamente cada
ítem. Cuidado. Não faltarão compa
nheiros (as) advogados, que ingenua
mente afirmarão (em caso de novos
estatutos), a CLT é lei maior, deixa
que eu registro, eu garanto o registro
da chapa, esses estatutos são fáceis de
serem derrubados etc.
É mais um, dos que quando tiver
todos os pedidos de liminar negados.,
vai dizer que rasga a carteirinha da, or
dem, ou qualquer outro discurso de
efeito. Temos que ter a consciência de
que a Justiça é justa para quem fez as
leis, se a chapa quiser se colocar nessa
perspectiva é bom que se coloque
conscientemente, ninguém garante

nada. Todos fazem o que podem, não
o que querem.
Outras dicas e informações:

- Tenha a confirmação não verbal
mas por escrito, da data da posse da
atual diretoria;
- Com cautela fazer as contas e ve
rificar os prazos da provável saída do
edital de convocação das eleições;
- Não esquecer de calcular os prazos
máximos e os prazos mínimos;
- Estar preparado para registrar a
chapa tão logo saia o edital (já que
não há limite de tempo para inscrições
de chapas). Em cada eleição esse pra
zo tem sido diferente - pode ser de
20, 15, 10, 7, 8 até 5 dias para registro
de chapa, portanto não se recomenda
esperar a saída do edital para montar
a chapa;
- De posse dos prazos (mínimos e
máximo) estabelecidos pêla portaria
3150 ou pelos estatutos do sindicato,
comprar todos os jornais com circula
ção na região. Se a base do sindicato
(or estadual os problemas poderão ser
enormes;
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- Distribuir entre pessoas responsá
veis a !eitura de cabo a rabo desses jor
nais. E sempre útil lembrar que vá
rias chapas não foram inscritas por
que uma indisposição qualquer ou urn
incidente inesperado, impediu o (i)
responsável da leitura de fazê-la. Per
der o edital é o caminho mais curto
para ir reclamar ao bispo. Devem ser
lidos todos os jornais, todos os dias.
Não esquecer dos diários oficiais. Se
sua cidade é pequena cuidado com
edições extras que não são vendidas
em banca de jornal;
- A partir da data possível da saída
do edital passar todos os dias na sede
do sindicato, para conferir se o pelego
não afixou em algum lugar da sede.
Até porque quem leu o IMPÉRIO
CONTRA ATACA, soube que o pe
lego dos sapateiros de Birigui (SP),
com os novos estatutos não precisa
mais publicar o edital em jornal. To
mara que não seja o seu caso.
-Em nome de um associado do sin
dicato (cite o número da matrícula)
faça um pedido por es crito ao pe
lego, para que ele avise esse sócio da
saída do edital que permite o registro
de chapas (2 vias, guarde a segunda
via);
-:- Faça_ a mesma coisa, com a Delega
c �a. Regional
do Trabalho (petição di
ng1da ao delegado) pedindo para ser
avisado, tão logo a DRT receba o co
municado do pelego (se é que pelos esele seja obrigado a comunicar
,tatutos
a DRT);
-Caso o pelego esconda o edital vo
cê poderá comprovar esse fato �os
trando como prova o seu pedido para
s�r avisado por escrito (as segundas
vtas que você guardou);
-De posse dos novos estatutos ou cta
portaria, verifique qual a documenta
ção exigida para registro da chapa;
-Cada estatuto pede uma documen
taçlJo diferente. Aconselhamos a
cumprir por mais absurda que sejam

as exigências. Uma vez que elas foram
criadas exatamente para que o pelego
rejeite o recebimento da inscrição da
chapa, em caso da falta de algum do
cumento;
-A testado de residência. Você preci
sa de qualquer documento que tenha
seu nome e o endereço que você decla
rou como sendo seu na ficha de quali
ficação (extrato de banco, conta de
luz, de telefone, carnê de prestação,
recibo de aluguel etc. Em último caso,
pegue declaracão de vizinhos com fir
ma reconhecida desses);
- Se prepare para tirar muito xerox
autênticado. Da identidade (frente e
verso), da carteira profissional (pági
na da foto, página atrás da foto, e de
todas as páginas dos contratos que
comprovam 2 anos de atividades na
base territorial do sindicato) - ou a
exigência que os novos estatutos fa
çam;
- Veja se os estatutos não exigem 2
anos ininterruptos para ser candida
to. Se houver tal exigência, vorê pode
estar diante de um grande 1,;-oblema;

todas as vezes em que houve esta exi
gência era porque o pelego conhecia
bem os membros da oposição;
- Como o pelego não corre riscos, ele
poderá estar pedindo também uma
carta da empresa que comprove tem
po de exercido na profissão. Ele ape
nas quer que você exponha todos os
pré-candidatos, para que o patrão os
demita. A única forma de evitar é ou
dizer que é para abrir um crediário,
(Mappin, Mesbla, etc), ou abrir o jo
go com a empresa. Em caso de demis
são não assinar nada, registrar pri
meiro a chapa e aí voltar na empresa
com o recibo de sua candidatura;
- Apenas citamos alguns documen
tos. Verifique todos. A melhor ma
neira de não se ter problemas é deixar
toda a documentação pronta antes
mesmo de sair o edital;
- Até mesmo o caso da realização de
uma convenção para a tirada de cha
pa, todos os pré-candidatos devem ter
seus documentos prontos;
- Nunca deixe de verificar os docu
mentos antes do edital ou da conven
ção. São comuns os casos em que só
após o edital (ou convenção) alguém
verifica. a documentação e descobre
que muitos candidatos não preen
chem as exigências - ou a lei, ou dos
novos estatutos. Como o tempo para
registro de chapa é sempre pequeno,

não convém correr riscos. Além do
que é uma tremenda mostra de debili
dade estar correndo atrás de docu
mentos após a saída do edital. Ganhe
tempo, organizando-se antes;
- O registro da chapa poderá ser fá
cil, se toda a documentação estiver em
ordem, bem como o cumprimento de
todas as exigências, visto inclusive as
"inegelibidades" que o pelego pode
ter inventado nos estatutos;
-Se você sabe que vai ter problemas
no registro da chapa, se há o risco do
pelego recusar o registro é indispensá
vel que essa recusa se dê por escrito.
Como é provável que ele não dê na
da por escrito Uá estará orientado pe
la sua assessoria jurídica, isso quando
o próprio filho da •• • não é advoga
do). Exija o -Delegado Regional do
Trabalho (como pós-constituinte na
da ficou definido), tente arrumar um
fiscal da DRT para acompanhar o re
gistro da sua chapa e testemunhar a
recusa por parte do pelego. Este fiscal
deve fazer seu relatório para entregar
ao delegado, relatando tudo que viu e
ouviu. Ele não intervem só observa e
escreve. Peça uma cópia desse relató
rio, ele é a comprovação de que você
está cumprindo o prazo para registro,
e que o pelego está se recusando a re
ceber a inscrição da chapa;
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- Lembre-se que o Delegado Regio
nal é o tipo que só age sob pressão (pe1 o menos o de São Paulo, ex
presidente de sindicato, ex-PT, etc).
Se você tem ouvido e cabeça fraca,
cuidado! O bicho é capaz de conven
cer que ele é a pessoa mais imparcial
do mundo;
- Bem, se você chegou até aqui, deve
ter percebido (se é que já não sabia),
que o simples registro de uma chapa
de oposição é também uma luta políti
ca contra o Estado capitalista. Se você
não conseguir o registro de sua chapa
você não será o primeiro, mas poderá
discutir com a direção da CUT, pra
que ela decida tomar medidas mais
efetivas a respeito das oposições sin
dicais e que a criação de Departamen
to por ramos de atividades na CUT só
dispersa ainda mais as oposições e que
tem sidCl uma novela registrar uma
chapa;
- Se nada disso acontecer com você,
mesmo assim, você tem o dever de
ajudar a mudar o atual estado de coi
sas. Gritar quando a água bater em
sua bunda vai ter o mesmo efeito que,
teve para as 12 oposições sindicais que
concorreram com novos estatutos
aqui em São Paulo, ou seja, nenhum
efeito. Ponha a tranca na porta, an
tes do ladrão entrar;
- Considere a chapa registrada,
quando o pelego lhe der um documen
to por escrito. Normalmente se usa o
verso do pedido de registro como re
gistro, ou seja no verso de uma das có
pias em que você pede o registro da
chapa, o pelego escreverá: no dia tal,
na hora tal, registrou-se a chapa nú
mero tal, carimbada e assinada;
-Se você chegou até aqui. Coragem!
É porque você não viu o que te espera
pela frente - Vamos lá!
- Leve todos os membros da chapa
ao ato de registro;
-No mesmo dia em que você registra
a chapa, você tenta fazer uma reunião

com o pelego. Você levará por escrito
(2 vias) as suas exigências, quanto à
democracia das eleições;
- Como toda eleição está na mão do
pelego, o seu primeiro pedido deverá
ser: Constituição de uma comissão
para dirigir todo o processo eleitoral,
a partir da data de encerramento do
registro de chapa;
- É claro que ele vai responder quõ
não. Mas até aí você já o terá impres
sionado pela profundidade da sua so
licitação (console-se).
- Se ele disser que aceita abrir mão de
dirigir o processo eleitoral, das duas
uma: ou você, ou ele é louco. A única
vez em que isso aconteceu aqui em
São Paulo é por que a oposição não
tinha nenhum trabalho de base, e o
pelego tinha (na perspectiva dele, mas
tinha);

- A comissão paritária será respon
sável por:
• determinar quem vota e quem não
vota;
• elaboração das listas de votantes;
• cópia das listas, às chapas concor
rentes;
• composição do itinerário das ur
nas;
• horário de funcionamento das ur
nas;
• composição das mesas coletoras
(mesários), fiscais só se indica na ho�
ra, para evitar pressão;
• distribuição igualitária dos presi
dentes de mesa entre as chapas con
correntes;
• guarda noturna das urnas, sob
responsabilidade de pessoas indica
das pelas chapas concorrentes;
• escrutinadores (contagem devo
tos) e fiscais de apuração igualment� .
distribuídos entre as chapas;
• local e horário da apuração em
acordo entre as chapas;
• se o pelego usar a máquina do sin
dicato (carro, aparelho de som, ende�
reçario dos sócios para correspondên�
eia, gráfica, camisetas, gasolina etc.)
todas as chapas usarão igualmente;
• etc. (pense o que mais poderia ser
solicitado).
Até aqui tratamos do registro da
chapa, até porque, achamos que esta
mos falando com uma oposição sindi
cal que tem trabalho na base. Isso é,
não é daquelas oposições cujos mem
bros afirmam que o pelego é "cachor
ro mor10".
- Não é uma oposição sindical, cujos
membros afirmam que terão 80% dos
votos, sem nunca ter mapeado a cate
goria. Tem que saber em cada local de
trabalho quem vota, e quem não vota;
- Oposição boa de briga é aquela que
sabe que propaganda (Marketing) é
bom, mas não ganha eleição. Pé-de
ouvido bem feito é como prego em pe-
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roba, é difícil de entrar, mas uma vez
pregado nem o capeta tira;
-Dizemos isso porque tem oposição
que agita bem, mas não sab: dizer
quem vota, ganha na categona mas
perde na urna (só os sócios votam);
- Oposição que não sabe onde estão
os sócios é porque não sindicalizou
(quando fez, não tirou cópia da ficha
de sócio, antes de entregar pro
pelego). E estâ sujeita a grandes sur
presas. Por que o pelego sabe ! : na
maioria das vezes, onde nós temos
gente e quando sabe que está em peri
g9 sindicaliza nas pequenas fábricas_
ou locais mais distantes (não é ele,
mas sim o departamento pessoal
quem sindicaliza);
- Oposição, tem que ter mapeamen
to da base, tem que saber o endereço
(os horários de entrada, almoço, saí
da) de todos os locais de trabalho. Sa
be, porque pegou a lista telefônica os
endereços, ou no guia das indústrias,
ou em alguma secretaria do governo
do estado, ou seja, foi buscar a infor
mação onde ela estiver;
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- Mas oposição de briga, é aquela
que seus componentes arrumam um
jeitinho de pegar a lista dos sócios no
Departamento Pessoal, ou conhece
alguém nos CDP (Centro de Proces
samento de Dados) ou ainda, com a
cara e a coragem, se apresentando co
mo oposição (com cartinha em papel
timbrado e tudo) foi de empresa em
empresa pedir essa informação (por
que sabia que o máximo que poderia
receber era um não);
- Tem oposição que é esperta, e jâ li
gou para as empresas dizendo que era
do OIEESE fazendo pesquisa e rece
beu as informações que precisava;
- Tem oposição que não fez nada
disso, e insiste em dizer que vai ganhar
as eleições. Alguns de nós, tanto fala
que vai ganhar, que acaba convencen
do todo mundo. E quem muito fala,
só fala!
- Mapeamento na mão, chapa ins
crita, reunião com o pelego jâ realiza
da, só falta agora planejar o trabalho
e colocâ-lo em prâtica. Isso é, a cam
panha eleitoral;
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- Comece por discutir com os com
panheiros, as caracteristicas da ca�e
goria, dos eleitores. Somç todas as 1�
formações importantes para deterrm
nar a linha da campanha eleitoral;
- Você jâ sabe quantos dias terá pra
fazer campanha. Mãos à obra! O que
vai fazer cada dia, até às eleições? A
próxima discussão a fazer com toda a
chapa é exatamente esta: programar
dia a dia a campanha;
- Dividir a chapa em comissões de
trabalho é uma eficiente forma de en
volver toda a chapa (e o apoio) na
imensa quantidade de trabalho que
temos pela frente;
- Uma comissão de imprensa, pra
pensar e escrever os boletins, jornais
gerais e também os indispensáveis bo
letins específicos (nos principais lo
cais, os com maior número de sócios).
É o primeiro passo que se pensa. A
imprensa deve pensar "todo" o visual
da campanha, dentro da linha da
campanha jâ estabelecida por todo o
grupo;
- Existe oposição que prefere jorna
lista profissional. Mas dirigente sindi
cal que não sabe nem escrever um bo
letim, nós já temos muitos. E depois
boletim escrito por jornalista é cam
panha sem eixo,é boletim igual ao do
pelego (ele também tem jornalistas).
Quem conhece os problemas e an
seios da categoria e se dispõe a lutar
tem que saber escrever jornal, bole
tim, cartaz etc. No máximo supera as
dificuldades com ajuda de compa
nheiros(as) do apoio (aí pode até estar
um profissional);
- Comissão jurídica: quem da chapa
acompanha no dia a dia a assessoria
jurídica, fazer o plano pra eleição to
da, até a apuração, estudar, prever, se
preparar antecipadamente para todos
os problemas que poderão acontecer;
impugnações, treinamento de mesá
rios e fiscais, demissões, processos ju
diciais, caso o pelego não dê nada do

.,

que se pediu na reunião (lista de vo
tantes, roteiro das urnas, mesários,
guarda das urnas, escrutinadores,
etc );
- Comissão, infraestrutura e conta
tos: local à disposição da chapa 24 ho
ras por dia, sem problemas de chave,
locais para reuniões com a base, local
onde rodar material planejado 1 e tam
bém materiais de urgência. Carros,
gasolina, motorista, farinha, soda
caústica, vassoura e lata, tela de Silks
Screen para fazer camisetas, aloja
mento, transporte e alimentação para
mesários e fiscais, para apoio, chapa
etc.
-Finanças: cotização da chapa, rifa,
festa, livro de ouro, é a comissão que
vai tirar leite de pedra se necessário
(visita aos sindicatos, aos movimen
tos, e se for o caso até ao bispo);
- Coordenação: como há muito que
pensar planejar e executar, é impor
tante ter quem enxergue o todo da
campanha, que tenha uma visão ge
ral. É quem melhor poderá contribuir
nas avaliações e acertos de rota e pro
gramação. Quem terá condições de

manter a campanha no eixo pré
estabelecido;
-Apoio: pessoal para fazer pesquisa
(inventar um instituto de pesquisa e ir
entrevistar os sócios, para mapear,
não onde nós temos voto, mas onde e
porque o pelego tem voto). Mapear os
raros locais onde ainda dâ pra fazer
uma pixação na sua cidade - se é que
existe algum lugar, que se pixado al
guém leia. Colagens de cartazes sanduíche nos locais de grande con
centração (2 madeiras presas por uma
dobradiça) e tudo mais que sair como
proposta. Importante, o que o apoio
sugerir ele faz. A chapa tem que estar
no pé-de-orelha. Na orelha dos sócios
eleitores. Aí é o seu lugar prioritârio;
- A pesquisa deve ser feita com base
no mapeamento da categoria, que a
chapa jâ deve ter desde os seus tempos
de oposição. Nas principais concen
trações é importante fazer um núme
ro significativo de entrevistas, o en
trevistador não pode ser indentifi
cado com a chapa. Faça crachás de
um instituto qualquer. O questiona
mento é simples:
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-Sócio ou não; se as eleições no seu
sindicato acontecessem hoje, em que
chapa você votaria? Que motivos te
levam a escolher a chapa... ? (não pe
gue o nome, nem nada do entrevista
do);
- A idéia da pesquisa é detectar a in
tenção de voto por local de trabalho.
O que interessa é mapear onde o pele
go será votado, e aí atacar com visitas
freqüentes, com material específico
etc;
- Pode-se fazer a pe�quisa em dois
momentos: no começo da campanha
e no final, às vésperas da coleta de vo
tos. Sendo o resultado favorável, sur
te um bom efeito usar os resultados da
pesquisa, como boca de urna. Na bo
ca de urna somente, porque aí, não dá
tempo para respostas ou réplicas do
pelego;
- Parece-nos claro que os entrevista
dores não podem se identificar com
nenhuma chapa, para que não cau
sem nenhum viés nos resultados. As
entrevistas como são feitas na entra
da, hora de almoço ou saída, não po
dem coincidir com nenhuma distri
buição de propaganda de nenhuma
das chapas. Tem que aparentar a
maior neutralidade possível;
- Na área da imprensa é preciso dis
cutir os hábitos da categoria. Por
exemplo: os trabalhadores leêm que
jornal, ouvem que estação de rádio,
veêm que canal de TV, é nesses locais
que nós temos que "dar um jeito" e
fazer alguém da chapa ser entrevista
do, aparecer;
- Cabe à comissão de imprensa criar
na chapa o hábito permanente de ao ir
visitar determinado local, trazer de
volta um estuqo dos problemas, dos
anseios de quem trabalha nesse local.
É a melhor fonte para os boletins es
pecíficos, além é claro de reunir os
trabalhadores por local de trabalho e
discutir junto esses problemas;

- Um dos materiais mais eficientes
numa campanha eleitoral são aque
les, mais densos mais analíticos (ca
, 1,:rninhos, análise da categoria, da
conjuntura), e que rodados em pouca
quantidade, se destinam aos compa
nheiros(as) que são referências, no lo
cal onde trabalham. São referência ou
porque são bons amigos, conhecem
todo mundo, ou por serem bons pro
fissionais ou porque tomam algumas
iniciativas (festas, piquenique, espor
tes, interesse pelo sindicato, pelos di
reitos dos trabalhadores etc) e com
isso gozam da confiança de muitos
companheiros(as) e estão aptos a "fa
zerem" opinião. Fazer desses compa
nheiros(as) nossos cabos eleitorais é
uma atividade prioritária.

Cabe à comissão de imprensa, ou à
coordenação treinar a chapa e o
apoio, antes de entregarem os jornais
ou boletins. É freqüente nosso res
soai nem ler o boletim que vai entre
gar, tem que ler em grupo, preparar os
argumentos e palavras de ordem que
completem o boletim e não como de
hábito, apenas repetir o qu�já está es
crito - se já está escrito não deve �er
repetido. O jeito de entregar o bo�e
tim também dever ser objetivo de dis
cussão. Em alguns lugares da catego
ria um tipo de postura é bem visto, já
em outras não tem o efeito desejado;
- Com as equipes de distribuição
treinadas, e todos falando a mesma
linguagem os resultados são bem mais
eficientes. €om os resultados da pes-
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quisa, pode-se combinar algumas dis
tribuições coletivas onde ·todos pos
sam ir juntos para criar a impressão
de bastante gente. Mostrar seguran
ça, firmeza, conhecimento dos pro
blemas de quem trabalha no local on
de se está falando. Saber o momento
certo de fazer. Volume de som etc.
(não esquecer que discurso é bom
ajuda, mas se mau feito, poucas coi�
sas atrapalham tanto);
- Com a comissão de finanças, é
sempre bom lembrar, esta responsa
bilidade de afiar bem o discurso e a ca
pacidade de c9nvencimento de que é
importante dar apoio para a chapa. A
comissão não deve ter a postura de
quem pede. Deve mostrar que o apoio
à chapa é uma postura política. A ini
ciativa nunca deve ficar com quem vai
nos apoiar, nós devemos dizer, o que
e quanto queremos em cada local que
formos visitar.
- Como mexer com o dinheiro co
mum é uma atividade problemática, é
importante a comissão ter sempre a
contabilidade em dia e de fácil acesso
a todo o grupo;
- É sempre bom lembrar que urna
campanha eleitoral absorve todo o
tempo disponível, e que isso, vai gerar
os inevitáveis conflitos domésticos
(maridos, mulheres, filhos, namora
dos etci ), à chapa cabe discutir uma
tática para evitar esses problemas,
que se não forem bem administrados
interferem de forma negativa na qua
lida_pe do trabalho do conjunto;
- A coordenação cabe criar a con
fiança necessária para que cada um se
lance com tudo nas suas responsabili
dades. A maioria irá trabalhar sem
uma visão do conjunto da campanha.
A coordenação em reuniões regulares
de avaliação passa a todos a visão glo
bal da campanha. Visão real da cam
panha. Não a sua vontade;
- Uma das piores falhas de uma
coordenação (e que devem ser evita-

das) é aquela coordenação que só tra
b�lha �a positiva (parece horóscopo)
vive dizendo sem parar: vamos ga
nhar a eleição! Em tal lugar estamos
ótimos, em outro lugar, somos imba
tíveis, etc. São psicólogos de fundo de
quintal, que acham que é só ficar re
petindo a nossa vontade que ela acaba
por se tornar realidade. Os efeitos são
desastrosos, já que ninguém terá co
ragem de dizer, que conhece (ou tra
balha) num lugar (ou lugares) em que
1
0 pelego vai ser bem votado. São os
<:onhecidos chorões de apuração. Evi
te a euforia, não crie sensação de vitó
ria, trabalhe na real, todos devem es
tar conscientes de que temos poucas
chances de ganhar a eleição. Muito
poucas chances;
- O papel da coordenaçã. o é conven
cer todos a darem tudo o que podem
e que a eleição só está ganha quando o
procurador proclama a chapa vence
dora após a apuração e por escrito
(não só de boca);
- Muitos companheiros(as) da cha
pa, só revelam suas indisposições e in
disciplinas, no meio das atividades.
Um joguinho bem afinado é um efi
ciente instrumento de botar negui
nho na linha. Corpo mole quem tem é
minhoca;

- Uma oposição sindical com uma
campanha bem organizada, tem um
espaço privilegiado de obervar todos
os elementos que compõem a chapa.
Como a chapa é a- futura direção do
sindicato, já se pode observar .na opo
sição, quais serão.as virtudes e pr?ble
_
mas da futura. direção. As deb1hda
des ' as inseg_ur anças, o bunda. .
IJ10lismq, o personalismo, o carremsmo e tantos outros problemas se reve
lam plenamente durante a campanha
da chapa. Uma chapa que apresente e
não corrija defeitos nessa etapa, não
irá corrigí-los quando tiver o poder
sobre a máquina sindical. Máquina
sindical criada pela burguesia lembre,

se disso. Máquina feita para conci
liar, acomodar1 que não foi feita para
funcionar como escola de luta de clas
ses, concientizadora e organizadora
independente da classe;
- A comissão jurídica trabalha com
companheiros ou (advogados) que re
ceberam informação (faculdade) ex
tramente individualista e perso�alis
ta. Há tendência a centralizar,a super
valorizar o trabalho jurídico. Isto é,
deve ser bem administrado pelos
· membros da chapa, que sejam da co
missão jurídica, planejar e discutir na
comissão, depois expor para o con-

aí sim, deci
junto da chapa, para
dir. Pode ser um eficiente instrumen
to de educação, que grandes benefí
cios podem trazer para a chapa e para
o movimento. O jurídico é para quan
do já se esgotaram todas as possibili
dades de diálogo, pressão, porrada
etc. Não há maior prova de incapaci
dade do que chapa que vive grudada
em -advogados:· sem _ini�ia.tiva, sem
criatívidade, e pior: legalista;
- Porém, em alguns momentos co
mo durante a fase de coleta de votos e
a apuração, a comissão poderá ter
que tomar decisões repentinas, que
não podem esperar reuniões do con
junto. A comissão terá que ter respal
do do conjunto (de todos) nesses mo
mentos.
Por fim, vale ressaltar que a chapa
não deve virar entregadora de papel
(jornal, boletim etc.) ?S boletins sã?
instrumentos para abnr o contato d1-
reto com os eleitores. As oposições
que não discutem profundamente e
exaustivamente seu programa, seu
plano de lutas, tendem a trocar o pé
de-orelha pelo discurso impresso. Os
boletins e jornais (quanto mais quente
for a campanha) tem, normalmente,
um baixo índice de leitura (fique aten
to avalie o retorno desses materiais);
� A comissão jurídica deve sem ..,er
_
da de tempo e tão logo a chapa esLe.ta
inscrita, abrir inscrições para mesa
rios e fiscais. Todos indicam, mas a
comissão é quem faz a inscrição.
Quando os companheiros (as) vierem
(e devem vir pessoalmente) se inscre
ver checamos a possibilidade desses
trabalharem todos os dias da eleição
(se não, não serve), e marcamos o dia
em que receberão as instruções do tra
balho de mesário e fiscal (quem não
vier · na instrução, não trabalha!);
- Mesmo com todos esses cuidados,
é freqüente, nãó aparecerem todos os
que se comprometerem a serem , mesá
rios. Prepare sempre um numero

maior que o necessá�io para que tu �o
não vá por água abaixo, caso a]guem
perca a hora no dia da colet� �e vot�s.
- Para a instrução de mesar10s e fis
cais, faça simulação da eleição. Com
roteiro, com lista de votantes, atas
etc. todos devem estar bem prepara
dos para saber evitar as centen�s de
possibilidades de fraude que existem
e são praticadas durante a coleta de
votos.
- Alguém que já tenha sido m�sário:
poderá ajudar bastante nessa simula
ção a comissão marca a hora e local
que'todos devem se apresentar no dia
da eleição. Ter os endereços dos me
sários e fiscais, ou passar para
apanhá-los em casa no dia. combina
do é sempre bom. Concentrá-los
nu:n só alojamento é melhor ainda, é
uma garantia que não haverá desen
contros nem atrasos;
- Como cada eleição, é uma nova
eleição, não permita qu� ninguém que
tenha deixado de vir à mstrução, pe
gue urna para trabalhar. É freqüente
o pessoal quando ??nvidado p�a �er
mesário dizer que Ja tem expenenc1a.
Se tem experiência melhor, mas tem
que estar na simulação que é para
socializá-la;
- Acreditamos, que nem tudo sob�e
a campanha eleitoral foi dito até aqm,
mas uma chapa bem azeitada, com
mecanismos de avaliação permanen
te saberá com certeza achar saidas
criativas para os problemas sempre
novos que aparecem em cada eleiçã?
- numa de suas reuniões faça uma si
mulação. Fazer de conta que você é o
pelego, o que você faria, para f • • • a
oposição. Dê urna rodada. Todos fa
lam;
- A terceira etapa de trabalho que
contaremos será a da coleta de votos.
Se você já chegou até aqui, deu pra
perceber, que por melhor que a chapa
esteja a eleição ainda está longe de ser
ganha;

- Na etapa de coleta de votos, tudo
acontece muito rapidamente, motivo
pelo qual as decisões para serem to
madainão podem esperar que todos
sejam ouvidos (mas aí vocês já terão
uma comissão tirada para resolver es
se tipo de problema);
- O local e o horário da saída das ur
nas deve já ter sido acertado ·anterior
mente com o pelego, mas mesm0 as
sim não chegaremos em cima da ho
ra �a hora e meia de antecedência é
se:Upre bom. Dá tempo de corrigir úl
timos furos que possam haver, bem
como evitar que o pelego solte as ur
nas, só com os seus mesários - o que
já foi feito várias vezes;
- Enquanto a comissão jurídica faz
os últimos acertos com o pelego, al
guém centraliza os mesários e fiscais,
entrega-lhes sua pasta de t�abal_ho
(papel, caneta, cola, lacre, est1mat1va
de votos em cada local etc.) e passa as
últimas recomendações; as urnas só
saem lacradas do �indicato;
.
- O restante da chapa e do apoio,
não deve estar preocupado com bes
teiras do tipo: seguir as urnas de car
ro, isso foi uma tática usada n<;> passa�
do, e que hoje não tem serventia: Jun
to da urna já está o nosso mesário de
vidamente treinado, não sendo ne�es
sário mais nada, qualquer que seJa o
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clima da eleição. Esse pessoal todo
(seguidores de urna) devem estar fa
zendo boca de urna, e só quando ter
minarem é que devem se dirigir para a
porta do sindicato;
-Ao invés de ficarem batendo boca e
aceitando provocações de pelego, po
licial, ou jagunço, vai estar é conver
sando com os eleitores nos seus locais
de trabalho. Isso é o que interessa;
- Como o pelego concentra muito
voto na sede central (e sub-sedes) é
preciso ter uma boca de urna muito
bem preparada para esses locais (car
tazes sanduíches e outros apetrechos
visuais, ajudam bastante) outra coisa,
é que sempre (ou quase sempre) tem
urna legião de aposentados para vota
rem na sede;
- Só para dar uma idéia, em "mui
tas" eleições realizadas em São Paulo,
uma única vez ganhamos na urna (ou
urnas) da sede. Tente encontrar apo
sentados que se disponham a fazer
campanha (boca de urna) para nossa·
chapa. Companheiros de mais idade.
Nós jovens, não somos muito bem
vistos pelos aposentados e não sabe
mos bem conversá-los. Além de que
será o primeiro e último contato com
esses eleitores, que teimam em votar
no pelego - será muito difícil, obter
endereços de todos os aposentados,
isso só o pelego tem e ele não dá nem
morto;
- Ainda sobre a lista de votantes. Ti
re uma cópia da lista. Distribua entre
os membros da chapa. Faça uma veri
ficação. Homem a homem. Corpo a
corpo. Veja se quem está na lista, tem
mesmo condições de voto. Veja se
não está inchada. Veja que nossos
eleitores, não tenham sido tirados da
lista. Essa é uma das fraudes mais usa
das e das mais difíceis de ser detecta
da. Cruze as informações que toda a
chapa tem, com a lista oficial. Ache os
mortos, demitidos, sem condições de
voto. Peça informações ao departa-
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mento pessoal, ao CPD. Cheque a lis
ta. Se forem muitos os problemas, pe
ça anulaç.ão do processo eleitoral não
concorra. Discuta com o jurídico os
procedimentos;
- A sede do sindicato é um espaço
dominado pelo pelego e seus auxilia
res. A oposição tem que se colocar
nos lugares estratégicos do sindicato,
tanto para impedir propaganda (den
tista, advogados, funcionãrios) como
estar por perto em caso de necessida
de (o pelego não querer nomear nos
sos mesários, ou não querer lacrar as
urnas etc);
- Se não atrapalhar a boca de urna
(que é o mais importante), concentrar
o maior número de pessoas (chapa,
apoio) na porta do sindicato na saída
e na chegada das urnas. Umas musi
quinhas,· umas palavras de ordem,
são importantes estímulos. Não ape
nas sobem a moral da nossa tropa, co
mo cumpre o efeito de baixar a deles.
"Criar um clima" ajuda os compa
nheiros a se superarem e dar tudo de
si.
Mas tem que· ter voz de comando
por que o pessoal excitado aceita pro
vocação mais facilmente. Gente que

não fez porra nenhuma costuma apa
recer nessa hora, é bom que venha,
mas que se submeta à direção da cha
pa . Quando mais gente, melhor o cli
ma;
-Antes da volta da primeira urna, já
deverá estar determinado, quem den
tro do sindicato ficará guardando as
urnas, à medida que vão sendo entre
gues. Esse alguém tem de ser capaz,
de saber que aconteça o que acontecer
(quebrar o maior pau na rua, por
exemplo) o seu papel é não desgrudar
das urnas nenhum segundo sequer.
Jacaré quando. distrai, vira bolsa!
- Com a chegada da última urna,
chega também os 2 companheiros in
dicados por nossa chapa para fazer a
guarda noturna das urnas. Já banha
dos e jantados, com sua garrafinha de
café, lanche, cigarros etc. Para passa
rem a noite vigilantes cuidando das
urnas;
- Se nessa altura do campeonato, a
oposição cair na conversa do pelego,
de que não é permitido ficar ninguém
à noite no prédio, ou ainda, que a po
lícia é quem vai guardar as urnas (as
listas, atas e tudo mais) à noite, acho
que tanto você que está lendo, como
eu que escrevi, fizemos um trabalho
inútil. Não tem conversa, as 2 pessoas
que indicamos vão ficar junto da uma
a noite toda;

-A chapa e o apoio se reunem à noite
para avaliar todo o trabalho do dia a
repassar as tarefas do dia seguinte.
Reunião a essa altura tem que ser cur. ta e grossa. O que pode ajudar é se a
sede da campanha abrigar todo mun
do para dormir;
- Durante a campanha e principal
mente nessa etapa a lei seca tem que
funcionar. Bebeu tá fora. Não dá pa
ra fazer exceção. Além de agüentar
bafo, agüentar indisciplina é f •••
-Terminada a coleta de votos já de
vem existir alguns companheiros (as)
treinados para a apuração. Serão os
escrutinadores e os fiscais. Que de
vem também fazer uma simulação da
apuração;
-Quem joga truco (6 ladrão! 1 !) sabe
que um baralho na mão é meia partida
ganha. Os escrutinadores e fiscais de
verão olhar cada cédula, uma vez pa
ra não ser enganado. Bastaria que o
escrutinador do pelego fizesse monti
nhos de cédulas e depois contasse as
cédulas como quem conta dinheiro
(só levantando a pontinha da cédula)
para ganhar um monte de votos. Cui
dado com as células já contadas. Se
marcar bobeira, Elas voltam, criam
pernas;
- Não dá para falar muito da apura
ção,tem que sentar e simular mesmo,
botar a cabeça pra funcionar, e ver

Algumas dicas finais:

como eles poderiam sacanear. São vá
rias pegadas difjceis de serem descri
tas: desde contar 2 vezes a mesma cé
dula, contar votos de uma para a ou
tra chapa, até anular votos riscando
os na hora de contagem. Toda a aten
ção é pouca. Até porque a nossa torci
da vai estar em peso na apuração,
criando o clima que jâ falamos ante
riormente (as musiquinhas, que a essa
altura, jâ torraram o saco do pelego e
seus cupinchas);
- Cuidado com o apurador. Quem o
indica é a procuradoria ou o pelego, a
comissão jurídica deve saber anteci
padamente quem é ele, qual sua histó
ria (normalmente é conhecido do pe
lego) deve fazer uma visita a ele e dis
cutir a apuração, cada passo deve ter
gente de ambas as chapas (caso haja
transporte para o local da apuração
etc ).
Existindo comissão eleitoral deve-se
brigar para indicar de comum acordo
o apurador;

- É comum fora de São Paulo, o
apurador já vir com uma equipe de es
crutinadores. Tente dissuadÍ-lo, cabe
às chapas indicar os escrutinadores de
sua confiança, é mais democrático
etc. Capriche na argumentação;
- Caso aconteça algum problema na
apuração faça o procurador ficar de
posse de todo o material. É difícil, eles
se negam, dizem que não tem compe
tência. É pura má vontade ou rabo
preso com o pelego. Ele vai deixar a
arma e as provas do crime com o cri
minoso (pelego), não permita, lacre
tudo e tudo fica sob responsabilidade
de quem apurou. Se você for recorrer,
as provas não serão destruídas;
- Se pelo contrário, não houve ne
nhum problema, ainda não é hora de
comemorar nada, espere o procura
dor proclamar a vitória, fazer a ata da
apuração etc. Dar uma cópia, aí sim,
pode ir tomar uma geladinha porque
essa é merecida!

Procure programar as atividades nes
sa ordem:
1) Antes do edital
2) Registro de chapa
3) Campanha eleitoral
4) Coleta de votos
5) Apuração
- Se o pelego não fornecer o itinerá
rio das urnas, a lista de votantes, o ju
rídico deve estudar medidas judiciais
que tragam essas informações;
- Se o pelego não der mesário garan
ta na justiça ou na porrada. Não se
contente com fiscal. Temos que ter
mesários. Oposição sem mesários, é o
mesmo que pôr raposa para cuidar de
galinheiro.
- Não se surpreenda se através das
eleições você passar a ter uma nova vi
são sobre sua cidade ou região. Expli
cando; enquanto a chapa não está ins
crita, todos, serão receptivos, mas na
hora de dar dinheiro, emprestar car
ro, levantar de madrugada, se reunir e
trabalhar muito, você vai ver que as
coisas mudam de figura;
- Se você ganhar as eleições, nem se
fala, a receptividade volta a ser enor
me, não faltando sugestões e conse
lhos dos mais variados. Assessoria é o
que não faltará. Até administrador
vão querer te arrumar;
- Se você for derrotado, talvez en
tenda melhor o amargo da linguagem
de algumas de nossas expressões usa
das nessas dicas;
- �erá o mesmo sentimento de algu
m.t:-. oposições que foram derrotadas
por 1. •na soma de elementos que não
co1i'l)Jetia a elas sozinhas enfrentar e
derrotar;
- Um projeto da classe dominante,
se implanta através das eleições sindi
cais, ao invés de nos prepararmos, e
continuar derrotando o peleguismo e
o "reformismo", alguns continuam a
sugerir composições, unidades na lu-
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ta, e outras piores, encobertas pela
boa retórica usada nas lutas puramen
te institucionais;
-A conquista do aparelho sindical é
apenas uma embrionária atividade,
que pode se desenvolver, ou parar
nessa im becili. d ade momentânea
(vanguardista X popular democrático
de massa) mas pode ser também, a
continuidade de uma ação revolucio
nária que só cessará, com o fim do ca
pitalismo (e não sua reforma) e a
construção de uma sociedade onde os
aparelhos sindicais possam perder sua
razão de ser:
- Lutar para conquistar a máquina
sindical só tem sentido se for para des
truir a estrutura sindical. Se for para
colocá-la a serviço da organização in
dependente dos trabalhadores. A
conquista da máquina não pode servir
para te diferenciar dos seus compa
nheiros (as) de categoria, a máquina
vai querer te ganhar para a carreira

sindical. Tua consciência de classe de
ve colocar a podre estrutura sindical
pelos ares. Máquina só tem sentido se
for para organizar os companheiros
no seu local de trabalho. Organizar
onde se dá a exploração. O resto, é as
sistencialismo disfarçado. Represen
tatividade sem organização de base é
o mesmo que confundir quadros com
molduras. E moldura já as temos de
mais. A luta!
- Dos que esperam, que com essas
rápidas linhas, possam ter auxiliado
sua oposição. Na certeza de ter. socia
lizado aquilo que sabia. Quem sabe
mais, luta melhor!
P.S. Esse não é um material para am
pla circulação, tenha-o sobre contro
le, não municie o inimigo.
Saudações
Coletivo da Assessoria Jurídico
Sindical (CAJS)
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INTRODUÇÃO

1. Comemoramos em 1983, a n(vel nacional, o 200 aniversário da Cam
panha da Fraternidade. O tema "Fraternidade Sim - Violência Não" se
apresenta como resposta a um problema que se entrelaça sempre mais no
tecido da vida social brasileira: a violência.
2. Duas razões convergem para sublinhar a oportunidade do tema esco
lhido. A primeira é o fato de que a sociedadebrasileira sofre perplexa e ame
drontada, um fenômeno inédito na sua história: a escalada da violência. Fe
nômeno não exclusivo do Brasil, assume aqui características inquietantes. E,
de fato, um fenômeno universal que manifesta crises mais profundas: violên
cia entre países, classes e grupos sociais, violência na família e entre os indi
víduos. A segunda razão é o fato de as raízes morais desse fenômeno mun
dial terem motivado o Santo Padre João Paulo 11 a convocar, para 1983, o Sí
nodo dos Bispos, que assumirá como tema: "A Reconciliação e a Penitência
na Missão da Igreja". A CF se propõe integrar-se na grande convocação do
Papa.
1.

A VIOL�NCIA ESTA DOMINANDO A SOCIEDADE?

3. Não queremos a violência. Queremos a fraternidade. E urgente e in
dispensável encarar o problema com sinceridade para tomar consciência das
formas e dimensões que ele vem assumindo entre nós e discernir as causas
que o provocam.
Formas e dimensões da violência
4. Para compreender a violência nas suas verdadeiras dimensões, é impor
tante não reduzi-la à criminalidade. Violência, com efeito, é tudo o que fere
ou esmaga a dignidade de qualquer pessoa humana. Violência são todas as
formas de violação do corpo, da consciência e da vida: todas as formas de
violação dos direitos humanos. Percebe-se, por isso, que existem várias for
mas de violência.
3

Violência divulgada

5. A primeira forma poderia deno minar-se v io lênc ia noticiada, divulga 
ruidosa mente pelos ml.?ios de comunicação social. As notí
cias informa m sobre o aum ento dos conflitos nas áreas rurais e nos meios ur
banos ; so bre o aument o das t axas de criminalidade, incluindo homic ídios,
assalt os, roubos e s eqü est ros; so bre o aumen to dos crimes perpet rados por
menore s e dos crime s rel acionados com o uso e t ráf ico de drog as. A nota
de crueldade de qu e se reveste m tan tos cr imes, como os es tupros de m eno 
res indefesas, as trucidaçõe s e lincha mentos, fere a sensibilidade soc ial. O des
respeito à vida leva ao ponto de mat ar por matar, ou ent ão, porque a vítima
não tem dinheiro p ara resgatar-se do assaltante.
da e trans mi ti da

6. Os meios de comu nicaçã o info rm am, também, so bre as v io lências da
re pre ssã o policial à criminalidade . Diariamente são enc ontrados cadáveres em
vales e matagais. São mo rtes bárbaras, explicadas se mpr e co mo saldo de lutas
entre máfias de trafican tes e bicheiros. M o rt es cuj os v erdadeiros autores rara 
mente são descobertos.

7. E o que configur a a esc alada da v io lência que assusta e isola, no medo,
iví
ind duos e fa mílias , inibindo a sociedade na busca de soluções eficazes
qu e atinjam as causa s do ma l.
Violência silenciada

8. Uma segu nda forma é a violência silenc iada, n ão anunciada, ou da
qual o gran de públ ico re ce be apenas not ícias vagas e esp arsas, atr avés de re 
port ag ens lúcidas mas de pr essa esquecidas.

9. As cidades estão cheias de vítimas inocentes da violência sexual, da
i ncontinência irres ponsável e da vio lência social. E ntre essas víti m as se dest a
ca m o s menore s carentes e abandonados.

1 O. Os hos pitais enche m-se de vít im as da v io lência do trânsito, dos
a cidentes de tr ab alho , das condi ções precárias de ba rracos e moca mbos, da
ali me ntação escassa ou poluída e, ta mbém, da me di cina p or vezes merce 
nária. Em nume rosas c línicas secretas, desapa re cem milh2res de vít imas ino 
centes do vio lento e sórdido tráfico do aborto .

Os deficientes fís icos sofre m violências das f amílias que os rej eitam
ou não têm meios de cuidar deles, e da sociedade despre parada para assumi
los ou pr omovê-l os. Esta sociedade, embora tenha celebrado o ano dos defi
ciente s e m 1981, r eleg a-os a o es quecimento e à in capacidade .
11.

12. Sofr em violência os defic iente s mentais confinados en1 instituições
recursos adequados. M antidos na so lidão e no abando no, sub-

des tituídas de

4

.
metidos a tratament os muitas vezes inút
- ma i s v1.g1. ados
por carcereiros do que as sistidos por enfer eis e desuma � o�, sao
magem espec1 al1zada.

13. Dos horr ores da violência a que são sub
m�t ., d�s os detento; �os pre
sídios, nos postos de triagem
, nas instituições pena1s.:. so se tem n
ot1 c1a quan
do uma voz protesta, afirm
ando que criminosos nao
p
ode
m
s
er
guardados
por criminosos. Quase ninguém fala d
se fa z da tortura física e
psicológica pa ra se o btere m "con
fissões "�/;���:.

l 4. Os idosos ou anciãos sofrem vi
· d. entro da família que os deixa à margem da vida ou se aproveita de s�renc1a
u
s se � i ç�s, des prezando o
u não valori zando devidamente a riqueza da sua
expenenc, a. e da . sua sa
.
. acub
e
d
ona
muiada, muitas vezes, no sofrimento EI
A
s
f
re1!'
v1o
l
e
nc1
a
d
a
s
oc
ied
a
d
e, em
nome de uma legislação que os repud
corda apenas p ara reduzir-lhes a pensa-oia : r!�ega a mort� lenta, ou deles se reou a posen tadoria.

15. Sofrem violên cia as mulhere s víti
.
ria, explora das, dentro e fora d o tra balh mas de uma le�1sla ça-o discriminató�, para pre�tª?ªº de se rviços inade
quados à condição feminina ou que
b i am suf dig� idade. O lenoc ínio e 
prostituição constituem formas extr:�a.: �
a
e exp or?ç�o da mulher, sobretu
d o quan do esta se vê forçad
a a prosft
' u1 r-se como unico recurso de sobrevivência.

l6. Sofrem os menores abandon
.
tes do necessário para crescerem comad�s pelo s pais e pela socie dade, carensaude e afeto, exp ostos qu
e são, desde
cedo, à marginalização e a� crime.

17. A sociedade rural é oprimida
.
.
O
_ as �1 lenc1osas de violência na
maneira pela qual são tratados os :o- ePs r ftrm
e o_, as-fnas, submetidos a uma viP
da d egradante, es écie d
co t .
ªº d regime e �cra vagist
a, se
dades de pro mo çfo hum
: :i a � ���ª?' sa ;on m se as dezenas º m possibili
�.às centenas
_
:
:
_
as vítimas fa ta is da luta
;
;
pela poss �
A
lencia por sua coragem na defesa d a _ er�a. u1tos a i nda sao v1t1mas de vio 
d
1to dos pequenos lavr adores e posseiros a um p eda ço de rra
te para tra ia 1h'��.
18. Na sociedade urbana sofrem
, .
- e� de operano
m,
·ih
o
s, trabalhando em
péssimas condições ambientaÍs ex
�c1?en �s .de trabalho que amea
çam sua saúde e integridade re�eb!
�
ça no emprego vítimas da ' ganân . ����I��no i nsu ,c,ente e sem ter seguran 
mesma forma de violênc iél as e c ,a do s1s ten:ia . capitalista. São vítimas da
das a horários esta fantes e c�� �;� das domesti cas, m� itas vezes submeti
com o luxo das mansões e d g i as �� .quart os exi guos, em contrast e
:andes ed,t 1c1 o s. �orno são vítimas, também,
inquilinos e locatário f
s o rça��s arcar co m a ltos
onus de co ndomínio e co m
reajustes de aluguel que abso rvem
.
a maior parte de s eus salár ios
.
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Violência escandalosa

19. Uma terceira forma de violência, que se poderia denominar escanda
é a própria exibição da viol ência. E a forma que se propaga através dos
meios de comunic ação, de filmes e revista s que promovem a violência como
�xpressão de c oragem e valentia e ex altam a brutalid ade do machismo. São
escolas de astúcia, chantagem, técnica s do crime, e acabam por convencer
subliminarmente que o crime compensa.

losa,

20. Entra nesta última fo rma de vio lência a exploração ignominiosa da
pornografia que viola a dignidade do c orpo hum ano, especialmente da mu
l her, e to das a s formas de consumi s mo de bens e produt os suntuári os e su
pérfluos, c ontr astantes com a miséria da grande maioria. São fatos que gera m
surdas frustr ações em todos aqueles que, aos poucos, vão se convencendo de
que só pelo crime poderão ter acess o ao mundo de conforto e dei íci a mostra
do pela propaganda.
Violência ocultada

21. Exis te, enfim, uma quarta f orma : a vio lência oculta ou ocultada.
São as violências não entendidas nem relacionadas como violações de direit os
humanos. São considera das como simples c ons eqüências inevitáveis de heran 
ças históricas de conjuntur as sócio-econômicas e polític as adversas. Em pri
meir o lugar, cabe uma referência à violência c ometida contra negros e indí
genas.

22. So b a aparente cordialidade que o Br asil exibe a o mund o como pro
va de que não existe aqui racismo nas relações entre as diversas raças ou gru
pos étnicos, na realidade os negros são vítimas, entre nós, des sa violência
o cultad a . El á se faz sentir, sob a forma de uma discriminação que mantém a
maioria dos negros em ni'veis inferi ores na escala profissional, criando o bs
táculos velados mas eficazes contra a ascensão deles par a os níveis médios e
altos . Por outro la do, para muitas investidas policiais , o negr o já é marcado
co mo presumível criminoso.
23. Os índios também são vítimas dessa violência ocultada . So b tutela
oficial , el es se vêem agredido s em sua cultura. Os espaços necess ários para
manter essa cultura, especialmente as terras, são o bjeto de conti'nuas inva
sões, cujo desfecho final é o extermíni o puro e simples dos índios, sua in
serção forçada na cultura nacional ou, ainda, s ua redução à categoria de
proletários rur ais.
24. Existe, ainda , a violência aos que s ofrem no atendimento ás neces
básicas, aos que sofrem privações na saúde, na habitação, na educa
al imentação, reduzido s que são à sub-nutrição, à f ome, ao analfabe
tismo e a moradias indigna s. E a vi olência contra os desempregados, os des-

sida des
ção, na
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pedid?s Aem_ massa ou em doses discretas, e o
E a vrolencra aos que sofrem as conseqüências s redu, zid
. os .ao subemprego.
de
s
al
º v,
u sonegados,
q�: o� mantêm, a eles e a suas família s, na
perm
ane
:;�
!n
g
u�
s
º
t
·
,
a P ela sobrev1vencra.

25. São as violências da repress ão contra a . . . .
n
v que o p�voA pr?
"2 ove para manifestar pacificamente seu prot
es��
�'t
'
;5
s
ormas_de v, ol�ncra
sao atribuídas, com simplismo e desenvoltura
a
�
n��
o
rç
'
o
es
con1untura1s s upostamente passageiras . E com ,·sto se d'rspe
ns
a uma indagaçao
- mai·s séri·a,
.
que a consciência na cional exige . Uma
r
q
u
e
perdur
a e s e agra va
·
�
se�pre mais , s erá que não obrig
_
a a proc��a�J�:�P icaça
0
em
c
a
usas estrutura ,s ?

26. Os regimes de força na América L .
.
Segurança_ Nacional, pra ticaram e praticam ����:� ª ��1�do: _na ideologia da
c.i
ru a,s, como abuso
de autoridade, tortura s repressão . corr�pç . .
ao
'
,
des
vr�
de d�n
he,ros públicos
e manipulação da máq�ina adm.in1s trat1va
em proveito proprio (cf. Puebla
509-510).

27. A principal violência no entant
ete co�tr� o povo, é
retirar-lhe a possibilidade de participar o '
;�l ��:
na
I a, .econom,ca e social
da Nação. Viola-se O direito que O O
te, atra vés de eleições livres'. A do�n�o_te,:n de se m�nrfesta r po_ lit�camend �;':�r: rgan, za çao e associação dos cidadãos para a defesa de se��� ';.:;�;
e
s
o�

vi�:

Causas sociais da violência

A escala�a da vio lên�i� em nossa Pátria
, o agravamento de suas di
versa?�·
a exempl f cadas, coin cide c
m
1
1
om cert os perío dos que é
necessárf�:::Íi a��1
Algumas coincidências

ia c?incide ��m um período
30 · Em segundo lugar, a escalada da violênco crime pol I t1co se transfe re
repressão ao ch amad
em que a 1·mpuni·dade da
, .a e
cilit
ssão ao crime comum..Ta 1 1· �p�m· d?de .fanave1s e
a ra a impunidade da re pre
e
�1
a
m
�mc.ent1�· a a arbitrariedade da ação repressiva que viola d1r e1tos
ento de
Justi a P enal Com um agravante : o sentim
s
d
s
tornar
por
a
cab
e e a delinqüência, a
::�t� �=g�r��: a �:e a crfminalid�d
aceita a repressão arbitrária.
com o p�ríodo de expansão dos
31 Em terceiro lugar, ela coincide
mesm_os , constituem valo� e progresso�
meios de comunicação. Estes, em si
je�am a imagem ?e u� a soc1edade -�����sofisticação, entre tanto, pro
Com
s�1 1 1
.
a gas tos muito acim a das po
mista, que e stimula a grande maioria stração que alimenta a agress 1v.1dade .
des, ex acerbando um sentimento de fru
�em que, pelo aumento da
32· Ela coincide enfim, com O perío do anda �e-��s de consumo b�s1dem
ulação e ela densid�de urbana, cresce a pelas def1c1enc1 as da oferta, pel o
a
it
e
. sto.
Pco, deman�a cada vez mais insatisf. .m1u
desemprego, p ela inflação e pelo sala, rio
ridade : Trata-se mesmo � e me
33 Já é tempo de perguntar com since entre as estrut_uras s 10-eco
causais
ras coin�idências? ou e xistem rel ações a vi olência nas suas divers as�ormas .;
alad a d
ªs estes períodos e a esc
1
n�o
com lealdade e isenção. Chegou o mo�ne 1 ,
a
m
e
bl
pro
O
r
a
nt
e
t:�:nte enfr
e
c
s
_
n
o
cional e de um exame de c
de uma auto-crítica da consciência naade a nte o proble�a que at1�ge � �o Jo�·
e sponsabilid
ara cada um assumir a r
es dadas a origem
a obriga a reve� as interpretaç�
ci
ciên
s
con
e
d
�sse exame
para e��1
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Interpretações falaciosas
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de que O povo brasileiro é ave�o à
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uu 1deológico-políticos. Com isto, sem maiores indagações, transferem-se as
responsabilidades, e se afirma : o responsável é um subversivo. E nesta
denomin ação são incluí dos agentes de pastoral, sace rdotes e bispos que se
emp enha m na luta pacífica contra a violação dos direitos e da digni dade
dos homens, especialmente dos mais destituídos de qualque r defesa. Exclui
se desse modo qualquer e xame mais profundo sobre a vigência de estruturas
ment ais e soci ais causadoras da violência .
36. A pre missa da bondade natural do povo brasile iro leva, a inda, a ou
tra int erpr eta ção que tenta jus tificar a estratégia para combater a violência.
Como o povo é bom, os viol entos que assaltam e roubam, os criminosos co
muns constituem o anti-povo: uma espécie de exército de ocupação compos
to de me rcenários cruéis que se infiltram no corpo social para destruir sua
paz e tranqüilidade. A partir d essa inte rpretação, a estr atégia é uma gue rra
de e xtermínio. Toda repre ssão se sente justificad a e coonestada co mo ato de
benemerência patriótica, mesmo quan do praticada pelos diversos comandos
e tipos d e e squadrão da morte. Estari am agindo no se ntido de ga rantir a efi
cácia no combate aos me rcenários do crime . Ninguém se int erroga so bre a
origem desses merc enários. Ninguém se lembra que também eles, contraria
ment e a essa interpre tação, fazem part e do povo brasileiro. Ninguém se per
gunta sobr e as causas qu e os levaram a entr ar na crimin alidade. Pr etende-se,
apenas, reprimir os ef eitos , eliminando os criminosos. Não se procura ir às
causas que tornaram violentos ess es brasileiros que deve riam ser naturalmen
te bons e cordiais. É verdade : um a sociedade marcada pela injustiça social
é geradora de criminosos. Uma socied ade em que a minoria se pode permi
tir uma noitada apr az(vel, onde se pagam preços qu e o pobr e só consegue
obte r com mese s de trabalho , é realmente uma sociedade ge radora de cri
minosos . Uma sociedade onde é difícil encontrar emprego, principalmen
te para os jovens apenas ingressados na força de trabalho, ou que of erece
àque les qu e conseguem emprego um salário ínfimo, muitas vezes sonegado,
é uma sociedade geradora de criminosos.
Relações causais
37. Importa, pois, um ex ame de consciência para procurar as verda
deiras causas das formas de violência que afligem a Nação. Ocorrem aqui
várias indaga ções ness e ex ame de consciência.

38. Quanto à s f ormas de violênci a divulgada e que constituem objeto
de dramatização da criminalidade, não se destinam elas, por acaso, ou não
fornecem, ao menos, pretexto para a geração de um clima de insegurança
a serviço de fins escusos? Esta insegurança, assim fabricada, não estaria
servindo p ara desviar a ate nção dos problemas concretos que ficam sem
solução? Não serviria p ara apontar como re sponsáveis apenas os de linqüen
tes e criminosos, isentando de responsabilidade os que co ntrolam a políti9

ca econom1ca e social? Não se rviria para estimular o medo e justificar a
expansão dos me can ismos de contro le do Estado sobre o cidadão ?
39. Quant o à violência silen ciada , como se explicaria a razão pela qual a
primeira forma de vio lência é tão noticiada, e a segunda é relegada ao esqu e
cimento? Não e sta ria a explicação dessa diferença no fato que a primeira
consolida o poder repressor, e a segu nda atenua e dilu i a consciência da soli
dariedade socia l para com essas vítimas da violência não info rmada?

40. Qua nto à violência escandalosa , sua causa decisiva não seria a perda
ou a r ec;fução do senso crítico da comu nid ade? A perda ou a re dução da res
ponsabilidade moral dos que dominam os meios de comu nicação , movidos
quase e xclusivamente pelos índices de lbo pes?

41. Enfim, a quarta forma, a violência o culta ou ocultada, exige corajo
sa lealdade na explicitação de suas causas profundas. Até que ponto o e xer
cício da autoridade não s e baseia no pressuposto implícito de que o povo
tem direitos, mas não tem condições de maturidade para usá-los? Caberia ao
povo, simplesmente, a obrigação de obedecer, e à autoridade o direito de
baixar ordens e impor as condições para serem cumpridas. Até que ponto,
em diversos escalões dos res ponsáveis pel o e xercício da a utoridade , não se
esco nde a mentalidade do feitor ou do senho r de e ngen ho? O povo t em di
reito a benefícios previdenciários mas, se quiser recebê-los, que espere pa
cientemente em filas intermináveis, vigiado pela polícia. O povo tem direi
to ao emprego, mas, se quiser uma va ga, que a dispute em co-mpetições en
tre m ilhares de con correntes. O povo tem direit o à terra, mas, se quiser
ter acesso a ela, que con corra com grileiros e jagunços , ou espere indefini
damente pelas demarca ções e desapropriaçõe s... Muito já se fez neste sen
tido, mas , infeli zmente, os fatos pa recem comprovar que pouco ou nada se
consegue antes que o povo resolva organizar-se para exigir o cumpriment o de
seus dire itos. Po r que razão pro cura r primeiro no a gen te a git ador a explica
ção dos co nflitos - que lamentavelmente se multiplicam? Por que eximir-se
da responsabilidade de indagar se os conflitos não são , antes de tudo, a li
mentados por uma situação iníqu_a que torna i nt ole ráv e l a condição dos que
vivem do próprio tr abalho? Nesse contexto, as soluçõ es justas que as autori
dades responsáveis vêm a tivando - como a concessão de títulos de proprie
dade -parecem outorgas de um paternalismo es tatal beneficente. Na realidade,
nada mais são do que o simples cumprimento de um dever de justiça social
a que os humildes e humilhados têm direito, não a penas natural, mas t am
bém legal.
42. Em con clusão, o exame das formas e causas sociais da vio'lência pa
r ece confirma r uma hipóte se que preo cupa a todos os que estamos perplexos
e angustiados ant e a es cala da da violência : hoj e , a não e rradicação da injustiça
socia l custa muito ma is ao Brasil do qu e custaria sua erra dicação. Em termos
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de violên cia , é imenso O
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radicação. I sso devido à preço humano. e. so? 1al que pagamos por essa
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COMO O CRISTÃO JULGA

A VIOLENCIA?

43 A luz da fé, o quadr
o de
·
tra� critér
ios cristãos que permitemviolênc·1a aci·m a ap�esentado leva a enconformar um reto Ju ízo �o
ínt 1.�a da violência e de su
b�e a natureza
defini r as a titudes cristãs anas causas mai profundas. Esses cnténos permitem
te a violênci:.
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Pecado Pessoal
45. Todas as formas
derada do ter, do poder e de v·1�1·::�·ra tem sua _fo�te pr�funda na ânsia imo
as tentações diante das q do a . A essa trrplr ce ans r a se reduzem todas
uaittant
Uma simple; reflexão sobre as viof:n��zes a _pe ssoa su?umbe pe lo pecado.
'ª:' ac rma ex inadas,
elas, obje tivamente e em últ
revela como
ima análise, sao formas deam
pecado.
46. O pecado do homem
.
de Deus e irmão dos outros con ·s te em nao _se acer tar como cria tura, filho
construçJo de uma human hom!' resp�nsavel, a exemplo de Jesus, pel
é, fundamen ta lmente umaidade fra��rna e Jus�a, atrav_és do amor. O pecadoa
sejada por Deus, na q� al a re·ei ão da ?omu�dad� hu?1 ana, tal como é de
.
que se abre para os outrospes�oIse r:� ,rza � c ega a felrcrd
ade na medida e
m
.
N
um a
a
vra
.
o
p
ecado é um fecha
mem em si mesmo
r-se do ho
considerando s/ omo va
lor supremo de tudo e, p
so, ins trumen ta
liza�do os seme lha�te�
ara isPecado Social
47. Entre os pecado
.
.•
guns que têm efeit os s s pessoais , cujo re;..édro é a penit
en�ia, existem alocia is mais g�a�es
.
ao
a queles �ue erram
buem para manter estrutu
ou contri
ras socia·rs t nJustas, que na
o sao apenas causadoras
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.
.
A c 1a
, mas que em s1 mesmas constituem formas de violênci a. ?ão e_s violen
tes pec ados que podemos chamar d ecados soc iais. O pecado s0c 1 al nao
pode ser entendido -�º �º prete xto �!a diluir a responsabili dade mo r�I e
trans feri-la d a consc1enc1a para as estrutu ras s ociai s negand o assim a realtdade do pecado pessoal.
Ele não se reduz a um a s�ma de pecad os in dividuais com suas implicações i n (quas. E um pecado, CUJO agente e suj eito é a própria est rutu ra da so- , de pe rve rsão moral e de violência.
ciedade gerador a de pecado, de corrupçao
da

•
48. O pecad� social é aquel: P: 1 u ai to dos somos solidariamente responsáves na me dida �m que �e vao ri�n� o estruturas soci ais in justas, devi� o
às nossas ações, e - ai nda mais, ta v z - às nossas omissões . Há pec ado :oc 1al
. ta mbém quand o - com nossa l �t �s cumplicidades - pr eferimos nao nos
\���turas , mas inserir-nos nelas para galgar poemp enhar n a mudanç a d ess as e
sições mai s van taj osas.
.
49. O peca� o so�1al se !ech a num círculo vicioso : nascido do pecado
pessoal e do uso mdéb1t o da ltberdade, g ra e consoli da estruturas soci ais que
constituem incentivos permanentes ao � ecado que consoli dará, ainda mais,
essas estruturas in just as .
.
50. Exist em sintomas cla�osA p�ra d fficar a e xistência de estruturas
sociais in justas, gerador as de v1 lenc1a . �-�:�ueles em que O tr ab al ho hones ?
to n ão é suficiente pa�a gar�nt1r uma so�revivênci a decente e onde o hero ís
mo se tor na i ndis pensav el , s1mp
��:�� ted� ara ser honest o. São in justas as es 
da e punem a digni dade honest�. R e tr utu ras que recom� ensam � des
p
tomando a expre ssao de Joao au 1 O 11 no discu rso de Zapopá,,n, no Méxi co, o
documento de Pueb1a ( n . 452) f al a em "estrutu ras de pec ad o .

Perversões na cultura

51. O Cristianismo contém uma mensagem ue dá mais valor ao "ser"
que ao "ter". Considera o �er apena; com meio ara o ser. É na partilha,
ie se re:iiza o "ser mais"do ris
na solidariedade e n� promoçao do
c 
tão. No entanto, assiste -se a uma eº�a ��'ir� pe rversão da cultura. O esp aço
�nio humano e cristão e se impregna da
cultural em que vivemos . perde ox�1g�
, hed on ismo . Exacerbado pelos mei os de comupoluiç-ao do consumi· smo e do
- do
n icação social, aumet:1 ta o nu mero dos que suc umbem di ante d as seduçoes
ter mais.
, .
.
52. Não .e xistindo recursos d1sponive 1s ra estancar essa ânsia insaciável de ter mais, a fi·m de poder e gozar ma�1 sª, aumenta a agressividade e a
- . A ân sia da riqueza empobrece o humaviolência . Aumentam as frust_r�çoes
no prevalecendo so bre o esp1 n to evan gélico d a po breza e da austeridade que
.
.
,.
enriquecem 0 human o e pe rm i tem o ser mais .
do
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53. A caracter ística dominan
tensões e das divisões . Elas te da nossa época parece ter-se tornado a
cada vez mais vastos : desde as t se desenvolvem em c írcul os concêntricos
ensões e divisões no
interior das famílias e dos
vários grupos sociais econômicos
qu
e i nveste m sobre po
vos inteiros, col oca
dos afinal uns contra
os o utros, até à s tensões e divi
s
õ
es
que separam em
cos ou em hemis fério
s a human idade int e
ira . O que se passa na escala do blo
div(duos, das famílias
e dos grupos sociais,
tran sfere-se, desgraçadament s in
ra a escala das nações
e, pa
e do mundo .
das

54. "Num mundo necessit
milhões de seres humanos, diz ado de recursos para atender às carências de
a Gaudium et Spes (n. 81 ), acele
rid a armamentista, o
ra-se a cor
mais grave flagelo da
humanidade, que prejudica os
pobres de forma in tolerável."
te nos con flitos e nas formasA corrida arm amentista desemboca fatalmen
pontos da terra, fazem correr de violê ncia armada, que, hoje, em tantos
os
fazer que ressoe o a pelo dramáti angue de irmã os. Urge, mai s do que nunca,
João Pa ulo li, em outubro de co do Pa pa Paulo VI na ONU, repeti do por
guerra, nunc a mai s guerra, nunca 1979, na mesma assembléia : "Nunca mais
tros, nem sequer uns procurando mais guerra ! Nunca mais uns contra os ou
impor-se aos outros ".
O Maligno

55. Uma reflexão sobre a vio
um espfrito do mal, na história dalência , à luz da fé, descobre a presença de
um. F az parte da fé cristã a cr humanidade e na história (ntima de cada
enç a na e xistênci a des
se espírito, a cujas
obras e pompas todo c
ristão renuncia no bati
smo, ren ú ncia que re pe
pre nas renovações das p romessas bat
te sem
ismais.

56. O próprio J esus não quis ser pou
pado nas investidas sedutoras com
que o demônio tentou envolvê-lo :
as seduções do ter , do
poder e do praz
"a concupiscência da carne, a concup
iscência dos olhos e a soberba da vider,
(1 J o 2, 16). F oi o própri o Jesus
a"
qu
Maligno: a oração, a penitência, o j eem ensinou o uso das armas para vencer o
jum e as obras de misericórdia.
Atitude ante a violência

57. À luz da fé aparece como violência
qualquer violação da excelsa dig
nidade de filhos de D eus, que todos os
h
omens são. Por is so, é violê
ncia qual
quer força que destrua os vínculos d
lhos d o mesmo Pai. E a fé que dá a a fraternidade que unem entre si os fi
cha
sobre a natureza da violênci a e sobr ve para a compreensão mais profunda
pela mensagem bíblico-cristã e preserve suas causas. N a mesma fé, anunciada
ada pelo Magistério da Igreja, é que se
encontram os critérios pa
ra firmar a atitude cristã em
face da violência.
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No Antigo Testamento
58. Deus não criou seus filhos para a violência, mas para a paz e a fra
ternidade. Ele criou o homem num paraíso de paz e de inocência, sendo ex
pulso dele devido a um ato de desobediência e de rebelião, isto é, devido
ao pecado.
59. O primeiro ato de violência, condenado severamente por Deus, foi
o crime fratricida de Caim, movido pelas paixões do ódio e da inveja. A vio
lência se exprimiu na destruição do irmão.
60. O Decálogo é a síntese mais simples de toda a experiência moral e
religiosa da humanidade. Ele é, ao mesmo tempo, o código fundamental,
sobre o qual repousam, em última análise, todas as legislações reguladoras
do comportamento humano. No quinto mandamento, ressoa a voz austera
de Deus: "Não matarás!" Esta ordem inclui, em sua condenação, todas as
formas de morte que os homens infligem uns aos outros, afastando-se do
mandamento divino: desde a morte lenta das torturas físicas e mentais até
à morte cruenta dos homicídios e genocídios. O quinto mandamento é a
condenação divina de todas as formas de violência.
61. Os profetas de Israel denunciaram todas as formas de injustiça usa
das como instrumento de violência contra os humildes, os pobres e os es
trangeiros, os órfãos e as viúvas. Denunciaram a injustiça, e, ao mesmo tem
po, anunciaram um reino de paz e reconciliação, no qual as espadas se trans
formariam em arados, as armas de violência em instrumentos de paz e pros
peridade. "O fruto da justiça é a paz" (Isaías, 32, 17).

No Novo Testamento
62. Em termos indignados e candentes, Jesus denuncia a opressão exer
cida pelos poderosos e a hipocrisia dos fariseus. Sem agredir os direitos de
ninguém, Ele põe a descoberto as atitudes injustas dos responsáveis pela so
ciedade de seu tempo. Acolhendo os marginalizados, Jesus denuncia concre
tamente a violência de que estes eram vítimas.
63. Para combater a injustiça e a violência, Jesus nunca se deixa envol
ver por movimentos que recorrem à violência insurrecional. Ele anuncia,
com sua vida e doutrina, um novo código de valores. Proclama bem-aventura
dos os mansos, os construtores da paz, os misericordiosos, os que têm fome
e sede de justiça. Os mandamentos da Nova Lei, por Ele proclamada, são
muito mais exigentes do oue os da Antiga Lei, que Ele não vem abolir mas
completar. Acima de tuào, Jesus anuncia um mandamento novo, o manda
mento do amor, que ultrapassa as exigências do legal e do justo, e chega ao
extremo de propor o perdão das ofensas e o amor aos inimigos. "Ouvistes o
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<:JUf! foi dito aos antigo�: Não matarás. E quem matar será condenado em
1u1zo. Eu porém_ �os digo: !odo aquele que se irar contra seu irmão, será
condenado em 1u1zo... Ouvistes o que foi dito·• Amarás ao teu prox1mo
, ·
e
· · ·
...e
e porr::m
odiarás a o teu 1n1m1go.
cu
vos digo: Amai os vossos inimigos fazei
be'!1 ao_s que vos odeiam_, orai pel?s que vos perseguem e caluniam, pa�a que
.
se1a1s fllhos do vosso Pai, que esta nos céus, e que faz nascer O seu sol sobre
bons e maus e manda a chuva para justos e injustos" (Mt 5, 43-45).
64. J�sus não �o�dena apenas a violência sangrenta ou O gesto homici
da. EI? exige do cnstao,que arranque do coração o ódio e a ira, a soberba e
a cobiça, porque é do coração que procedem todas as violências injustas.
65. No entanto, o conflito pessoal e social existe. E aqui está O desafio:
Co'!'o encarnar o mandamento de Jesus na luta social e nas contendas pes
soais? Somente su�entados pela certeza de que o amor é mais forte do que a
,
morte, o bem e maior do que o mal, a graça é superior à désgraça. Qualquer
luta que, na sua metodologia, inclui a morte de outrem como princípio de
combate, afasta-se �o Reino d� Deus. Como posso, de fato, continuar per
tencendo a esse Remo - onde Justamente a vida triunfa da morte - se eu
do � a morte a um irmão, que também é, como eu, imagem de Deus, por
mais deturpada que esteja?
6�. To�a :'iolência é mortífera. A guerra, a repressão, o desprezo assas.
sino, sao cnaçoes estra�has ao _Reino. Pertencem às "trevas exteriores" (Mt
8, 12). Qualquer repressao ao crime, para ser cristã, há de conceber-se visando
sobretudo a regeneração dos criminosos.
�7 :. Como.: então, lutar se o mal existe e o conflito é inevitável? A luta
do cnstao supoe um compromisso com a Verdade e a Justiça: "Bem-aventu
rados os que têm fome e sede de justiça" (Mt 5,6). A luta do cristão se for
talece na Esperança fundamentada na Fê e se expressa na solidariedade na
fraternidade e na firmeza permanente. Esse caminho, como o de Jesus,' po
,
derá chegar a cruz do Servo Sofredor (Is 53), do Cordeiro de Deus que tira
�� p�ador o pecado, e não a sua vida. E preciso enfrentar com firmeza a
!�Justiça, c?mo Jesus durante seu processo diante dos romanos e de Caifás:
Se eu fale, mal, mostra em quê. Mas, se falei bem, por que me bates?" (Jo
18 �23). O_ processo d Jesus continua hoje na pessoa dos pobres. O sacri
7
fício �ora10so e organizado do justo anima os indecisos e isola os perversos.
E assim que o povo dos humildes consegue união na defesa e na constru
ção da justiça.
68. Jesus afirma que não veio trazer a paz mas a espada. Não veio tra
zer a paz simulada dos que confundem paz com inércia, com o silêncio im
posto pela repressão, com a cumplicidade aprazível, com as formas secretas
de violência. Veio trazer a espada cortante de uma doutrina que dilacera
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corações, famílias e comunidades, exigindo resposta e mobilizand� as for
ças do bem para a luta não violenta contra as forças do mal. Por isso, Ele
também afirma nas últimas horas passadas com seus apóstolos: "Eu vos
deixo a paz. Eu vos dou a minha paz". A paz de quem resistiu sempre às
tentações do ter, do poder e do prazer. A paz de quem sofreu por amor,
para libertar o homem dessas tentações, para libertá-lo do pecado, onde es
tá a raiz amarga de toda injustiça e de toda violência. O pecado é a revolta
contra Deus e contra os homens, frágeis imagens e filhos de Deus. As víti
mas da violência são os reféns seqüestrados por aqueles que se revoltaram
contra Deus.

73. Uma das formas mais graves da violência é a falta de justiça nas
relações e nas estruturas sociais. O Papa mostra como somente a miseri
córdia realiza e complementa as exigências dessa justiça. A autêntica mi
sericórdia é, por assim dizer, a fonte mais profunda da justiça. Esta justi
ça é, por si mesma, apta para "arbitrar" entre os homens a repartição dos
bens objetivos. O amor, por seu lado, e somente o amor (e por isso também
aquele amor benigno que chamamos "misericórdia") é capaz de restituir
o homem a si próprio.
74. A misericórdia autenticamente cristã é ainda, em certo sentido, a
mais perfeita encarnação da igualdade entre os homens. É, por conseguinte,
também a encarnação mais perfeita da justiça, na medida em que esta, no
seu campo, visa o mesmo resultado. A igualdade, introduzida mediante a
justiça, se limita ao campo dos bens objetivos e extrínsecos. Mas o amor e
a misericórdia fazem com que os homens se encontrem uns com os outros
diante do valor intrínseco ao mesmo homem, diante da dignidade que lhe é
própria. Ao mesmo tempo, a "igualdade" dos homens, mediante o amor pa
ciente e benigno, não elimina as diferenças. Aquele que doa torna-se mais ge
neroso quando se sente, ao mesmo tempo, recompensado por aquele que re
cebe. Vice-versa, aquele que sabe receber a doação com a consciência de que,
aceitando, também faz o bem, está por seu lado servindo à grande causa da
dignidade da pessoa. E isto contribui para unir os homens entre si de modo
bem mais profundo. A misericórdia se torna, assim, elemento indispensável
para dar forma às relações mútuas entre os homens, num espírito do mais
profundo respeito por aquilo que é humano. É impossível conseguir que se
estabeleça esse vínculo entre os homens, pretendendo regular as relações
unicamente com a medida da justiça (DM n. 14).

69. Jesus não anuncia apenas a fraternidade universal. Ele nos faz ir
mãos na participação da própria vida, mediante a graça da santificação no
mesmo Espírito. Sua doutrina, em última análise, não se apresenta em ter
mos de violência ou não-violência, mas em termos de não-amor e de amor.

70. Anunciando um evangelho de concórdia e fraternidade, Jesus con
voca a todos para a tarefa da transformação do mundo, para que seja pos
sível o amor entre os homens, entre as famílias, entre os grupos e entre
as nações.
Na consciência da Igreja

71. Este ano, dedicado ao tema "Fraternidade Sim - Violência Não",

é um convite às Igrejas e Comunidades locais, para redescobrirem e recor
darem a riqueza dos insistentes apelos da Igreja em favor da paz e da con
córdia, contra todas as formas de violência. Esses apelos a Igreja os têm fei
to constantemente em toda a sua história, mas se tornaram bem [[lais for
tes e repetidos com os últimos Papas . Baste, aqui, lembrar João Paulo 11 em
sua recente segunda encíclica "Dives in Misericórdia" (DM), onde retoma e
condensa toda essa riqueza sob o tema da misericórdia: ''A violência só po
derá ser banida pela vivência radical da misericórdia que, de certo modo,
é a essência mesma da relação fraterna" (DM n. 14).
72 Jesus Cristo ensina que o homem não só recebe e experimenta a
misericórdia de Deus, mas é, também, chamado a "tér misericórdia'� par.a
com os demais: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarao mi
sericórdia". A Igreja vê nessas palavras um apelo à ação e se esforça em pra
_
ticar a misericórdia. Se todas as bem-aventuranças do sermao d� Montanha
.
indicam O caminho da conversão e da mudança de vida, é part1�ul� rme�te
eloqüente a esse respeito a bem-aventurança que se refere aos m1sencord10.
sos. O homem alcança o amor misericordioso de Deus na � ed1da em que
ele próprio se transforma, interiormente, segundo o espírito desse amor
para com o próximo (DM n. 14).
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75. A vitória da fraternidade sobre a violência não pode ser garantida
sem o perdão, o fruto mais precioso da misericórdia. O mundo dos homens
só poderá tornar-se "cada vez mais humano" quando introduzirmos em todas
as relações recíprocas que plasmam a sua fisionomia moral, o momento do
perdão, essencial no Evangelho. O perdão atesta que no mundo está presente
o amor, bem mais poderoso que o pecado. Além disso, o perdão é a condição
fundamental da reconciliação, não só nas relações de Deus com o homem,
mas também nas relações recíprocas dos homens entre si. Um mundo, do
qual se eliminasse o perdão, seria apenas um mundo de justiça fria e desrespei
tosa, em nome da qual cada um reivindicaria os próprios direitos em relação
aos demais. Desse modo as várias espécies de egoísmo, latentes no homem,
poderiam transformar a vida e a convivência humana em sistema de opres
são dos mais fracos pelos mais fortes, ou até numa arena de luta permanente
o perdão com as exi
de uns contra os outros (DM n. 14). Relacionando
,
gências da justiça, o Santo Padre lembra: ;E óbvio que a exigência de ser
generoso em perdoar não anula as exigências objetivas da justiça. A justiça
bem entendida constitui, por assim dizer. a finalidade do perdão. Em ne-
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nhuma passagem do Evangelho, o perdão, nem mesmo a misericórdia como
sua fonte, significa indulgência para com o mal, o escândalo, a injúria
causada, o ultraje feito. Em todos esses casos, a reparação do mal e do escân
dalo, o ressarcimento do prejulzo causado e a satisfação pela ofensa feita,
são a condição do perdão. (...) Assim, a estrutura fundamental da justiça
penetra sempre no campo da misericórdia. E$ta, no entanto tem o condão
de conferir à justiça um conteúdo novo, que se exprime no modo mais simples e
pleno do perdão. Efetivamente, o perdão manifesta que além do processo
de "compensação" e de "trégua", que é especlfico da justiça, é necessário
o amor, para que o homem se afirme como tal. O cumprimento das condi
ções. da justiça é indispensável, sobretudo para que tal amor possa revelar
a sua própria fisionomia" (OM n. 14).

Desafios concretos da violência para a consciência cristã

76. Dois desafios mais próximos da realidade merecem especial aten
ção pelas implicações éticas e doutrinais que comport::im: os conflitos indi
viduais e sociais.
Conflitos individuais

77. A escalada de violência que se manifesta sob a forma de assaltos a
residências, coletivos, empresas e bancos, e a ineficácia dos meios de segu
rança para deter essa escalada, estão conduzindo a sociedade brasileira à pe
rigosa opção da auto-defesa. A sociedade civil se arma para repelir ou preve
nir a violência com violência. Tende-se coonestar essa opção com o princí
pio ético da legítima defesa.
78. Não há dúvida que se trata de um princípio ético. Todos têm o di
reito de rechaçar a violência que ameaça a integridade pessoal. Basta que a
defesa se limite à repulsa necessária para impedir a agressão e preservar a in
tegridade de quem é ameaçado pela violência. No espírito ·cristão, essa re
pulsa não pode ser motivada pelo ódio ao agressor,·mas pelo direito de pre
servar o dom inestimável que é a vida.
79. Quando a preocupação pela .legítima defesa se torna problema de
dimensões sociais, aumenta o risco da escalada da violência e se perde o
sentido das limitações éticas desse princípio. Nas dimensões de uma preocu
pação obsessiva, a legítima defesa conduz a uma espécie de estado de beli
gerância, de guerra não declarada da sociedade contra si mesma, o que leva
a situações incontroláveis. Tenta-se justificar, a partir daí, as incursões pre
ventivas, em geral executadas à margem da lei e da justiça, com o uso ar
bitrário da prepotência repressiva. Alimenta-se, também, a sede de vin
gança que se perpetua na escalada das retaliações. Perde-se a confiança na
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organização da sociedade e se aceitam, como reações normais, as formas
de praticar a justiça pelas próprias mãos.
Conflitos sociais

80. O Documento de Puebla (n. 1228), tratando da construção da
sociedade pluralista, reconhece "o valor construtivo das tensões sociais

que, dentro das exigências da justiça, contribuem para garantir a liberda
de de direitos, especialmente dos mais fracos".

81. Existem como fato objetivo as tensões entre grupos e estratos da
sociedade com interesses divergentes. Reconhecer a existência de diferen
ças sociais crescentes que, por sua vez, provocam na din_âmica da �onvivên
cia social tensões e conflitos, é apenas uma constataçao. Essas diferenças
e conflitos são sinais que manifestam a existência de estruturas soci�is in
justas e opressoras, fruto do pecado individual e social. Em sua encíclica so
bre o Trabalho Humano, "Laborem Exercens", o Papa João Paulo !I reco
nhece que se criou uma situação de conflito entre o mundo do capital e o
mundo do trabalho, gerada pela separação e oposição entre o trabalho e o
capital, o que levou a uma inaudita exploração do� tr�balhado�es. Reconhe
ce também que a reação social dos trabalhadores for eticamente Justa ( LE nn.
8, 11 e 13).
82. O programa da Igreja discorda, em pontos essenciais, �anto do ca
pitalismo quanto do socialismo marxista. É um programa que vrsa a supera
ção das causas que levam ao conflito. Entre essas causas, o Papa aponta os
.
érros do economismo e do materialismo. O primeiro reduz o traba_lho � sim
ples mercadoria erigida em critério supremo. O segundo nega a pnmaz1a do
homem sobre o que é material. A solução do conflito entre o �und_o do ca
pital e O mundo do trabalho não está numa pretensa harmonizaçao_ ent�e
ambos mas numa verdadeira harmonia, onde o trabalho tenha pnrnaz1a
sobre � capital e onde se reconheça a dignidade inalienável da pessoa humana (LE n. 12).
83. A transformação da sociedade, no sentido da justiça e da fraterni
dade, não se fará sem uma opção preferencial e solidária pelos pobres, �s
mais atingidos pela violência estrutural. Não se fará, também, sem assumir
"resolutamente a nobre luta em favor da justiça social" (João Paulo 11 aos
operários em São Paulo, 3.7.1980). Essa luta, adverte-nós o Papa, será sem
pre uma luta "em prol do justo bem" e não uma l�ta contra os outros. Se
_
ela assume caráter de oposição aos outros em questoes controvertidas,
é �ar
que se leva em consideração o bem que é a justiça social, e não por se visar
a luta pela luta ou, então, para eliminar o a�ersário �LE �- 20). A luta é
contra o pecado, não contra o pecador, cuJa conversao ha de sempre ser
buscada e esperada.
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84. O anúncio da fraternidade cristã, num mundo e numa sociedade
marcados pela violência, exigirá também a denúncia profética de tudo o
que se opõe à dignidade do homem e ao plano de Deus (Puebla, n. 338,
1269).
Evangelização e violência

85. A missão da Igreja é evangelizar. Ora, evangelizar é anunciar o Rei
no de Deus. E prolongar, através dos tempos, a missão de Jesus que veio

"trazer a boa nova aos pobres, anunciar aos cativos a libertação e aos cegos
a restauração da vista, dar liberdade aos oprimidos, proclamar o ano da gra
ça do Senhor" (L c 4, 18; cf. EN 8; P. 227). Evangelizar é renovar toda a.

vida da sociedade a partir de dentro (EN n. 18) e não de maneira decorativa,
como que aplicando um verniz superficial. E renovar de maneira vital, em
profundidade e até às ra(zes, a cultura e as culturas do homem (EN n. 20).
E modificar pela força do Evangelho os critérios de julgar, os valores reais,
os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os
modelos de vida da humanidade (EN n. 19).
86. A evangelização não seria completa se não levasse em conta a inter
pelação recíproca que se fazem constantemente o Evangelho e a vida concre
ta, pessoal e social, dos homens. E por isso que a evangelização inclui a men
sagem explícita, adaptada às diversas situações e continuamente atualiza
da, sobre os direitos e os deveres da pessoa humana; sobre a vida familiar,
quase impossível sem o desabrochamento pessoal; sobre a vida em comum
na sociedade; sobre a vida internacional, a paz, a justiça e o desenvolvimen
to. A evangelização, em nossos dias, inclui uma vigorosa mensagem sobre a
libertação. Diz o Papa Paulo VI: "São conhecidos os termos em que falaram

de tudo isso, no recente Sínodo, numerosos Bispos de todas as partes da ter
ra, sobretudo os do chamado 'Terceiro Mundo",,com acentuação pastoral,
em que repercutia a voz de milhões de filhos da Igreja que formam esses
povos. Povos comprometidos, como bem sabemos, com toda a sua energia,
no esforço e na luta para superar tudo aquilo que os condena a ficarem à
margem da vida: carestia, doenças crônicas e endêmicas, analfabetismo, pau
perismo, injustiças nas relações internacionais e especialmente nos intercâm
bios comerciais, situações de neo-colonialismo econômico e cultural, por ve
zes tão cruel como o velho colonialismo polltico. A Igreja, repetiRJm os Bis·
pos, tem o dever de anunciar a libertação de milhões de seres humanos, sen
do muitos deles filhos seus espirituais; o dever de ajudar uma tal libertação
nos seus começos, de dar testemunho em favor dela e de envidar esforços
para que ela chegue a ser total. Isso não é alheio à evangelização" (.EN n.

29-30).
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111. COMO A FRATERNIDADE VENCE A VIOL�NCIA?
87. Nesse contexto iluminado pela fé, importa compreender com clare
za as finalidades da CF 83, de modo que se possam sugerir os meios mais ade
quados para a sua realização.

Meta da CF 83
88. As Campanhas da Fraternidade já realizadas co�vergiram todas p�ra
uma única finalidade: Evangelizar pi:omovendo a Fraternidade. Nesse sentido
de promoção da fraternidade·, elas cons�ituíram for!11as de mobilização con
tra a violência. Ao convidar todos a partilharem o pao; ao promover a educa
ção libertadora; ao ensejar uma tomada de consciência sobr� o grave p�oble
ma das migrações; ao alertar para a responsabilidade geral diante d� sa�de: a
Campanha da Fraternidade, nesses 20 anos, ativou sempre formas nao-v1olentas de ação contra a violência.
89. Dentro desse fim geral de todas as Campanhas, a de 1983 se �rop õe
_
um tema espec(fico: "Fraternidade Sim - Violência Não". E seu mtú1to
mostrar como a fraternidade está necessariamente ligada à vitória sobre a vio
lência. A CF 83 pretende levar a comunidade cristã a i'efletir sobre a seg� in�e
_
questão: O que se pode e se deve fazer diante da atual escalada d? v1olen
:1a
nas suas diversas formas? Não se trata, apenas, de formular uma mdagaçao.
Trata-se de encontrar respostas adequadas para definir linhas de ação.
Caminhos para vencer a violência

90. As sugestões que seguem se baseiam em algum� s �remissas decor
rentes de tudo o que até aqui foi dito neste texto. A primeira prem2_ ssa á a
seguinte: Diante da atual escalada da violência, o recurso à rep_ressao nada
resolve. Combatendo violência com violência, o que a repressao, de fato,
estará fazendo será aumentar outras . for!1'as de violên�ia... �o"!1batendo a
violência manifestada através da criminalidade e da dellnquenc1a:.. a repres
são reforça o aparato de pressão exercida pelo Estado sobre a Naçao e sobre
a sociedade civil. Desvia, assim, as atenções, não deixando v� r outras . f?r·
mas de violência fundamentais, especialmente a injustiça social. E ��1s1�0
compreender que a injustiça social nã� éA ap�nas uma causa da_ v1olenc1a.
E, sobretudo, a mais radical forma de v1olenc1a. A segunda premissa decor
re da primeira, mas a explicita melhor: No esforço p� ra c�nter a es�lada da
violência, a consciência cristã exclui o recurso a meios �1olentos e mc!u1_ ,º
apelo à fraternidade. Nessa premissa não se acha i�pl íc1ta a condenaçao as
atividades da autoridade coatora no combate ao crime. C?ntanto que �sas
atividades sejam desenvolvidas dentro dos processos previstos pela �ust1ça,
no respeito à dignidade da pessoa, mesmo criminosa, e sejam conduzidas no
sentido de garantir a paz e o bem comum.
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91. O� �eios para conseguir esse fim incluem grande variedade de
_
açoes �oss1ve1s a . todos os que se preocupam com a sua consecução. Trata
se, aqui, de sugerir alguns exemplos, sem a pretensão de interferir na criativi
dade. Com efeito, as bases comunitárias, enfrentando as formas de violência
que as atingem, saberão descobrir as linhas de ação mais adequadas.
92. As �árias formas de violência são percebidas, sentidas e sofridas pelo
povo, que afinal é a grande vítima. A opinião pública distingue essas formas
através de protestos e denúncias, contribuindo, assim para uma tomada d�
consciência e um repúdio às causas que favorecem a vi�lência.
93. E�sas formas de violência, contudo, têm seu limite próprio. Seus cri
.
tério� legais nem sempre coincidem com os critérios morais. Nem sempre 0
_
,
que e legal e verdadeiramente Justo. Na realidade, o ato violento nos termos
da lei é assim definido pelos que fazem, interpretam e aplicam a lei. Ora 0
�ntido e � razão da lei é o bem comum, e uma longa sabedoria jur(dica e ju
nsprudenc1al vem aperfeiçoando a lei para adequá-la melhor ao seu sentido
e a� seu �im. Entreta�to, uma coisa não se pode esquecer: quem define e
aplic� a lei, em gera!, _sao_ os que detêm o poder, muitas vezes comprometidos
com interesses e pnv1lég1os da própria classe. Definindo o ato violento e re
primindo seu autor: a justiça humana nem sempre atende às exigências do
bem comum e dos interesses do povo, para cuja defesa existem as leis. O po
bre que se apodera de um pedaço de chão para plantar e matar a fome nos
termos da lei comete ato violento contra o direito de propriedade. Ora' em
tal caso, seu gesto não é imoral, pois se justifica por um princípio mais fun
da,:nental que a própria lei, ou seja, pelo princípio baseado na destinação
de preservar a vida. A família humilde que se
�niversal dos bens e no de ver
_
instala nuns palmos de chao e aí levanta seu barraco para morar e cultivar a
terra para sobreviver, não está cometendo, automaticamente ato violento
o� i�vasão, porque se acha protegida pelos mesmos princípio� universais do
d1re1to natural, que transcendem qualquer lei.
1

Caminhada não-violenta

94. Tanto no plano nacional quanto internacional há uma caminhada de
e�per !ência�, m?vim�nt�s e organizações que se inspiram nos prindpios da
�
nao-v1olenc1a ativa: firmeza permanente, pressão moral libertadora etc. A ex
periência básica da não-violência tem um exemplo na rndia, sobretudo na lu
ta libertadora pela sua independência. Qualquer que seja o nome a idéia
fundamental da �ão-violê�cia, enquanto método de ação, assimila a força da
verdade. Quer dizer: a atitude permanente de firmeza face ao agressor e às
estru�ras injustas en�olve inteligência, vontade, afetividade e capacidade de
_
organizaçao, para reagir de maneira resistente mas pacífica.
1

95. Expressões dessa caminhada não-violenta e ativa encontra-se, hoje
em dia, no Movimento Internacional de Reconciliação, que agrupa filiados
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de língua inglesa (IFOR) e francesa (MIA). No plano latino-americano exis
te o Movimento Paz e Justiça, sediado na Argentina e ramificado em diver
sos países. No Brasil, a Frente Nacional do Trabalho experimentou, longa
mente, os métodos da não-violência ativa, ou firmeza permanente, na luta
pelos direitos dos trabalhadores. Existem, hoje, vários grupos de ação articu
lados através do Secretariado Nacional da Não-Violência, com sede em São
Paulo.
Justiça estrutural

96. Na medida em que a injustiça social é não apenas uma causa, mas
também uma forma radical de violência, torna-se necessário despertar a cons
ciência da Nação para o caráter estrutural dessa injustiça, a fim de restabele
cer a justiça.
97. A primeira fonte das injustiças são as estruturas sociais econômicas
e políticas que marginalizam o povo, gerando violência. E uma violência
gerando outra violência.
98. Na situação brasileira é preciso observar dois níveis de conflitos e
injustiças: um mais localizado, que se multiplica em cada cidade, bairro e
rua; outro mais amplo - de âmbito nacional - onde se concentram forças
poderosíssimas que interessam a todo o povo.
99. Existem conflitos onde as estruturas do poder e do capital multi
nacional ou estatal � lançam suas forças, mas encontram a resistência do po
vo. A indústria bélica, as usinas nucleares e as barragens hidrelétricas cons
tituem grandes projetos para os quais o povo precisa voltar as atenções, exi
gindo o próprio direito de ser informado, de criticar e de participar até em
nível de decisão. Aspecto bastante grave do fenômeno é o fato que esses pro
jetos estão desalojando muitos milhares de lavradores, desviando recursos
que poderiam e deveriam ser aplicados no desenvolvimento social, no aten
dimento às carências urgentes, acentuando, dessa forma, a condição despro
porcional da nossa sociedade.
100. Em lugar das grandes estruturas econômicas de administração e de
decisão política, que massificam e manipulam a pessoa humana, hão de se
estimular formas participativas mais intensas e de menores proporções que
valorizam a liberdade e originalidade de cada ser humano.
101. O agir que diz "não" à injustiça precisa estar ligado tanto à reali
dade local como depender da solidariedade ampla de todo o povo de Deus.
102. O cristão nunca seja colhido de surpresa, tornado-se vítima ou as
sumindo atitudes cegas de cólera e indignação. Nem se torne vítima nem seja
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agressor, mas pessoa responsável e resistente. Violência não é fatalidade, mas
resultado de um processo histórico bem determinado. O caminho da Graça
não pode ser improvisado nem descurado.
Opção preferencial pelos pobres

103. Uma das opções prioritárias da Igreja no Brasil, em comunhão com
toda a Igreja latino-americana, é a opção preferencial pelos pobres, que se ex
prime em gestos concretos. Para a sua realização é indispensável conscienti
zar e mobilizar todos os cristãos.
104. A opção pelos pobres acaba de receber novo e preciso significado
na "Laborem Exercens", que enfatiza o princ(pio ético da primazia do tra
balho sobre o capital. A encíclica não entende o trabalho em sentido clas
sista, mas no seu sentido subjetivo e imanente, ou seja: o trabalho vale princi
palmente pelo que é, e não apenas pelo que produz. Em conseqüência, a
opção pelos pobres tem que levantar indagações radicais sobre a reorgani
zação da sociedade segundo esse princípio ético. Significa implementar
medidas que respondam a estas indagações: Como deve a sociedade, que dá
primazia ao trabalho sobre o capital, equacionar os problemas das carên
cias básicas na alimentação, na saúde, na educação, na habitação, no em
prego? Oual será a política salarial dessa mesma sociedade? Interpelações
idênticas podem e precisam ser formuladas quanto à política econômica,
social, creditícia, tributária, e outras. Da resposta a essas interpelações de
pende a organização justa e pacífica da sociedade brasileira. Dessa resposta,
por sua vez, depende a mudança corajosa e urgente das estruturas injustas,
mas não violenta nem inspirada em espírito classista. SobTe ela insistia
João Paulo 11 no discurso aos operários em São Paulo.
Denúncia profética

105. Compete à Igreja solidarizar-se com tcdas as formas pacíficas de
denúncia contra as diversas formas de violência, de onde quer que surjam.
Denúncia, também, das formas de corrupção, de extorsão e de escândalo
que permitem a apropriação criminosa de recursos gerados pelo trabalho
do povo e destinados ao atendimento de suas necessidades. Neste sentido
cabe à hierarquia promover iniciativas pacfficas contra as formas de vio
lência aos direitos humanos. Ao povo cristão, por sua vez, incumbe as
sumir suas responsabilidades na realização de um Estado de Direito. Esse
Estado de Direito se caracteriza pela submissão de todos - povo e autori
dades - aos ditames da lei. Diz o documento da CNBB "Exigências Cristãs
de uma Ordem Política": "Toda força exercida à margem e fora do di
reito, é violência. Um Estado de Direito se caracteriza, pois, por uma situa

ção jurídica estável, na qual as pessoas, as famílias e as instituições gozam
de seus direitos e têm possibilidades concretas e garantias jurldicas eficazes
para defendê-los e reivindicá-los legalmente" (n. 17).
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106. Não existe processo democrático, quando a segurança deixa de
ser instrumento de tranqüilidade coletiva, ou tenta justificar medidas abu
sivas de repressão e extermínio, ignorando os direitos fundamentais da
pessoa; quando inexistem possibilidades de defesa; quando a impunidade
se faz regra; quando essa segurança sacrifica os valores básicos da cidada
nia, ou se converte em última instância de decisão; quando se propagam
ameaças oficiais à integridade física das pessoas; quando as arbitrarieda
des não podem ser objeto de controle judicial pronto e eficaz. Daí a ne
cessidade de se proceder à recuperação da dignidade do sistema judiciário.
107. E preciso, porém, chegar a pensamentos e comportamentos
mais "estratégicos" em relação ao combate à violência. A Igreja, através
da colaboração entre as dioceses, aprenda a concentrar recursos materiais
e humanos naqueles lugares onde os conflitos são mais decisivos e têm
maiores implicações.
Educação para a fraternidade

108. A fraternidade se promove com exercícios de fraternidade,
como a democracia se promove através de exercícios democráticos em
todos os níveis, desde a família, passando pelos grupos intermediários,
até a sociedade nacional. Para isso é importante educar para a fraternidade,
para a não-violência, para o sentido de cooperação e não de competitivi
dade. A criança e o jovem aprendam a ver no outro um amigo, um colabo
rador, um irmão, e nunca um rival, um adversário e um inimigo. O próprio
sistema educacional brasileiro precisa seguir o caminho que propicie esse
aprendizado, evitando a segregação entre escolas de ricos e escolas de po
bres, e garantindo oportunidades iguais para todos.
109. A educação não se pode reduzir a mera instrução ou simples
transmissão de conhecimentos tendentes a reproduzir uma sociedade injus
ta e a permitir privilégios de classe. Sua função é contribuir para o cresci
mento moral, inculcando os valores éticos que presidem ao comportamento
do indivíduo na fam(lia e na sociedade, e incentivando o exercício desses
valores. Compete, portanto, à educação incentivar e promover a busca de no
vas formas de "ser mais" e não se deixar absorver pela preocupação de prepa
rar as gerações jovens para "ter mais". A Escola tem que munir essas gerações
de defesas contra as seduções do consumismo e do hedonismo.
110. A educação há de ser uma escola de comportamento cívico. Para
tanto procurará preparar os adolescentes e jovens para o debate dos proble
mas concretos que afligem a Nação, ensinado-os a divergir com dignidade,
sem a presunção da perversidade, isto é, sem jamais presumir que "é neces
sariamente perverso quem não concorda comigo".
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Meios de Comunicação
111. A experiência cristã é desafiada a formar seu senso crítico ante a
influência dos meios de comunicação e ante suas cum_plicidades secretas com
as diversas formas de violência. A formação da consciência moral e da
responsabilidade social dos agentes e canais de comunicação é indispensável
para desativar a escalada da violência.
112. Durante o corrente ano é necessário refletir sobre as graves adver
tências que dois importantes documentos: o decreto Inter Mirifica, do Concí
lfo Vaticano li, e a exortação apostólica Communio et Progressio, de Paulo
VI, fizeram sobre a responsa'E>ilidade dos meios de comunicação. A estes
acrescente-se o capítulo sobre comunicação social no documento de Puebla
(n. 1063 e seguintes).
Justiça na Igreja
113. A fim de verificar quais violências ocorrem em seu interior , a Igreja
precisa promover uma avaliação de seus próprios mecanismos de decisão. Se
rá uma avaliação sobre as palavras e gestos, verificando as violências que, por
acaso, estejé: cometendo. A título de exemplo, duas considerações mere
cem destaque: 1a.) Assegurar adequado funcionamento dos tribunais ecle
siásticos, a fim de que sejam ágeis e acessíveis aos pobres, facilitando ao povo
o acesso às diversas instâncias de autoridade na Igreja. 2a.) Incentivar o res
peito às maneiras com que o povo vive e celebra a sua própria fé, segundo
os moldes originais de sua cultura.

Dimensão ecumênica
114. A CF seja, realmente, um momento privilegiado de cooperação
ecumênica, mobilizando as Igrejas e Confissões Irmãs para um projeto co
mum que estreite sempre mais os laços mútuos de fraternidade.
115. A riqueza de devoções e práticas rei igiosas não podem ser inconsi
deradamente rejeitadas em nome de um essencialismo litúrgico. Elas ali
mentam a piedade no catolicismo popular que as cultiva e estima. Sejam,
portanto, respeitadas e aproveitadas como oportunidades para uma evange
lização esclarecida sobre a concórdia e a fraternidade.
116. O movimento ecumênico insiste na busca da unidade entre os cris
tãos com vistas a uma renovação da humanidade: cristãos reconciliados entre
si reconciliam a humanidade. Dessa forma, a luta pacífica para superar qual
quer tipo de violência e a construção de condições para um convívio fraterno
constituem espaço privilegiado de testemunho e ação comuns entre os cris
tãos. Com isto abrem-se perspectivas para a superação de divergências históri
cas entre Igrejas e tradições diferentes.
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Indicações concretas para ação

117. E necessário recuperar tanto antigas tradições como manter as
atuais com que a piedade cristã reage diante de situações difíceis ou de fla
gelos. Promovam-se, neste sentido, orações, horas santas, procissões, atos
litúrgicos e paralitúrgicos para pedir a Deus a instauração da justiça e da fra
ternidade. 1 ncetive-se a devoção e o recurso ã Virgem Maria, que intercede
pela paz e concórdia entre os homens.
118. Para a Igreja no Brasil, 1983 é também o Ano Vocacional. Um
ano, portanto, que visa despertar e conscientizar as comunidades para a gran
deza e a responsabilidade da vocação cristã, fundamentalmente uma voca
ção de serviço à fraternidade. Por vários caminhos os cristãos respondem aos
apelos do Senhor, colocando suas vidas à disposição para construir o Reino.
A comunidade eclesial se põe a serviço para renová-lo segundo o Evangelho.
Parte essencial deste serviço é o ministério da reconciliação exercido no se
guimento de Jesus. Todos os ministérios da Igreja estão relacionados com
a promoção da comunhão e da reconciliação. De modo especial, porém, o
ministério daqueles que assumem o serviço pastoral mediante o sacramen
to da Ordem. Nas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e nas Paróquias, on
de a comunhão eclesial toma forma concreta, o presbítero, em força desse sa
cramento, é o ministro da reconciliação e da comunhão. Promover a vocação
cristã de serviço nos vários ministérios, e em particular a vocação presbi
teral, é portanto colaborar eficazmente para o fortalecimento dos meios
que educam para a fraternidade e para a superação da violência.
119. Sejam incentivados, a nível local e nacional, círculos de estudo,
mesas redondas, seminários e debates sobre a violência para uma conscien
tização geral sobre suas causas, tendo em vista encontrar caminhos para sua
superação. Em tais encontros, seja de nível acadêmico, seja de decisão ou
de base, façam-se questionamentos claros e precisos, sinceros e leais. Estes,
por exemplo: o nosso modelo econômico, violento em si mesmo, não seria
ele a causa mais radical da violência, por facilitar atitudes violentas de espo
liação contra a natureza e contra os semelhantes, em benefício de uns poucos?
O atual sistema político não seria ele violento em si mesmo e causa de vio
lência na medida em que procura assegurar o poder a qualquer custo? E a
doutrina de Segurança Nacional, não seria violenta em si mesma e geradora
de violência? O ·liberalismo econômico e o capitalismo selvagem, não seriam
eles causas radicais de violência? E a repressão policial, não seria também ela,
muitas vezes, fonte de injustiças, e não estaria sendo freqüentemente uma
violência maior do que os crimes que pretende combater?
120. Tendo em vista encontrar soluções alternativas, examinem-se os
problemas relacionados com a excessiva centralização de poder na adminis
tração pública e nas grandes indústrias estatais e multinacionais.
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121. Estes esforços de conscientização sobre a violência e suas causas
levem à compreensão de que uma espiral de violência envolve a todos, e
quem não procura impedi-la totalmente, ou pelo menos reduzi-la no âmbito
a seu alcance, acaba tornando-se causador de violência: na fam(lia, na em
presa e no trânsito. Essa conscientização deve levar todos a sentirem que não
são meros observador� de um panorama de violência, mas que estão nele
inseridos, podendo contribuir, com atos e omissões, para torná-lo mais de
testável.
122. As Universidades e outros centros de estudo sejam incentiva
dos a promover debates especializados sobre a violência e suas causas. Pos
sam contar com a participação dos setores da população que mais sofrem
as çonseqüências de determinados tipos de violência. Sirvam de exemplo
as Faculdades de Medicina, debatendo problemas de assistência à saúde e
atendimento hospitalar; as Faculdades de Arquitetura discutindo proble
mas urbanos, modalidades na construção de casas populares e assuntos de
transporte e trânsito; as Faculdades de Direito estudando como recupe
rar a dignidade do Judiciário, como assegurar a implantação de uma Jus
tiça que atenda a todos e não se destine somente à punição dos fracos.
123. Incentivem-se debates sobre aperfeiçoamento do sistema educa
cional em relação aos professores: que eles tenham sua profissão respei
tada. Seus salários sejam condignos com a responsabilidade assumida. Nes
ta linha, haja estímulo para os círculos de estudo sobre o sistema de ensino,
especialmente no 1Q Grau, a fim de animar nas crianças a sua criatividade e o
seu sentido de solidariedade fraterna. Façam-se encontros e seminários so
bre a família, com reflexões sobre as formas de agressão que tanto bruta
lizam mulheres e crianças, formas essas que levam mães a criar ou incenti
var nos filhos atitudes violentas, sendo elas mesmas brutalizadas pela publi
cidade consumista.

124. Pobreza, indigência e miséria não são causas da violência. São
efeitos e formas concretas e dolorosas da violência. Tanto a comunidade na
cional como as comunidades locais precisam encontrar meios eficazes de pro
mover iniciativas que levem as vítimas a se libertarem desta violência.
125. É fundamental conhecer os conflitos localizados e os desdobra
mentos menos visíveis. Cada paróquia ou grupo procure constatar os proble
mas locais e agir sobre os fatos, tendo como objetivo claro a organização do
povo para que cresça na consciência a respeito das causas geradoras de vio
lência.
126. É indispensável criar espaços para uma participação maior de todos
os membros da sociedade: os corpos intermediários, as agremiações de bairro,
os grupos profissionais, sobretudo as Comunidades Eclesiais de Base. Sem is
so, não haveria canais de comunicação entre o Estado e a sociedade civil, en
tre a hierarquia e a base.
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127. Intensifiquem-se as iniciativas de ação pastoral nos estabelecimen
tos de menores abandonados e carentes.
128. Para defender o direito à integridade física, moral, intelectual e es
piritual dos presidiários, existe a Pastoral Penal ou Penitenciária, e outras va
liosas iniciativas. Isso, contudo, não esgota a urgência de ampliar e aperfei
çoar o trabalho cristão neste setor. É preciso estimular o aperfeiçoamento de
mecanismos que permitam aos presos e suas fam(lias terem voz nas várias
fases da vida carcerária. Na mesma linha, é importante dar apoio às obras de
assistência aos egressos. Para o bom êxito dessas iniciativas, convém encon
trar formas de ação pastoral que atuem junto aos órgãos e agentes incumbi
dos da Segurança Pública.
129. A criação ou o fortalecimento dos Centros de Defesa dos Direitos
Humanos, em nível diocesano, paroquial e até de bairro, e o recurso à Comis
são de Justiça e Paz, significam importante contribuição da Igreja nessa ca
minhada do povo.
130. Para a proteção da natureza e a defesa da qualidade de vida nos
centros urbanos, incentJve-se a participação nas Comissões de Defesa do
meio-ambiente e do patrimônio histórico e artístico da comunidade.
131. Recebam apoio as Pastorais da Terra, dos Migrantes e dos fndios,
porque ajudam o povo a discernir o próprio caminho e a superar os confli
tos pela posse da terra que têm gerado violências extremadas.
132. Sejam apoiados e defendidos em seus direitos os favelados, os mo
radores de alagados, de mocambos, de conjuntos habitacionais e de corti
ços, na linha das diretrizes apontadas pela Assembléia Geral da CNBB no
documento "Solo Urbano e Ação Pastoral".
133. Tenha todo apoio a Pastoral Operária que incentiva os trabalha
dores cristãos a uma participação ativa, consciente e responsável nos sindi
catos e organizações de classe, de bairros e de moradores. Essa atividade
pastoral os ajuda a discernir o próprio posicionamento a partir do com
promisso social, inspirado na fé cristã, diante dos conflitos sociais, com
os quais se defrontam: as greves, as formas de reivindicação pac(fica e não
violenta de direitos fundados na justiça, as concentrações, as assembléias, as
passeatas, as redes de solidariedade e outros atos públicos. Todos devem
constituir verdadeiras escolas de democracia participativa. Nelas se exerce a
pedagogia popular das pressões reivindicatórias, igualmente pacíficas, me
diante o diálogo sincero, as negociações dignas e isentas da chamada presunção
de perversidade.
134. É certo, enfim, que as diversas formas de violência tenderão a
diminuir na medida em que o povo perceber exemplos vindos de cima: apre29

venção e eliminaçãp de escândalos na malversação dos dinheiros públicos e
no empreguismo familiar e clientelístico, a disposição das classes altas em re
duzir seus privilégios e mordomias, e o interesse real e eficaz de polfticos e
executivos para a solução das carências urgentes da população, que consti
tuem a forma mais in(qua da violência.
135. "Fraternidade Sim - Violência Não". Que a CF 83 conscientize as
vítimas de todas as formas de violência a compreenderem que não estão so
zinhas. Cada cristão e cidadão é chamado a se empenhar para vencer a vio
lência. Essa vitória não será jamais conquistada definitivamente na terra,
porque o mistério da mal sempre estará presente na história. Mas, com a so
ma dos esforços, vivificados sempre mais pelo Espírito de Cristo, se tornará
possível construir um Brasil mais justo e mais fraterno. A fraternidade vence
rá a violência, como o amor vence· o ódio.
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APRESENTAÇÃO
Esta é a5 � edição da Cartilha da Constituinte. Em 2 meses,
40 mil exemplares desta cartilha ·se espalharam por todo o
Brasil.
Ela. tem sido uma contribuição da Pastor� Operária para que o
debate e a mobülzação pela Assembléia Nacional Constituinte
chegue ao povo trabalhador em todo o país, nas comunidades
de base, nos grupos do movimento popular e do movimento
operário.
Durante muitos anos os movimentos sindicais e populares
acumularam experiências e conquistas. A nossa.participação no
processo Constituinte deve ser um meio que canalize essa força
para uma etapa de luta dentro das instituições políticas. Essa
etapa tem como objetivo conquistar melhorias nas leis e
também na consciência e na prática de ser cidadãos que

aprendem a se organizar para influir politicamente na

sociedade.

Sabemos que a lei no papel não garante que melhore a vida do
povo trabalhador. É importante conseguir que a nova
. Constituição reflita ao máximo possível as conquistas da nossa
luta. Mas é preciso também continuar a luta direta pelo
cumprimento das leis e por novas conquistas.
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COMO USAR ESTE
LIVRINHO
Para nossa de_cepção, o Congresso Nacional aprovou o projeto
em qu� se atribui poderes constituintes. Poderes que, a nosso
ver, deveriam ser exercidos por uma Assembléia Nacional
Constituinte autônoma. Este fato novo nos fez rever e atualizar
, esta edição para melhor servir às exigências de participação
popular no processo de elaboração da nova Constituição.
Além de eleger nossos representantes com todo cuidado, para
que defendam no Congresso nossas posições, há outras formas
de participar: Queremos escrever .as nossas leis. Vamos
escolher e apoiar candidatos que se comprometam em levar ao
Congresso Constituinte as nossas propostas.-Queremos um
referendo (consulta� onde o povo possa aprovar ou rejeitar as
leis da nova Constituição. Sabemos que, em grande parte,
de pende de nossa mobilização e criatividade um resultado mais
favorável ao povo.
Essa Cartilha não é resultado de um trabalho individual. Ela
reúne colaborações de inúmeros. companheiros que participaram
através de debates,. de outras cartilhas, livros, textos (citados no
final cor:no bibliografia). Houve uma participação mais direta de
Claudius Ceccon (IDAC), Çláudio Nascimento (CEDAC),
Herbert de Souza e Marcos Arruda (IBASE) e do Secretariado
Nacional da Pastoral Operária,

Essa cartilha tem o objetivo de informar e também de formar.
Ela deve ser estudada em grupos que se encontram buscando
não a penas informação mas também r efletir sobre uma prática
que já têm,para que essa prática seja melhor e mais eficiente.
Por isso o livrinho foi organizado tentando sugerir o chamado
método prática-teoria-prática (ou também ver, julgar e agir) da
seguinte maneira:
Cada encontro começa com uma conversa sobre a prática e o
conhecimento que cada um tem sobre o assunto. A seguir vem
algumas informações. O encontro termina propondo novas
práticas e tarefas a partir das i1;>.formações adquiridas.
No texto vamos encontrar algu_mas perguntas em negrito.
Sugerimos, para aprofundamento do assunto, que elas sejam
debatidas nos encontros.
O mesmo método usado em cada encontro deve ser pensado em
relação a todo o livrinho: Antes de usá-lo, o seu grupo já tinha
uma prática. Seu estudo vai trazer informações que vão levar a
um novo engajamento, melhor e mais adaptado ao momento
que vivemos. Se esse engajamento acontecer, nosso objetivo
estará alcançado.
Vamos à luta!
Duque de Caxias, agosto de 1985.
Comissão Executiva Nacional da Pastor-ai Operária
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1? encontro

O BARCO VAI
NAVEGANDO...
O Brasil

é

como um barco.

Quem leva o barco são os remadores. Sem a força dos
remadores, dos ,trabalhadores , o barco não chega a lugar
nenhum.
Acontece que quem está segurando o leme, definindo os
rumos, decidindo para onde o barco vai não são os
trabalhadores ...

MAS, QUE BARCO?
,.
VM rfAN5AíLANTICO ?·

0\

o

NOSSO BARCO
PARECE
MAIS COM
ISSO:

()
\.

�. .

\\
.

NOSNO
REMO ...
ELESNO LEME
De repente, todo mundo começa a falar que assim não dá
mais, que é preciso mudar o rumo das coisas, e que o jeito
é escrever uma nova lei que garanta que as coisas melhorem.
Uma nova Constituição.
Mas está faltando trabalhador nesse pape, pois é
ele quem sabe onde lhe apertam os calos.
Afinal, será que a gente deve
continuar só remando?
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E A CONSTITUINTE?
"Essa história de Constituinte é coisa pra doutor"
"Não adianta fazer nada mesmo. .. então eu. fico na minha"
'�Isso não é coisa de mulher. Ess as coisas de política é com os
homens''
"Pra mim, tanto faz como tanto fez"
Tem gente (lUe pensa assim, que já não acredita em mais nada,
que desanimou, que acha que.não adianta nada se esforçar, que
acha que não' tem importância o que a gente pensa.
Será certo pensar assim?
Será que a Constituinte e Constituição têm a ver com a
nossa vida?

Mas essa história de Constituição tem muito, tem tudo a ver
com a vida da gente. D_essa vez a_gente não pode ficar parado.
Chegou·a hora da gente se mexer, garantir nossos direitos,
participar da Constituinte para fazer a nova Constituição.
Vamos ver como

é

que é esse barco por dentro?

Para o próximo encontro, duas tarefas : pergunte a dois
companheiros ou companheiras o que é que a Constituinte quer
dizer para e!es (ou elas)..
A Constituição é vendida em bancas de jornal e em livrarias.
Vamos nos organizar para comprar a Constituição atual e dar
uma estudada nos as suntos que nos interessam. E vamos
''- discutir isso no próxi�o encontro.

2? encontro

OLHANDO
o·BARCO
(((
POR DENTRO

2� encontro

OIHANOO O BARCO POR DENTRO

Antes de começar, vaqios conversar um pouco:
O que as pessoas que entrevistamos· disseram da
Constituinte?
O que é uma Constituição?
Agora vamos lá:
Para poder navegar, todo barco tem alguns instrumentos de
navegação. Dependendo da viagem e do tamanho do barco,
duas coisas não podem faltar: uma bússola e um mapa, ou uma
carta de navegação. Sem isso, não dá.
Pois é, com o país é a mesma coisa: a carta é' indispensável;
essa carta é a Constituição. E nossa bússola é o rumo para.onde
queremos ir.
A Con5tit4ição é a lei mais importante de um país. Ela é
chamada de Carta Magna, porque todas as outras leis têm de
estar de acordo com ela. De vez em quando a gente ouve
alguém dizer que "isto é inconstitucional'' - é que alguém
está qu�rendo fazer alguma coisa que contraria a Lei Mai"or, a
que defende os interesses de todos. Ou que deveria defender.
Na Constitóição se refletem os interesses das várias,classes
existep.tes no país. Quanto mais forte e organizada for
. uma classe, mais influência ela terá na Constituição.
Discutir este pensamento.
,�

OLHANDO O BARCO POR
DENTRO
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SE FALTAR UMA PERNA
OU SE UMA FOR MAIOR
DO QlJ.E AS OUTRAS...

... o banquinho cai, não é mesmo?

mas �amos dar · uma olhada nesses càpítulos:

1. ORGANIZAÇÃO
po ESTADO NACIONAL

Aqui está definida a estrutura política, as formas de governo, as·
eleições, os mandatos (veja na Constituição, capítulos I até VII
do título I).
As tarefas do Estado estão-divididas em três:
1. O Poder Executivo administra e cumpre as leis (Presidente
da República, Ministros de Estado, Governadores, Prefeitos)
2. O Poder Legislativo faz.as leis, discute e vota os atos do
Executivo. É composto por senadores, deputados fedentls e
estaduais ? vereadores.
3. Poder Judiciário é o que julga questões de justiça, julga
conflitos e interpreta a Constituição. É formado pelos juízes (do
Supremo Tribunal Federal, tribunais Militar, Eleitoral, do
Trabalho, de Recursos, etc.).

'2.'2

Na Constituição atual o Executivo se apossou do poder de
legislar, de cassar mandatos, de nomear e demitir juízes,
destruindo assim a independência dos poderes.
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Existem muitos direitos que já
estão garantidos pela
Constituição e qu� não são_
respe�tados, como o direito de
reunião e de organização,
por exemplo.
(veja na Constituição,
titulo II, artigo 153).

3. A ORDEM ECONÔMICA

E SOCIAL
11

OUVli:
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.. A Ofi?Dt;M l=CONÔMICA.
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No papel tudo é muito bonito. Na prática...
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mostram que, para comprar o que comer, o que vestir e poder.
morar ' o trabalhador teria de ganhar, . pelo menos, cinco vezes o
salário mínimo de hoje.

A lei sobre o seguro desemprego, por exemplo (artigo 160,
parágrafo 16) praticamente não é seguida. E tem mais: na atual
Constituição, não existe nada que garanta o emprego. Com
isso, os patrões podem dispensar os trabalhadores sem mais
nem menos. E se a gente não se organiza para mudar isso na
nova Constituição, não vão ser eles que vão fazer isso por nós.
E vejam o salário mínimo, que está garantido na Constituição
como sendo capaz de satisfazer as necessidades normais cio
trabalhador e de sua familia. Nem fazendo mágica. Os cálculos
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AINDA HÁ MUITO QUE

A Constituição atual diz que o Presidente da Repú
blica pode
desapropriar terras por interesse social. Mas as
tímidas
tentativas de aplicar o Estatuto da Terra para fazer
isto com as
terras improdutivas, deu uma grita enorme dos
latifundiários,
que passaram a se armar desafiadoramente.
E esvaziaram a Reforma Agrária.
Os direitos à educação e à saúde também devem ser gaqm
tidos
pelo poder público, mas o que se vê é que
as coisas importantes
para eles são bem outras, como se fosse poss
ível construir uma
Nação forte, justa e soberana com um povo
doente e sem
instrução (artigos 176, 177, 178).
Nós precisamos conhecer as leis que já exist
em e exigir que
sejam respeitadas. Além disso, precisamos
batalhar pelos
direitos que não são reconhecidos, como
o de se organizar
livremente em sindicatos e o de usar a grev
e para fazer valer
z.8 direitos desrespeitad0s.

FAZER POR NOSSOS
DIREITOS
A Constitui'ção atual é o fruto de uma história onde os
interesses e direitos dos trabalhadores nunca foram
considerados. É também o lixo que sobrou dos 20 anos do
autoritarismo que cortou, emendou e adaptou a Constituição
aos seus interesses. A conseqüência desses remendos é que a
Constituição atual convive com leis repressivas, cham adas de
"lixo autpritário". Elas não podem existir num regime
democrático, pois impedem a livre organização da sociedade,
como são a lei que limita o direito de greve, a que limita a
liberdade de imprensa, a Lei de Segurança Nacional que
reprime a livre organização e manifestação poiítica, a legislação
eleitoral e partidária, que limita os direitos políticos, e a lei dos
estrangeiros, que limita o direito de asilo.

Que assuntos da Constituição nos interessam?

.
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o

o
o

o

o
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3? encontro
MUDAR

O RUMO
DEPENDE
DE NóS

-.-+-t--p

QUEM

FEZ AS

CONSTITUIÇÕES NO
•
BRASIL?
Essa tradição de dominação pode ser vista até hoje,�la
maneira como é tratada a classe trabalhadora, submetida a leis
injustas.
Uma Constituição que não representa a vontade da maioria,
que não garante os direitos da maioria, não é uma Constituição
legítima.
Para que uma Constituição seja realmente legítima, é preciso
que a gente possa participar de sua elaboração, discutindo b que
queremos que ela conténha, escolher livremente os nossos
represe ntantes, através do voto direto. Eles serão nossos
delegados, especialmente eleitos para esta função. Só o povo
tem o direito de criar suas leis, seu governo, sua organização
po1ítica.

Quem deveria fazer a Constituição?

Em outras palavras, o direito de se constituir como nação.

A maioria das Constituições _brasileiras foram feitas por uma
minoria que já estava no poder. Das oito que tivemos só em
três houve ie�resentantes do povo. O povo tem sido
marginalizado desde os primeiros tempos de nossa história. As
le�s e as constituições foram feitas pelos que mandavam, e
feitas, naturalmente, para garantir e aumentar os seus
privilégios.

O PODER CONSTITUINTE
É DO POVO

3z (Veja a história das Constituições, pp. 62 e seguintes).
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Ponto de Vista

Não é possível reunir 140 milhões de
pessoas para escrever a
Constiru·iça-o. por isso
.
d
eve
-se
escolher pessoas capazes de
.
confia
nça,. e delegar o poder de discutirem
numa Asse�bléia
em nosso nome e fazerem as leis que nós
queremos.
Tod� a naç ão manifestou seu desejo de
eleger um a Assembléia
Nac1�nal Constituinte livre, soberana
e democrática,
espec 1a�ente p ra f zer a nova Consti
tuição. Mas os poderes
� �
Executivo e Leg1slat1vo foram incapazes
de sintonizar-se com a
vo ntade Popular. .A "nova" Constituiç
ão será feita pelo
Congresso q reservou para si um pap
��
el legislador que nã o lhe
penence legitimamente.
�gun� se�ores da sociedade perceberam muito bem a
impcrtanaa da C onstituinte. Os empresários, per exemplo, não
_
e:_con�em de 1:1nguém que vã o compr ar mandatos. É cl aro que
nao dizem assim tão cruamente, mas é só ler o anigo aí ao lado
para ver que a gente não pode bobear.

Os empresários precisam agir
Cesar Rogirro Valenre

!ii tmprc�áno� de\cm u,d.f ,cu poder
1erc.sscs Jo cmpn:sanado. Não cxa�cru. Se
econômico para a1udar J cltger repre
o país tc"'e no poder. Juran1e duas dka·
sentantes à A:,.:,.c:mblc1a 1'..ic1onal ConMI·
das. um partido polí1ko que: tem como prin�
tumtc. Devemo� c,i.ir prcr,;uJJ\,, p;srn J
cipio básico a defesa da hvrc mic:1a1iva e.
grandt cfr••puta nko1óg1�a 4ul' . .a p,.. h:Ã:,,
mesmo 3.)Slm. chegamos no Brasil à suua
de atender aos ansc1o!ii do povo. o...orrera
ção de hoJe. em que 70% da e<:ónomia t CS·
entre o� defcnsore� da hwe inu:1a1t\'i1. 4uc
ta.Uzada, então� fácil concluir que tenho ra•
tão para recear. Ningufm se iluda· mull0)
se apresentam abi:.rtamcnte na d1o;puta. e O)
defensores de uma 1dcoloi1a qu� cnconlru
conslilumtes vão mover um i.ltaquc virulcn•
no capi1alismo de Estado o veículo ,de•I de
10 para golpear o capilalismo pnvado. E.
sua implcmcntaçdo. Esses. ao contrário.
não é admissivcl que surja aí uma Consti
tuinte estatizante.
agem muitas vezes c.a.munados das mais va
1
riadas maneiras.
Vivemos hoje uma fase de democracia
Pode-se prever que: os rdcólogos do capi•
no país e os cmpresúios têm sua panic!pa..
O empresariado
ção nessa conquis1a. A área ompre.arial se
1alísmo de Es1ado usarão 1odos os •pelos
rebelou contra o regime passado e. cm mui
populistas de que puderem valer-se para in
deve usar
troduzir no tcx.to consutuc1onal um fone
to) momentos. se expôs a rcprcsáJias. Os
dinheiro para
cmimsários. pois. 1tm lodo o dlrei10 de de
golpe contra a inicia1iva pnvada no campo
eleger seus
fende.r e�sa democracia conquistada e opi�
cconõm1co. Como se sabe. � muito f-ac1I
representante;
nar. na Consrnumtc, tfn defesa daquilo
acenar para dcs,cmpregados com benefícios
que JUigam ser a melhor rwa para o pai, no
e sinecuras que. cm mui1os casos. consii
à Constiruinte
campo cconôm1co. E óbvio que não nego
ruem a essência das empresas cstatajs, mefi
cicntes por natureza, destituídas de qual•
aos defensores de 1d�ias difcrcn1es o direito
quer compe1i1ívidade pelas si1uaç6es de monopólio e oligo de tam�m atuar em benefício de seus pontos de vista.
Note-se que muilos partidários da CS'latitaç!o e inimigos
pólio nas quais atuam. São empresas que utilizam o dinhei
ro do contribuinte para cobrir seus dtfidts constantes e po· da livre concorrtnc1a continuam alojados nas empresas es•
lem ser apontadas como as maiores responsáveis pelo de latais. A Nova República não os atingiu. Continuam int�
cávcis e entrincheirados sobre os recursos dessas emprc�
:.astrc financeiro do governo federal.
As empresas estatais conferem ])Oder político atravts do sas. que são enonnes. Recebem ainda apoio adicional de
poder económico que têm. Alargar seu raio de ação em de• outros adeptos da cs1a1ização que assumiram postos impor•
trimemo d.a iniciativa privada t uma tentação considerável tamcs na nova adminiscração direta. inc:Jusive a nível mi
para muita gent<e. Tenho certeza de que se assistirá a uma nisterial. Assim. os empresários precisam se mobilizar pa
verdadeira batalha na Assembltia,Constí1uinte, uavada por ra a Conslituinic com �isposição redobrada.
A Nova República. ao assumir o comando do pais, encon
muitos segmentos ali representados. para a conquista de
trou o povo em situação de penúria, a classe média inteira·
um campo maiOI' de ação para as empresas estatais.
Diancc dessa ameaça, os defensores da livre iniciativa mente desmanrelaJa em tcm>OS de poder aquisitivo e o par·
não podem ficar inertes. Os empresários,. tenho repetido que produtivo em lar,a medida ocioso. Para n:sumir. o pais
muito ulúmamente, devem evitar q_uc a Consti1uinte seja estava e continua cm cnsc - uma pesada crise que não seri
1omada de assa[10 pela demagogia. E por i5110 que defendo vencida cm cuno ou m�dio prato. Para num, parece óbvio
a utilização de recursos humanos e financeiros, por parte que essa crise fonnanl um caldo de cullura proptcio ao lnlfe•
do empresariado. para eleger o maior nOmero possível de go dos oponunistas que ambicionam transformar o Brasil
representantes que venham a se contrapor na Constituinte num pais dominado pelo capi1alismo de E.soado.
à 1endência es1alizan1e que domina parte da classe polflic...
A Constituinte é a melhor oponun1dade que podcna sur·
Na111ralmen1e. não CSIOU aqui sugerindo que se faça qual gir para combater as manifestações desse� setores oportu·
nistas, fixando na Constituição uma stric de normas que
quer coisa ilegal. Espero mesmo que se tomem providên·
cias rapidamente para regulamentar o uso de dinheiro nas pennitam a construção de um país democrá11co. moderno
campanhas para. a Constituinte, de maneira que tudo seja e livre. Para que i»o ocorra. vale rcperir. é vital que o Cm·
pre�ariado coloque o :it:.u poder econômico cm :.1ç.ão. para
feito às claras e dentro de nonnas aceitáveis. O djnhciro,
nesse cas.o, deve ajudar na cons.olidação de ideais democnl eleger rcprescn1antes da livre iniciativa e a'i...�Ím se contra
por ao apelo dos Insensato:-.. fü,scs. como se vetá, te.orarão
ticos e não funcionar em prejuízo deles. O que sugiro � a
ação dos empresários em defesa abcna e decidida da livre se escudar na pala, rJ fjcil e nas promessas atraentes mas
inviáVClS
inicia1iva no momento cm que se prepara 'l futura Consti•
1uição do pars.
Caor Rt>,_üio VoltnU ( emprts6no. prntdtn.tt da F,,Jant;/Jb
Algutm mal informado ou mal-intencionado pode acu• das AS-''°"'llfôtS Comtr�,ois do Rio Grandt dó Sul t da Ass(J(tO·
sar-me de exagerar o perigo para justificar a defesa dos in· çdi.> Comurwl dt PortoAft grt
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... POR OUTRO LADO...

JÁ HOUVE UMA
CONQUISTA

Nos últimos ·anos acontecer am mudanças que foram
conquistadas pela força do movimento popular. O regime
militar foi obrigado a devolver ao povo direitos que tinh am sido
confiscados.
A pressão popular foi crescendo, forç ando uma abertura ampla,
e tomou as ruas e praças deste país para mostrar, na campanha
das ''Diretas Já'', que milhões e milhões de pessoas, a grande
maioria da população, exigiam o fim do regime de opressão.
Não há dúvida de que já houve uma mudança.
Já se reconquistam direitos fundam entais que foram
esquecidos esses anos todos. Mas ainda existe muita coisa para
mudar. Muitos dos que hoje posam de cordeiros porque
precisam de votos para se eleger são os mesmos que ontem
silenciaram diante das barb aridades cometidas. É preciso ficar
de olho, são os mesmos que votaram contra a partici pação do
povo na Assembléia Constituinte.

TIRANDO
Se for preciso parar o barco para não sermos roubados em
nossos direitos, vamos tirar os remos da água.
Já pensou? É a primeira vez, em toda a história da- Brasil, que
o povo sabe que vai participar da criação de uma nova
Constituição.
Estamos aprendendo o que são as leis, para que servem.
Ficamos sabendo o que é uma Constituição e sua importância
para garantir nossos direitos.
Já sabemos que ninguém vai brigar por nossos direitos,
ninguém vai fazer favores para a gente. Nós mesmos é que
temos de nos organizar para fazer valer a nossa vontade de
refazer esse país, passar esse país a limpo.

NESSA LUTA, NÃO PODEMOS ESQUECER:

?8

1. O poder constituinte é nosso, de todo mundo, e deve servir
para fazer uma Constituição que atenda aos interesses da
maioria.
2.. A gente precisa �aber quais são nossos interesses, para não
cair em. nenhum conto-do-vigário.

REMOS DA AGUA
3. A gente deve participar ativamente na discussão e na
elaboração dos projetos � lei que nossos delegados vão levar
ao Congresso Constituinte.
4. É preciso escolher com cuidado os delegados que vão levar
nossas posições ao Congresso Constituinte. Tomar cuidado·
para não reeleger parlamentares que votam contra os
interesses populares.
5. Aígente não pode descansar depois de eleger nosso
representante, por mais boa gente que ele seja. Nó temos de
fiscalizar, cobrar, pressionar para que durante a Constituinte
se façam boas
' leis e o-futuro governo para que cumpra
.
direitinho a nova Constituição.
Discutir qual é a influência dos Moviméntos Popular e
Sindical nas mudanças que estão ácontecendo no Brasil?
'

Uma tarefa: trazer �ara o próximo en�ontro· recortes de jornais,
revistas que falem da Constituinte e de como cada setor está se
organizando para infl4ir na nova Constituição.
E por falar nisso: que leis você acha que àeveriam estar na
nova Constituição?
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SE TÁ RUIM,
TE VIRA!

O que os recortes de jornais e revistas. falam da
Constituinte e da organização de cada setor para influir na
nova Constituição?
A briga s6 está começando, minha gente. A gente sabe que as
coisas estão ruins, mas e�tá na hora de parar de se queixar e
partir para a luta. V amos nos reunir em Comitês ou
Plenarinhos, em nosso bairro ou categoria para debater
A CONSTITUIÇÃO QUE QUEREMOS. Nesses grupas
vamos debater e aprofundar nossas propostas de leis para a nova
Constituição. V amos enviar essas prop0stas para Comissões ·
Municipais e. Estaduais.
Vamos também escolher os assuntos que são mais imp0rtantes
para nós. Concentrar o fogo para não dispersar a nossa força.
Vamos formar ou participar de comissões para os temas mais
imp0rtantes e mai; ligados às nossas lutas.
A seguir vem um rot�iro de assuntos qu_e pede servir de base
· para a gente discutir as nossas prop0stas para a Constituição.
Mãos à obra!
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CONSTITUIÇÃO QUE
QUEREMOS
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4. A ORGANIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO
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5. A ORGANIZAÇÃO
NACIONAL
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6. IMPOSTOS
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(MAIO� �O&� o CAP�l
DC> QVe so� �Al-Âit,to.s)

E MAIS:
O povo sabe fazer tanta coisa bonita! Faz música, faz versos,
faz cerâmica, faz casas, faz barcos, faz cestos, peneiras, redes,
chapéus, faz inst�entos de trabalho, faz roupas, calçados, faz
pipas (papagaios, pandorgas), faz piadas, conta histórias, faz
deserihos,,pinta, faz esculturas, faz.colares, enfeites, faz doces,
pratos gostosos ... a·lista é longa. Muitas dessas coisas estão
desaparecendo porque processos industriais mais modernos
fazem uma concorrência ·desleal, como os ·tecidos artesanais,
por exemplo. Mas essas coisas todas são importantes e devem
ser preservadas. Muitas delas são muito, muitíssimo
importantes, porque são a expressão do jeito de ser do povo
brasileiro, de ·sua liberdade de criação, daquilo que é mais
característico de nossas coisas.
E também são importantes nossas belezas naturais, que são de
todos e que não devemos deixar destruírem.

5? encontro
ASSUMIR O LEME
Mas de que adianta tudo isso?
De que vão valer as nossas propostas se o Congresso é que vai
fazer a Constituição?
Será que vale a pena entrar nessa luta?
VAMOS FAZER A NOSSA CO
NSTITUIÇÃO
Vamos fazer o seguinte: vamos im
inar que aqui não
tem lei nenhuma e que a gente vaiag
ter de criar as regras
do jogo. Cada desenho deste encontro serv
e p ara despertar
idéias de leis. Todo mundo p articipa? Ou
o gruPo elege
alguns representantes que vão fal ar em
seu nome,
énquanto o gruPo todo fiscaliza se estão
fazen do a coisa
djreitinho?

VALE A PENA, SIM! Vamos entrar nisso a fundo, �ra valer.
Vamos batalhar nossas propostas desde já. Temos mutto que
fazer nessa briga.
Nessa briga tem um ANTES, um DURANTE e � DEPOIS.

•
•
•

ANTES a gente tem de começar organizando reuniões,
plenários, grupos de trabalho para sensibilizar as pessoas e
elaborar nossos projetos de leis. Precisamos também escolher,
lançar e eleger candidatos populares. Os candidatos devem
participar de nossas reuniões, plenários e comitês e se
comprometer pe Jevar e defender as nossas proJX)stas ao
Congresso Constituinte.
Além disso devemos lutar para que a CQnstituição aprovada
pelo Congresso seja submetida a ·um referendo, onde a
JX>pulação vai aprovar ou rejeitar as novas leis.

DURANTE os trabalhos do Congresso Constituinte a gente vai
acompanhar todos os debates. Qs plenarinhos ou comitês
devem continuar funcionando. P.ara receber e analisar as
l?ropostas q�e estiverem sendo discutidas no Congresso.
A gente vai verificar se os parlamentares eleitos estão
respeitando as nq_ssas propostas. Vamos ver se eles precisam de
mais ajuda, se a gente deve fazer pressão para que os interesses
populares sejam defendidos e nossas propostas aprovadas.

DEPOIS. Feita a nova Constituição, nosso trabalho continua.
É hora de submeter a Constituição elaborada pelos congressistas·
ao referendo. IX)pular.
Vai ser necessârio garantir o cumprimento.das leis votadas. Os
deputados federais.e senadores vão dar prossegw.mento aos
trabalhos do Congresso Nacional e deverão ser acompanhados e
pressionados pelos trabalhadores.
Sempre haverá nôvos · diteitos a conquistar e ameaças aos
direitos conquistados. Nessa luta organizada há um papel
especialmente imIX)rtante para os sindicatos, os partidos
políticos e os movimentos populares. Só assim vamos garantir
as mudanças que nos interessam.
'
...

..

....
' ' '

'

-
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3. Nessas reuniões, trabalhar para transformar os assuntos
discutidos em anteprojetos de lei. Se for preciso, pedir a
ajuda técnica de especialistas.
4. Participar da articulação Municipal, Estadual e Nacional
para levar nossas propostas, receber informações e fazer uma
luta articulada.
5. Escolher, lançar e eleger candidatos comprometidos com
nossas propostas e que participem desta luta.
6. Lutar pelo Referendo.
A luta pela participação popular na Constituinte reforça
as outras em que estamos· engajados. Por quê?
Este movimento, no entanto, não pode se iludir. Não queremos
apenas uma Constituição melhor. Queremos progressivamente
CONSTITUIR uma Nação fazendo de seus homens e
mulheres, hoje espoliados, verdadeiros CIDADÃOS, que
participam e decidam seu destino.
É preciso levar a cada pessoa deste Brasil, a consciência de que
cada um é cidadão, cada um é CONSTITUINTE.
1

Estâ chegando a hora!
VAMOS COMEÇAR A L!.JTA!
1. Levar esse debate a todos os grupos possíveis: comunidades,
grupos de vizinhos, de movimentos de bairros, de mulheres,
de militantes sindicais. Levar esse debate para a escola, para
os partidos políticos, para a praça, para a reunião do clube
(usar cartilhas, slides... ).
2. Participar da formação de Comitês ou Plenarinhos
�O
Constituintes no bairro ou na categoria.

Daqui prá frente, qual será nosso plano de ação?
1 PLENÁRIO CONSTITUINTE NACIONAL j

t

� ....., PLENÁRIO CONSTITUINTE ESTADUAL

�f-+

t

t···C:

PLENÁRIO CONSTITUINTE MUNICIPAL

PLENÁRIO
PLENÁRIO
CONSTITUINTE
CONSTITUINTE
DOS PROFESSORE . DO BAIRRO
E ESTUDANTES

PLENÁRIO
CONSTITUINTE
. DOS
TRABALHADORES

UM POUCO DE HISTÓRIA

A Constituição, nossa lei maior, aquela à qual todas as outras
leis devem estar subordinadas, deveria ser feita sempre com a
participação de todo mundo. É isso que estamos querendo
agora. Temos pela frente muito trabalho se a gente não quiser
que aconteça como nas Constituintes anteriores: nossa História
mostra que o povo e a participação do povo sempre estiveram
mais presentes nos discursos e nas belas intenções do que na
realidade. Vale à pena dar uma olhada em nossa história e· ver
como é que as coisas aconteceram no passado, porque isto tem
muito a nos ensinar:

HISTÓRIA DO PODER
SURGIMENTO DAS CONSTITUIÇÕES

Quando olhamos para a história da humanidade, vemos que os
,.2 homens sempre se organizaram em sociedade.

q

Em muitas dessas sociedades - chamadas sociedades tribais não existia a dominação de um grupo sobre a maioria. Essas
sociedades são encontradas em todas as épocas, desde os tempos
primitivos até os nossos dias. As nações indígenas do Brasil e
das Américas são um exemplo desse tipo de sociedade.
Já em outras sociedades, um pequeno grupo domina a maioria.
Para justificar-se essa dominação, criaram-se mitos religiosos,
que faziam crer, por exemplo, que o PODER dos dominadores
provinha de um deus, ou que o próprio dominador era um
deus.
O exemplo mais conhecido desse tipo de organização social
aconteceu no Egito, no tempo dos Faraós, 2.000 anos antes de
Cristo. Ali o poder do rei (Faraó) era absoluto. Ele decidia
sobre a vida e a morte do povo, que vivia e trabalhava em
função d0 próprio rei.
No entanto, apesar de toda a opressão, ao longo da história o
povo oprimido buscou formas de se organizar e conquistar seus
direitos, tirando dos poderosos o controle absoluto do poder.
Existem conquistas muito antigas que limitam o poder dos
soberanos, através de regulamentos ou códigos de Lei. É o caso
do código de Hamurabi e os 10 Mandamentos, as experiências
de democracia na Gréciá e as conquistas dos cidadãos de Roma.

Apesar desse empenho e de algumas conquistas, os códigos e
Leis das diversas sociedai::les foram sempre um espelho fiel do
estágio em que, naquele povo, encontrava-se a luta entre as
classes: A LEI SEMPRE FAVORECEU O MAIS FORTE. E
por uma razão muito simples: A LEI FOI SEMPRE UMA
FORMA QUE O PODEROSO ENCONTROU PARA
REGULAMENTAR SUA DOMINAÇÃO e IMPEDIR A
REVOLTA DO EXPLORADO.

A EXPERIÊNCIA DOS HEBREUS
Dentre as muitas experiências vividas pela humanidade, uma
delas merece especial destaque. É a experiência do povo
hebreu. Um povo que num dado momento se organizou de
forma que seus dirigentes eram pessoas comuns do povo - Os
JUÍZES -. Uma sociedade em que o PODER foi considerado
corno um SERVIÇO AO POVO E AO SEU DEUS.
Também os governantes, assim como o povo, deviam
OBEDIÊNCIA à mesma Lei (os 10 mandamentos) que os
manda viver PARA um BEM maior (amor a Deus) e para urna
SOCIEDADE JUSTA; IGUALITÁRIA E FRATERNA (amor
ao próximo).
O rei já não é um deus, mas deve servir a um Deus que se diz
PAI de todos e conseqüentemente determina o fim de todo tipo
6 4 de opressão entre irmãos.

As leis, nesse caso, ao invés de defenderem interesses de um
Rei, regulamentam os princípios dessa sociedade igualitária.
Havia, por exemplo, leis que impediam que a terra se
concentrasse nas mãos de algumas famílias; que impediam a
escravidão por causa de dívidas não pagas; leis que defendiam
os pequenos contra a eterna tentação do poder e da ganância.

Nessa sociedade não existiam exércitos dominadores ou
conquistadores. Em tempos de crise, de ameaças externas,
pessoas de todas as tribos, capazes de usar armas, organizavam
se na luta contra o inimigo comum.
O saber não era privilégio de poucos, mas acessível a todos. O
poder era descentralizado. Existiam as organizações familiares,
em que os "anciãos" eram os chefes que se reuniam com as
"assembléias do povo", onde se decidiam comunitariamente os
rumos da nação.
Essa é, na realidade, urna das primeiras experiências,
evidentemente imperfeita, em que um povo faz urna
CONSTITUIÇÃO (os 10 mandamentos), os governantes a
seguem e o povo fiscaliza e adverte os governantes através dos
profetas, quando há desmandos. Deus, além de seu caráter
pessoal e único, é o grande princípio rnantenedor dessa
organização.

No entanto, a história do pavo hebreu, além de única, revela,
em sua evolução, a constante luta entre os paderosos e os
explorados, em que os primeiros sempre tentam fazer
prevalecer seu domínio ao se organizar as sociedades.
No entanto, a e�riência do pcvo hebreu e outras experiências
de impartantes conquistas das classes oprimidas nos mostram
que é necessârio que o pcvo trab alhador lute de forma
organizada para mudar a atual correlação de foi:ças, fazer valer
seus direitos e garantir de forma ·permanente esses direitos e
conquistas numa nova Constituição.

As Constituições
e as
rupturas históricas

1891
A Constituição
da República
• Contexto histórico
Proclamação da República

• Preparação e voto
Élaborada por um Congresso Constituinte de 21 membros
eleito por maiores de 21 anos com voto não secreto

• lnteres$es favorecidos e
prejudicádos

Os granqes proprietários rurais ("coronéis") garantem a
autonomia administrativa e financeira em seus estados:
decretam impostos e organizam a própria polícia.
A religião catól1ca deixa de ser a oficial, o ensino público é
leigoi o casamento, civil.
Garante o direito de reunião, liberdade de pensamento,
imprensa sem censura. sigilo de correspondência, habeas
corpus.
Mulheres. mendigos, analfabetos, soldados, religiosos, não
70 votam

1934
Constituição das
revoluções de 19 30
• Contexto Histórico

Revoluções de 30 e a Constitucionalista de 32.

• Preparação e voto
Elaborada por uma Constituinte eleita por maiores de 21
anos, alfabetizados, em .voto secreto: 214 deputados eleitos e
40 escolhidos pelos sindicatos.

• Interesses favorecidos e
prejudicados

Garante o voto secreto, o voto ás mulheres, aos maiores de
18 anõs; cria o salário mínimo, jornada de 8 horas, repouso
semanal, férias, estabilidade, indenização por dispensa sem
justa causa. Cria a Previdência social, a Justiça do trabalho
e a Justiça eleitoral. Cria o monopólio estatal de certas
indústrias, nacionalização progressiva dos bancos, o
monopólio nacional sobre as reservas minerais; reconhece os
sindicatos e as associações profissionais.
Restringe a entrada de estrangeiros. ·
Restringe a autonomia dos estados. Analfabetos, soldados e
religiosos continuam sem voto.

7/

1937
A Constituição
do Estado Novo

1946
Democracia
Liberal
• Contexto histórico
Fim da ditadura de Vargas e redemocratização do país.

• Contexto histórico

• Preparação e·voto

Ditadura de Vargas

Elaborada por uma Assembléia Nacional Constituinte, eleita
por maiores de 18 anos. Mais da metade da população,
analfabeta ou pobre demais, não vota. Há plena liberdade
partidária.

• Preparação e voto
Elaborada por uma pessoa, o jurista Francisco Campos
(Chico Ciência) e outorgada por outra, o ditador Vargas.
Ninguém mais foi consultado, muito menos o povo.

• Interesses favorecidos e
prejudicados
As bases da Federação são aniquiladas, bem como a
autonomia d:o.s poderes, a independência sindical e os
partidos. Proíbe a greve. Conserva a previdência social e a
jornada de 8 horas e declara que a Associação Profissional e
sindical é livre, desde, naturalmente, que reconhecida pelo
7'? Estado: é a criação da CLT.

• Interesses favorecidos e
prejudicados
A Constituição de 1946 restabelece a independência dos
poderes, a autonomia dos estados, os direitos individuais, o
direito de greve. Cria a estabilidade no emprego após 10 anos.
A censura continua, as manifestações de rua necessitam
licença prévia, a indenização na expropriação deve ser
"prévia e justa" e em dinheiro; as propostas de limitação da
ação de trustes e cartéis não passam e são revistas as que
determinavam a progressiva nacionalização dos bancos. A
Organização sindical 'permanece a mesma que a da ditadura, 73
dependel)te do Estado.

o w r

1967

A Constituição da
ditadura militar

1969

•

A Constituição
do Terror
d E e,

•

• Contexto histórico
• Contexto histórico

Plena vigência do Ato Institucional n9 5 (AI-5).

O golpe de 1964 se.apelida de "revolução'' e se legitima a si
mesmo, dando-se poderes constituintes.

• Preparação e voto

• Preparação e voto
A Junta militar elabora a Constituição que recebe o carimbo
de aprovação de um congresso mutilado pelas cassações de
mandatos.

• Interesses favorecidos e
prejudicados
Ganham os militares, os tecnocratas, a elite do poder
econômico, as multinacionais.
Há a centralização do poder. Acaba a autonomia dos
estados. Fim da estabilidaçle, restrições ao direito de greve,
extingue partidos políticos, institui arrocho salarial, permite
cassações· políticas e sindicais, o Executivo governa por
74 decretos, eleições indiretas.

Uma Junta Militar dá um golpe dentro do golpe, declarando
vagos os cargos de Presidente (Costa e Silva, gravemente
enfêrmo) e Vice (Pedro Aleixo, civil, gozando boa saúde) e
baixa uma Emenda Constitucional que mantém o AI-5, com
poderes para suspender a própcia constituição.

• Interesses favorecidos e
prejudicados
Os militares governam por decreto, acima das leis, da
justiça e dos demais poderes. Podem prender e punir
arbitrariamente em nome da Segurança Naciorial, que
justifica tudo: suspensão dos direitos individuais, da
inviolabilidade da correspondência e do telefone, do livre
direito de expressão (censura). Fecha partidos, cassa
mandatos, demite professores, juízes, sindicalistas, prisões
ilegais e torturas. Acaba com as eleições diretas para
governadores e prefeitos.

7s;·

1979

Emenda
constitucional
da abertura
• Ú>ntexto histórico
• Preparação e voto

Elaborada em segredo, a Emenda Constitucional é
ununciada pelo Governo do General Ernesto Geisel.

• Interesses favorecidos e
prejudicados
São revogados os Atos Institucionais - inclusive o n9 5 que conflitam com a Constituição de 1967. O Presidente
pode, entretanto, decretar o Estado de Sítio e o Estado de
Emergência, no qua l s�o suspensos os direitos individuais.

Referências

SUGESTÕES PARA
LEITURA

CARTILHAS - subsidios populares
1. A Constituição e os trabalhadores - DIEESE - Rua das
Carmelitas, 149, 3P andar - 01020 Sdo Paulo - SP - Fone: (011)
35-3071
2. A Constituinte interessa aos trabalhadores· rurais? - Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - Rua Ministro Godoy, 1484 Perdizes - 05015 S<Io Paulo - SP - Fone: (011) 262-3654
3. Constituinte com participação popular - A CO - Rua do
Chichorro, 62 - Catumbi - 20211 flio de Janeiro -' RJ
4. O que é Constituinte e qual é sua importância para os
trabalhadores - ECOS - Praça Maciel Pinheiro, 357, sala 201 Boa Vista - 50000 Recife - PE
5. Constituinte. Constituição. Vamos participar - Caderno CPT nP
6 - Cx. Postal 749 - 74000 Goidnia - GO

6. Igreja e Constituinte - CNBB - Caixa Postal 13-2067 - Brqstlia
- DF - Fone (061) 225-2955

7. CONSTITUINTE E CONSTITUIÇAO não são bicho papão ÍB

rgntro de Defesa dos Direitos Humanos Lúcia de Barreto
CNBB Regional NE 2 - Vozes

LWROS
1. Como fazer nova a República - D. Mauro Morelli - Col.
"Fazer" - Vozes/IBASE
2. O que é Constituinte? - Marília Garcia - Col. "Primeiros
Passos" - Ed. Brasiliense, 1985
3 Como participar da Constituinte - JB Herkenhoff - Col.
"Fazer" - Vozes/IBASE

AUDIO-VISUAIS
1. O povo é o poder Constituinte - 51 slides mais fita K7 - !BASE,
Rua Vicente de Sousa, 29 - Botafogo - 22251 Rio de Janeiro - RJ
- Fone (021) 286-0348 / 286-0794
2. Constituinte: a luta pela democracia - 48 slides mais fita K7 !BASE
3. Constituinte-Constituição - 48 slides - INFORMAR - Cultura
e Educação Popular - Rua da Consolaçdo, 222, Conj. 1.103 - CEP
01302 São Paulo :_ SP
4. Constituinte - Participar para mudar - Slides de papel -·Ediçdo
e difusão audiovisual - C.P. 1145 - 29000 Vitória - FS

ENDEREÇOS DE.PLENARIOS OU COMITÊS
pela .Participação .Popular na Constituinte
Secretaria Executiva Nacional provisória: ale FAMERJ, Rua
Visconde do Rio Branco, 54 - CEP 20.060 Rio de Janeiro, RJ - te/.
(021) 232-7787 ou (021) 232-6132.
Bahia: ale Diocese de Juazeiro, Rua Adolfo Viana, 8, Caixa Postal 192,
CEP 48900 Juazeiro,.BA, te/. (075) 8iz-2825.
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BrasRia: ale Jorge Vinhas, Sindicato dos Economistas, SRN 415 - B
1.D, apto. 104, CEP'70.878 Brasília, DF, te/. (061) 272-2695.
F.splrito San to: Plendrio Pró-Participaç4o Popular na Constituinte do
Esplrito Santo. Rua Abacateiros, 19, Jtapu4 - CEP 29.100 Vila
Velha, ES - te/. (027) 229-3603.
Goiás: ale Diocese de Goids, rua 57, nP 672, /tapuranga, GO - te/.
(062) 371-1206.
ale CPT, rua 20, nP 251, CEP 74.000 Goi4nia, GO - te/. (062)
223-4039.
Maranhão: ale Comiss4o. de Justiça e Paz, Caixa Postal 11, CEP 65.000
S4o Luiz,· MA.
Minas Gera;s.-Comitt Popular Pró-Constituinte, rua Potomaio, 1161,
S4o Geraldo, CEP 30.000 Bew Horizonte, MG, tel. (031) 337-0803.
Para lba: Comitt Pró-Constituinte de Jo4o Pessoa, Caixa Postal 180, CEP
58.000 Jo4o Pessoa, PB, te/. (083) 221-4705.
Pqraná: Movimento de Participaç4o Popular na Constituinte,� Rua Dr.
Muricy, 542, sala 905- CEP 80. 000 Curitiba, PR.
Rio Grande do Sul: Movimento Gaúcho pela Constituinte - ale
OAB-RS, Rua dos Andradas, 1261, BP andar - <Jó.000 Porto Alegre,
RS - tel. (0512) 21-9722.
Rio de Ja neiro: ale FAMERJ (endereço acima).
e também: ale Comiss4o Nacional de Pastoral Operdria, Rua Mariano
Sendra dos Santos, 44, sala 501 - CEP 25.000Duque de Caxias, RJ
- tel. (021) 771-3459.
também: ale CEDAC, Rua Benjamin Constant, 108 - CEP 20.241
Rio de Janeiro, RJ - te/. (021) 242-9693.
Rond6nia: Pkndrio Pró-Participaçao Popular na Constituinte de
Rondônia, Cai'xa Postal 1051, 78.900 Porto Velho, RO, te/. 221-2001.
'Santa Catarina: Movimento Pró-Participaç4o Popular na Constituinte,
Rua Getúlio Vargas, 2080, Caixa Postal 643, CEP 89.800 Chapecó,
. SC -· tel. (0497) 22-2498. Pró-Constituinte de Lajes: Caixa Postal 29,
CEP 88.535 .Correia Pinto, SC. Comit€ Estadual Pró-Constituinte dos
movimentos populares e Comitl dos Trabalhadores Pró-Constituinte

de Caçador: ale Cat�dral S4o Francisco de Assis, Caixa Postal 242,
CEP 89.500 Caçador, SC - tel. (0496) 62-0869.
São Paulo: Plendrio Pró-Participaç4o Popular na Constituinte ale
CNBB - Regional Sul 1 - Av. Higienópolis 901, CEP OÍ238 S4o
Paulo, SP - te/. (011) 826-5055, às 3fls e 5fls à tarde com Augusto.
e também: ale,Sindicato dos Engenheiros do Estado de S4o Paulo, Rua
Genebra, 17, CEP 01315 S4o Paulo, SP, te/. (011) 239-4022, com Rita
ou Bernilse.
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nem que não tenha mais serventia para f
expressão contemporânea da fé. Mas impli
ca em afirmar a vigência da ação de Deu:
acima de todas as coisas. Se se aceita ,
ressurreição de Cristo, se se recebe su.
promessa acerca da obra do Espírito Santo
não há outra alternativa que procura
moldar a vida da comunidade de acord•
com a ação desse Espírito, enviado justa
mente para atualizar no mundo a esperan
ça de Deus para os homens,
Assim, pois, podemos falar de tensã•
entre a comunidade da fé - secularment
arraigada na história com uma Iunçã,
de memória e conscientização acerca d
que Deus tem feito e quer fazer com
para os homens - e os carismas ou don
que o Espírito concede a indivíduos o·
comunidades inteiras para, dando cont
nuidade à sua ação passada, manter abe1
ta a possibilidade de os homens desce
brirem a vida abundante, uma vez plasm�
da na pess0a de Jesus Cristo. Como a cc
munidade da fé tende sempre a cristaliza
atitudes e idéias, a irrupção de carisma
especiais, pro�ét_ic �� �a maior_i_�_ �-��_.Y:z«:;
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EDITORIAL
"PRESERVE O QUE É DE TODOS",
reza a campanha da fraternidade deste
ano. E vemos ser proclamada a defesa
ela nossa natureza... Mas se olharmos a
realidade à nossa volta nos sentiremos
sufocados com a devastação programada
de toda ela. Corremos o risco de ficar
lamentando o verde dos vales e a pureza
das águas cristalinas quando nesta qua
resma deveríamos fazer dura penitência
de analisarmos a razão dessa devastação
ecológica. Afinal para uns poucos é
muito mais vital respirar o vereie acumu
lado do dinheiro e a pureza do ouro sur
rupiado do trabalho alheio. Preservar
o que é de todos é fazermos em nós esta
reflexão crítica que nos leva a não 1:os
retermos no muro das lamentações mas
a conhecermos e dizermos, em alto e
bom som. os responsáveis pela devastação
ela natureza e pela opressão do homem.
Preservar a vida é o apelo constante de
Cristo para nós. E quantos não podem
- porque são impedidos pelos que fazem
do lucro sua razão de ser - nem sequer
viver humanamente e com dignidade. Este
direito à vida é que legitima todo este
movimento de reivindicação que vemos

crescer a cada instante. É a voz dos espo
liados que clama aos céus uma reparação.
São os que rompem seus medos acumula
dos e dão-se o direito de exigir justiça
às suas vidas e aos seus trabalhos. Os
davids contra o imenso golias do lucro.
Aparentemente, uma luta desigual. Mas
os pequenos contam com a força do direi
to, a Justiça e a Vida que insistem em
E são muitos neste nosso
defender.
Brasil . . . Os davids dão-se as mãos e
lutam contra a força e a impertinência
dos golias. Aliás, o apóstolo já alertara:
"'Porventura, não vos oprimem os ricos, e
não vos arrastam aos tribunais?·· (Tiago
2,6). Mesmo assim, apesar das ameaças
eles resistem e continuam a luta lúcidos
cm seus direitos.
A nós, cristãos, cabe hipotecar solida
riedade a estes homens e mulheres que
reivindicam, através das greves, seu direito
à vida e partilhar com eles nessa luta
para preservar o que é de todos, mas que
neste momento, é prioritariamente deles:
espoliados no seu trabalho que gera a
fortuna dos poucos que mantêm muitos
numa condição de sub-vida.

CRISTÃOS GUATEMALTECOS DENUNCIAM ESCALADA REPltESSIVA
Reai;mdo â expulsão do p� dr!' Carlos Stetter. sacerdote
alemão que há 7 anos traba
lhava na Guatemala, 51 grupos
cristãos daquele pais firmaram
documento em que relatam os
fatos que culminaram com a
cleclsão governamental de ex
pulsar Pe. Stettcr. Após assi-
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forças de repressão do pais.
Por fim apelam: "f: nestes mo
mentos difíceis e de prova que
os cristãos devemos unir-nos,
recordando que esta não é a
p:·:meira vez em que a Igreja
é perseguida por cumprir sua
missão de trabalhar pRla cons
trução do "Reino de Deus e
Sua Justiça".

nalarem as cllvcrsas atividades
que ele desenvolveu, todas vol
tadas para o atendimento das
prementes necessidades do po
vo a que serviu. os signatários
elaboraram longa llsta em que
se referem às inúmeras perse
guições. expulsões e mesmo
assassinatos promovidos pelas
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Em estudo feito pela Arqui
diocese de São Paulo, ficou
concluído ser a Igreja uma das
instituições que vêm traba
lhando na periferia da cidade,
onde se abrigam 1 milhão 500
mil pessoas que vivem na mi
séria. D. Paulo afirmou que
"não trabalhamos sozinho; em
muitos lugares temos os ami
gos de bairro colaborando e
existem movimentos de outras
igrejas atuando nessa área".
Segundo ainda informação de
D. Paulo Evaristo Arns, Car
dPal-Arcbeispo de São Paulo,
foram criados 170 Centros Co
munitários na capital paulista,
em três anos. Sobre a ativi
dade destes centros, explicou
D. Paulo: "Procuramos solu
clcnar a situação de todos,
providenciar documentos, aco11·-er crianças e jovens, formar
lideranças, organizar reuniões
d,i oração, dar espírito frater
no e identidade a todos na
região". salientando "que a
Diocese põe todos os seus re
cursos materiais e pessoais na
periferia". Organizam também
a acolhida dos migrantes, com
a colaboração de outros mi
grantes que Já vivem nos balr
os mais pobres e periféricos.
Para o Cardeal, este é um "ele
mento altamente positivo para
a sobrevivência do homem nas
grandes cidades". (JB - 2.3.79)

IGREJA APOIA GREVISTAS METÃLURGICOS
. Durant1: a assembléia que congregou 80 mil metalúr
g�c?s, em Sao Bernardo do Campo, São Paulo, foram lidos
vanos d?cumentos
de apoio ao movimento grevista da clas
_
se, que Ja ent!ou no 7_9 dia, por aumentos salariais condig
nos. Da IgreJa de Sao Paulo foi apresentada uma nota
que diz: "A Igreja de São Paulo apoia os grevistas do ABC.
A_ Pastoral Operária, oficialmente estabelecida na Arqui
d10c �s.e de , Sao Paulo, com a coordenação do Bispo D.
vem manifestar seu apoio à luta dos
Angelico Sandalo,
trabalh�dores �etal�r15icos, esclarecendo o seguinte: a) a
greve e Justa, e legitima porque é o grande instrumento
de defesa pacífica dos trabalhadores. É um direito dos
trabalhadores, negarem-se a trabalhar se o seu salário não
f?r suficiente. A greve é justa por causa dos baixos salá
rios q_ue . recebem a maioria dos trabalhadores (60% dos
metalurgic_
_? s recebe n:ienos de 3 salários mínimos, segundo
a Federaçao das Industrias).

As empresas não podem negar sua capacidade em atender
as reivindicações porque durante 14 anos aumentou enormemente seu capital, enquant,, os trabalhadores vivem na
pobreza e na miséria. Denun
ciamos a repressão. Enquanto
o Governo fala em abertura',,
a policia prende, ataca com
cassetetes e gases nos traba
lhadores perto das fábricas e
o novo ministro manda fazer
sindicãncla nos Sindicatos, di
ficultando assim a prática da
liberdade sindical. A Bíblia
condena "os que oprimem os
fracos e maltrata1n os pobres".
E cita ainda um trecho da
c"rta de São Thlago, 5.4: "Els
você
que
salário
o
que
tirou cios trabalhadores clama
e seus gritos chegaram aos
ouvidos do Senhor". A nota
conclui, apelando "a todo o
pcvo para dar apoio concreto
41
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A Frente Nacional do Trabalho iniciou uma campanha
I_>a1:a arrecadar fundos para os desempregados depois da
ultima grande greve dos metalúrgicos de São Paulo Osasco
Guarulhos e região do ABCD, no mês de outubro. 'Calcula'.
se que mais ou menos dois mil metalúrgicos foram demi
tidos e destes pelo menos 400 "por justa causa" isto é
sem direito a absolutamente nada. A FNT ao lado d�
trabalho de apoio está realizando outro de conscientização
onde mostram �os trabalhadores que "é preciso, mais do
que nunca avaliar o porque da estrutura injusta das leis
que regem o sindicalismo, das leis contra e não a favor dos
trabalhadores". Endereço da FNT: Av. Ipiranga 1279 99 andar, São Paulo, SP.
1
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ao grevistas" ( ...) "para que
trnham condições de se manter unidos aos seus companhelros até o fim". (FSP _
19. 3. 79)

JOAO PAULO II E
FELIPE POTTER ENCON
TRAM-SE EM ROMA
O Papa e o Secretário do
Conselho Mundial de Igrejas
tiveram lmporta.nte encontro
nos dias 19 e 20 de fevereiro
no Vaticano. Foi a primeira
vez que Potter se entrevista
com o cardeal Wlojt!la, depois
que foi sagrado Papa, com
quem Já mantinha relações
anteriormente. Os efeitos da
corrida armamentista, as ten
sões ln ternacionals, as amea
ças à paz mundial e a cres
cente situação de pobreza do
mundo, entre outros temas fo
ram objetos, certamente, de
análise dos dois representantes
das Igrejas Cristãs. Nos últi
mos ano, como se recorda, a
preocupação pelos pobres, a de
fesa dos Direitos Humanos, a
luta contra as injustiças sociais
tem sido uma preocupação co
mum do Vaticano e do Conse
lho Mundial de Igrejas. Na
última reunião do Episcopado
Latino-Americano em Puebla
foi tomada uma firme opção
pelos pobres. tema que também
c&tá sendo debatido pelos evan
gélicos e ortodoxos na Comis
são das Igrejas para o desen
volvimento (CCPD) do Conse
lho Mundial de Igrejas.

3

TRABALHADORES RURAIS FAZEM MOVIMENTO
CONTRA I. C. M.

O pagamento do Imposto de Circulação de Mercado
ria (ICM) pelos pequenos produtores rurais se constituiu
num grave peso para quem vive inserido numa agricultura
de subsistência, levando-se em conta as implicações que
dele decorrem. Por lei nenhum produto pode circular
"descoberto" da devida notificação fiscal. Para o agri
rultor, tirar uma nota avulsa significa perder um dia de
trabalho, arcar com as despesas de transporte para a
cidade e enfrentar a burocracia do órgão competente .
Prefere, então, levar a sua mercadoria sem a notificação
e correr o risco de ser flagrado pelo fisco. Normalmente
se juntam vários agricultores (30, 40) e enchem um cami
nhão de feijão, milho e farinha de mandioca, tocando um
quinhão para cada um, suficiente para ser trocado por
outros produtos da cidade para o consumo da semana.

Surpreendido pela fiscalização, a Lei manda que a nota
flscal correspondente ao ICM
seja lavrada em nome do
transportador (o motorista do
caminhão), como manda também que seja cobrada uma
multa de 150%, sobre os 15%
do ICM para a mercadoria
transportada "irregularmente".
Juntando o valor do ICM e a
multa, o agricultor se obriga
a pagar 37,5% do valor do seu
produto, afora outras multas
previstas na Lei.
Ocorre que o seu produto
tlca novamente "descoberto"
da devida notificação (já que
foi tirada em nome do transportador) e se não consegue
vender naquele dia, ao ser levado para outra feira ou para
o mesmo local noutro dia, está
sujeito à. cobrança de outro
Imposto e nova multa. Diante
dessa situação, agrlcul tores de
9 Municípios vizinhos resolve
ram discutir a questão e bus
car uma saída - Isto há cer
ca de um ano. Resolveram
fazer um abaixo-assinado (que
já se encontra conclufdo com
7 .200 assinaturas) que será
entregue à.s principais autori
dades do estado da Bahia, de
nunciando o problema e exi
gindo uma mod1f1cação na le
gislação. Grupos de agricul
tores têm-se reunido em suas
rE:Spectlvas localidades com ou
tros trabalhadores rurais que
são também prejudicados e pe
riodicamente fazem reuniões
gerais (com representantes de
todos os Municípios), avalian
do os passos dados e plane
jando outros. No momento se
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encontram empenhados numa
tarefa de "convocar" os Slndicl\tos de Trabalhadores Rurais
para assumirem com eles a
luta, e, os Sindicatos que estão
se negando são denunciados
Junto aos trabalhadores. O
abaixo-assinado deve ser entregue no mês de março pelos
próprios trabalhadores, com ou
sem a participação dos Sindlcatos, embora alguns já tenham se comprometido em
apoiar o movimento. A Federação dos Trabalhadores da
Agricultura (FETAG) está sendo solicitada para que disponha de um advogado para
acompanhar a questão e envie
um representante para acompanhar os trabalhadores no dia
da entrega do documento.

INDIGENISTAS DEFEN
DEM íNDIOS
A situação dos 20 mil índios
guaranis, espalhados pelo Brasil,
Boli via e Paraguai está. sendo
discutida, em Dourados. no
Mato Grosso, por lndlgenistas
missionários dos três países.
O objetivo do encontro é for
necer elementos para o enca
minhamento de uma ação con
junta e concreta em favor des
sas comunidades, que vivem
em geral em condições subhu
manas. trabalhando para fa
zendeiros e sem garantia legal
das terras como ocorre espe
cialmente no Paraguai. Até
hoje, segundo a Diocese de
Dourados, os missionários de
senvolveram trabalhos Isolada
mente junto aos guaranis. daí
a necessidade levantada de se
conseguir uma visão ampla da
realldade vivida por estas co
munidades, envolvendo os as
pectos fundamentais de sua
religião, do sistema econômico
comu
de
do sistema
e
nlcação guarani: cultura e re
ligião. Os missionários brasi
leiros que participam do en
contro, llgados ao Conselho
vão
Indlgenlsta
Missionário
apresentar um quadro da si
tuação dos índios no País, bem
como uma análise do modelo
de ocupação e desenvolvimen
to das regiões habitadas pelos
guaranis. (ESP - 1. 2. 79)

"A FUNAI É POLICIALESCA!"

Para o índio Daniel Cabixi que foi proibido pela
Funai de comparecer à reunião do CELAM em Puebla;
México, a Funai compara o índio "a um caniço ao sabor
dos ventos" pois alegou que a permissão de viagem que
seria dada a Daniel "abriria precedentes para convites de
reuniões de credos contrários à formação do índio". Para
a líder Pareci o argumento "encobre a real intenção da
Funai de impedir que os outros saibam da situação do
índio brasileiro". Daniel destacou que "o índio brasileiro
está caminhando para a firmeza de suas idéias na defesa
de seus direitos. Os últimos fatos (conflitos) mostram
que o índio está descobrindo que foi explorado, espoliado
e massacrado, até pelo órgão de Proteção "de forma direta
ou ajudando terceiros a espoliar o patrimônio indigena.
"A Funai - acrescentou o índio Cabixi - exerce sobre
nós uma ação policialesca, nos proibindo de debater os
nossos problemas que só nós conhecemos com profundi
dade". - (JB: FSF 23 .01 .79)
MARÇO 79 - CEI

cristãos, animados pelo Espírito Santo,
foram crescendo e se espalhando pelo
mundo (Atos dos Apóstolos 8, 1-6).
Portanto, como vimos, não é só a pes
soa que tem estudo que pensa. Todo
mundo pensa.
O homem do povo sente na carne, perce
be as coisas, mas nem sempre compre
ende a situação geral; o homem de estudo
sabe muita coisa pelos livros, mas muitas
vêzes não sente na carne. O erro do homem
de estudo é achar que ele pode saber
realmente sem sentir e sem se apaixo
nar pela vida, pela luta por um mundo
melhor. Se o homem de estudo está
afastado do povo, se ele não sente o âni
mo e a esperança do povo, ele não será
capaz de explicar a vida. Não se faz
Política (política com P grande) sem
este ânimo, esse entusiasmo, sem a união
entre intelectuais e povo. Se o intelec
tual não se une ao povo, ele se torna
apenas um homem que conhece muitos
livros, e então os intelectuais se tornam
um grupo fechado, privilegiado, mas inú
til para o povo.
Intelectual não é só o homem de estudo.
Intelectual é todo aquele que leva as pes
soas a se organizarem, que dirige um
grupo ou um movimento, que procura le
var outras pessoas a terem opinião cons
ciente. Intelectual é todo aquele que
reúne pessoas para discutir assuntos,
que reflete junto com os outros, que
transmite idéias. Porque uma pessoa que
faz isso não vai só vivendo a vida do jeito
que ela acontece. Essa pessoa que reúne
outras pessoas é uma pessoa que pensa
sobre a vida e que procura organizar as
outras pessoas para pensar de alguma
forma. Por isso é que nós podemos dizer
que intelectual é o jornalista. o professor,
o técnico, o advogado, o padre, o funcio
nário, o educador, o político, e também
o operário, quando eles levam outras
pessoas a pensar e a ter idéias sobre uma
situação e sobre a vida em geral.
Agora, existem intelectuais que estão
a serviço do grupo que oprime a maioria
da sociedade. Existem intelectuais que só
transmitem idéias que levam as pessoas a
se conformar com o mundo do jeitoque está.
Por exemplo: o jornalista que escreve que
a situação do povo está boa. Ou a padre
que diz: "O povo é pobre porque Deus
quer assim". Ou o professor que ensina
que esse sofrimento sempre existiu e não
adianta fazer nada para mudar. Ou o
dirigente sindical que fica sempre do
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lado dos patrões. Esse tipo de intelectu
al serve para fazer o povo se acomodar
e aguentar a exploração.
Mais existe outro tipo de intelectual.
São poucos, é verdade, mas são pessoas
dispostas a dedicar a sua vida pelos seus
ideais, pelo povo. São os intelectuais que
se colocam a serviço do povo, que escre
vem coisas a favor do povo, que ficam
sempre do lado do povo haja o que hou
ver. São os intelectuais que são gente do
próprio povo ou então, mesmo sendo de
outra classe, vão para o meio do povo
para ajudá-lo naquilo que puderem ajudar.
Por exemplo: o engenheiro que dedicar
as suas noites num curso noturno para
adultos. Ou o padre que sempre está no
meio do povo e luta junto com o povo
para mudar a situação. Ou o professor
riue dedica seus fins de semana oferecen
do seus serviços numa comunidade popular.
Ou o operário que, apesar de cansado,
ainda sai para conversar com seus com
panheiros e nos fins de semana reúne
companheiros para discutir sobre a situa
ção da vida. O intelectual que se compro
mete com o povo, disposto a dedicar su1
vida ao povo, acaba se tornando uma mes
ma pessoa como o povo. As pessoas do
povo acreditam nele assim como acredi
tam num líder do bairro que seja combati
vo e atuante. E acreditam não porque
ele fala coisas bonitas, mas por causa da
sua prática, porque estão vendo na vida
dele que é uma pessoa que está do lado
do povo até debaixo d'água.
Na Bíblia nós encontramos muitos
exemplos desse tipo de intelectuais. Uns
nasceram do povo, como Jesus Cristo
que era carpinteiro, como Pedro que era
pescador - quase todos os apóstolos eram
trabalhadores. Outros não eram gente
do povo, mas decidiram juntar-se com o
povo e dedicar a sua vida ao povo. Eram
homens de estudo, pertenciam a classes
mais altas, mas converteram-se ao servi
ço do povo. Por exemplo: Moisés, que
lutou pela libertacão do povo que estava
escravizado no Egito (ver o livro do Exodo
2, 10 e 3, 7-10; e Hebreus 11, 23-29). Os
orofetas Isaías e Jeremias também per
tenciam a famílias importantes e deixaram
a vida da riqueza e tranquilidade que
tinham para seguir o apelo de Deus e
servir o povo (ver Isaías 1,1 e Jeremias
1,1); Jeremias foi preso várias vezes e
sofreu muito. São Paulo era um homem
instruído, tinha muito estudo. No início
da sua vida ele era contra os cristãos e
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até os perseguia. Mas depois ele ouviu
a voz de Deus e se converteu (Atos dos
Apóstolos 9, 1-19). A partir daí ele dedi
cou a sua vida ao povo, disposto a sofrer
o que fosse necessário para que o povo
tivesse uma vida melhor (ver Felipenses
4, 11-13).
Assim, para Deus, o que importa é que
o homem se coloque a serviço do povo.
Jesus Cristo não chamou só gente do povo
para ser seu apóstolo: Ele chamou tam
bém pessoas de classes mais altas, mas
eram pessoas que estavam dispostas a
servir o povo. Por exemplo: ele chamou
Mateus para ser apóstolo, e Mateus era
um homem que ganhava dinheiro de modo
desonesto (Mateus 9,9) - e Mateus dei
xou a vida que levava para seguir Jesus
e servir o povo.
Esse intelectual se liga ao povo, se une
com o povo, forma uma coisa só com
o povo. Sua missão é elevar o nível de
consciência do povo ( na prática e na
teoria). Porque o povo, mesmo vivendo
situações difíceis, às vezes se acomoda.
E se acomoda porque não tem consciência
da opressão e da exploração. O papel
do intelectual é ajudar os companheiros
a tomarem consciência da situaço em que
vivem. :F: ajudar os companheiros a verem
a realidade em que vivem para poderem
mudá-la. Para isso, ele parte daquilo que o
povo vive, naquilo que o povo sente, daqui
lo que o povo pensa sobre a vida. E vai
ajudando o povo a refletir sobre isso. a
questionar isso, a verificar até que ponto
isso está certo ou errado, até que ponto
as coisas devem ser assim ou podem
mudar.
Não é só a partir do que o povo pensa
que se pode ajudá-lo a tomar consciência.
� também a partir da própria prática .
Por exemplo: a união de uma comunida
de para ter água no bairro é um ponto
de partida para ela tomar mais consciên
cia da sua situação e da força da união.
Ou a posição de alguns companheiros na
fábrica que exigem insalubridade também
permite eles verem melhor a situação e
pensarem em uma solução melhor para
a classe. Toda prática, todo acontecimen
to, toda ação, mesmo que seja um acon
tecimento negativo, serve para as pessoas
tomarem mais consciência da vida que
vivem e procurar transformá-la.
A medida que o povo vai refletindo em
grupo, à medida que vai agindo (no bairro,
no trabalho, no sindicato), o povo vai au
mentando a sua consciência (teórica e
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prática). Vai conhecendo melhor os me
canismos da exploração, vai conhecendo
melhor a maneira como a sociedade fun
ciona, a maneira como a sociedade está
organizada.
:F: este o papel do intelectual, seja ele
um operário, um dirigente sindical, um
professor, um técnico, um padre, um ad
vogado, uma freira, um médico: servir o
povo, ajudando o povo a tomar consciên
cia, a se unir, e a agir em conjunto para
mudar as coisas que estão erradas.
Para nós sabermos se uma pessoa que
não é operário é realmente comprometido
com o povo, a gente tem que observar a
prática dele, a vida dele. Como é que
uma pessoa mostra que está comprome
tida com o povo? Quando faz uma opção
de vida de se colocar a serviço do povo.
? bom, se for possível, que �le more
.1unto com o povo, num bairro po
pular. Mas isso não é o mais importante.
Mesmo que ele more em outro bairro, em
outra cidade, o que importa é que a sua
vida seja a serviço do povo. Esta é a
primeira condição. A segunda condição
é que ele venha para o meio do povo
para ajudar e não ensinar. Mesmo que
seja um homem de estudo, se ele vier
para o meio do povo, terá também de
aprender junto com o povo, ele tem de
saber que não é o dono da verdade. Isso
é muito importante, porque se ele vem
achando que sabe tudo e que só vai en
� inar, ele vai acabar é atrapalhando o
novo. Os patrões, os engenheiros na fá
brica que colaboram na exploração, tam
bém dizem que eles é que sabem tudo e
que os operários não sabem nada. De
gente desse tipo o povo não precisa .
Agora. se a pessoa vem ao povo para aju
dar, disposta a dar e a receber, a trocar
suas experiências e conhecimentos com
os conhecimentos e as experiências do
povo, então sim, essa pessoa é útil para
o povo. Porque essa troca entre uns e
outros, essa ajuda mútua, isso é que aju
da o povo a caminhar. Por isso, a pessoa
que tem estudo deve respeitar a cami
nhada do povo, deve entender que o povo
vai descobrindo as coisas devagar, lenta
mente. E descobre devagar porque só
descobre aquilo que a sua prática vai mos
trando. Descobre lentamente, mas aquilo
oue descobre, não esquece mais, porque
é como uma árvore: não tem só galhos
e folhas. tem uma raiz plantada bem fun
do - não esquece mais. O papel da pes
soa que tem estudo é ajudar o povo nessa
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cammhada. E saber que a força da trans
formação esta é no povo, como uma terra
fértil produz muito fruto. E o que ele
vai fazer é ajudar a adubar essa terra
para dar muito fruto.
11: preciso também que o intelectual
que nasce do povo, o operário que reúne
e dirige, que ajuda os companheiros a
tomar consciência, é preciso que tome
cuidado para não se achar mais impor
tante que os seus companheiros. Porque
senão ele se torna como uma pessoa que
vem para o meio do povo só para ensinar.
Ora, como nós já vimos, o papel do inte
lectual é servir o povo, ser uma só coisa
CARTAS
Aproveito a oportunidade pa
ra parabeniza-los pelo ótimo
periódico que é antes de tudo
urn lutador pela Justiça de
DEUS aqui na terra, eliminan
do a hipótese de que a vida
eterna comece depois da mor
te biológica.
Que o obJetl vo de Justiça
social seja alcançado e tam
bém o de liberdades demo
c1 átlcas.
Sem mais agradeço se me
derem o enorme prazer de re
ceber o BOLETIM na condição
de Cortezla. Se não for possi vel agradeço da mesma forma,
com diferença no ponto que
dlz respeito a esta leitura sa
dia que me foi proporcionado
nestes meses,
Atenciosamente.
Teresinha Maria Mansur
E&tou com esta carta reno
vando a minha assinatura do
CEI. Eu trabalho aqui na
Diocese Araquai como voluntá
rio desde 1976 e vou voltar pa
rs. a minha terra Austria, no
11m do ano.
Como fonte de material para
o nosso BOLETIM, diocesano, o
CEI é muito Importante. aju
dando aumentar a consciên
cia e compreensão pelos pro
blemas mais graves na atual
situação.
A nosso diocese deve ser uma
das mais pobres regiões do
Brasil atuamente grandes fir
mas de reflorestamento estão
no caminho de engolir ela ...
Roberto Mayer
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junto com o povo, disposto a ajudar e
não a impor suas idéias.
Assim foi Jesus Cristo: veio e se colo
cou no meio dos seus irmãos como alguém
que veio para servir (ver Marcos 10,45
e também Lucas 9,33-35). Tendo amado
a todos, amou-os até o fim: toda a sua
vida ele a deu pelos irmãos ao ponto de
ter sido morto. Jesus Cristo foi assim
um homem do povo, um homem cons
ciente que fêz tudo para ajudar o povo
a tomai· consciência, para o povo se unir
e lutar por uma vida melhor (ver João
10, 10).

Recebi. também. o CEI de
dezembro e o magnifico suple
mento. Em termos de mate
rial bíblico e teológico é passi
vei que seja este o melhor e
mais substancioso suplemento
at(• agora.
Fiquei feliz em ver o artigo
àe Emi!io Montl, pois. salvo
engano. representa os estudos
que ele apresentou na reunião
do CIEMAL em Costa Rica,
certo?
"A Caminhada da Igreja" é
simplesmente incrível. Como
f,cou escondido até agora, se
apresentado em Italci?
Jaime Wrigth
Austln-Texas
Aqui, na minha Diocese, Já
exl5te a Ir. Joana que assina
o C E I. que tenho lido regu1,ll'lnente. Agora quero fazer
uma assinatura para meu en
clereço .
Por Indicação da Ir. Joana,
comecei a enviar-lhes o Bole
tim da Diocese de Juazeiro,
Intitulado "CAMINHAR JUN
TOS", que fala de nossa luta
pela sobrevivência das 70 mil
pessoas desalojadas pela Bar
ragem de Sobradinho.
Desejando-lhes multo êxito
neste trabalho de difundir as
notícias das Igrejas. que por
toda a parte vão implantando
0 Reino de Deus, na luta pela
Justiça e pelos direitos funda
mentais da pessoa humana. Com minhas saudações multo
cordiais,
D. José Rodrigues de Souza
C.SS.R.
Bispo de Juazeiro - BA

Ivo Lesbaupin.

Nem sempre leio todos os
artigos. me desculpem. por tal
t.\ ele tempo. Mas tenho apro
veltacto multo para informar
me e meditar sobre o que vai
neste mundo de Idéias, interes
se e lutas pa.ra me convencer
cada vez mais de quanto a
nossa civilização carece do Es
pírito do Evangelho. Interes
se-me sobremodo do fascículo
anexa a Conferência dos Bis
pos da América Latina, isto
é a Evangelização na América
Latina, estou a espera da no
tícia que virá ela referida Con
ferência em México e natural
mente a publicação que vocês
farão sobre o seu resultado
com suas implicações. Espero
muito. O nosso Brasll se ex
pande e como pode uma na
ção se expandir com segurança
sem o Evangelho de Cristo? E
como o Brasll de maioria ca
tllca pode progredir seguramen
te se a Igreja Católica não �e
firmar no Evangelho?
Pare
ce-me que a referida Igreja
marcha nesse espírito com ou
tra roupagem nem sempre
aceita por nós protestantes,
preocupados com a aparência.
Espero no nosso bondoso Deus
que os Irmãos prosperem nesse
lngente esforço de nos ln for
mar, aplainando os caminhos
para uma nova era de com
prcensões.
Abraços fraternais de
um pastor,
Rev. Ryo.shi Iízuka
Cx. 113 Jathai, GO. CEP-76300
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APRESENTAÇÃO
Apresentamos as CELEBRAÇÔES MJSSIONÁRJAS aos irmõos e
irmãs, que se reunem, no Mês de Outubro, para rezar e refletir a voca
ção e o co_mpromisso missionários.
São quatro roteiros para Encontros dos Gmpos de Famílias, de
Jovens, de Oração, CEBs, Círculos Bíblicos. escolas... e o Terço
M,ssionáno.
As Celebrações Missionárias destacam os ob;etivos permanentes da
cooperação missionária:

- Oração e sac ificio pelas mi�sões.
r

- Compromisso de cada um e de todos os cristãos na evangelização aqui e além-fronteiras.
- Empenho na promoção e apoio das vocações missionárias.
-Recuperação do espírito de solidariedade e partilha.fraternas
das primeiras comunidades cristãs para que todos osfiéis cris
tãos cumpram seu dever de colaborar com ofertas e doações
materiais para missão universal.
Neste ano, elas têm presente situações missionárias, "mundos e
fenômenos sociais novos"(Cf RMi 37), que engem a concentração da
mensagem do Profeta Isaías: ''Alarga para todos o espaço da tua tenda.
amplia, sem medo, o toldo debaixo do qual vives"(ls 54, 2).
Convida-nos, também, continuar a, missão de Jesus que valorizou a
casa e ensinou-nos que o MUNDO E NOSSA CASA: Ide por todo o
mundo e anunciai a todos a Boa Noticia do Reino de Deus (Cf Me 16. J 5).
Saudamos a todos os que se reunem nos gmpos e comunidades para
estas CELEBRAÇÔES e assumem, com generosidade, compromissos
missionários concretos. Na certeza da presença do SenhorJesus no meio
de nós. imploramos, sobre todos. a benção de Deus Pai, Filho e Espírito
Santo.
Dom Vicente Ztco

Arcebispo de B.-!ém
e da D1mensã0Mm1onána da CNBB

Pe. João Panazzolo

Diretor Nacional
das Pont,jic,as Obras M1ss/onána1
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Celebrações Missionárias
O MUNDO É NOSSA CASA
ORAÇÃO MISSIONÁRIA
Senhor Jesus,
Bom Pastor e Irmão nosso,
vieste habitar no meio de nós,
trazendo vida e esperança,
11este Mundo, CASA DE TODOS.
Concedei-t1os, sob a proteção de Maria,
que vosso Espírito Santo
dê novo ardor missionário à Igreja
para ammciar o Evangelho
a todas as culturas.
Aumentai as vexações,
a fim de que nãofaltem evangelizadores
para a missão, aqui e além-fro11teiras.
Amém

ORIENTAÇÕES GERAIS
l . CELEBRAÇÕES MISSIONÁRIAS � o presente livrinho contém quatro
roteiros de CELEBRAÇOES MISSIONARlAS e o TERÇO MISSIONARIO
para o Mês de Outubro de 1993, Mês das Missões.
2. PREPARAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES - O segredo de um bom Encontro é
sempre a preparação. É, por isso, necessário fazer um encontro com os
animadores dos grupos para estudar os objetivos e conteúdos das Celebrações,
tomar decisões conjuntas; refletir sobre o significado dos símbolos e seu uso e
ensaiar os cantos. Os cantos indicados são sugestões. Pode-se escolher outros.

3.ACOLIDDA EORAÇÕES - Tudo dcve aconteccr de modo aJcgre e com muita
criatividade. Utilizar os sí mbolos indicados, criar e preparar outros. As
Celebrações são especial momento de oração. O ambiente deve colaborar para
este clima. Deus mora no meio de nós. Maria, Mãe de Jesus, reza conosco. A
Oração Missionária pode ser rezada no início dos Encontros.
4. AS PERGUNTAS -As perguntas não têm uma responsta certa e outra errada!
Elas são u m meio de co meçar a conversa de furma participativa e dentro da
rcalidade. No grupo não há o que sabe mais e aquele que não sabe. Somos iguais.
Todos temos idéias e opiniões. E principalmente experiência de vida.

l ª CELEBRAÇÃO

..

Deus habita
no meio de nós

SÍMBOLOS: Cartaz da
Campanha Missionária
de 1993, Bíblia, cruz,
flores... mapa do mundo,
barraca e travesseiro.

5. LEITURAS E REFLEXÕES - As leituras devem ser feitas para serem
entendidas e depois refletidas por todos. Se for necessário leia-se outra vez. O
importante é compreender a leitura.
6. A VISOS - Os avisos são necessários para a boa organização e a realização de
compromissos co muns. Combinar sempre juntos. Marcar os horários dos
encontros e das outras iniciativas.
7. TERÇO MISSIONÁRIO - Estamos no Mês do Rosário. A oração do Terço e
a conhecida ladainha de Nossa Senhora podem ser rezados durante o Encontro
das Celebrações ou no fim. O Terço pode ser rezado sempre e nestas celebrações
você pode encontrar propostas de intenções missionárias. A estas, você pode
acrcsc.cntar outras intenções de acordo com sua reaJidade. É bom introduzir
cantos adaptados aos mistérios.

8. MAPA DO MUNDO - Para dar sentido universaJ às Celeb� é bom ter
presente, nos Encontros, u m Cartaz do Mapa do Mundo. Pode ser feito pelos
participantes, pelos jovens, crianças e estudantes.
9. GESTOS CONCRETOS - As Celebrações devem levar sempre a gestos
concretos de ação. "A fé sem obras é morta". Por isso é bo m chegar a decisões
comuni�a s com a participa�?de�oo grupo.Estudar, c.omcarinho, fonnas
de c.ontmuar a c arnp anha Mi ss1onána c.om ações c.oncretas para todo o ano.
1 O. COLETA MISSIONÁRIA - No Mês de Out1Jbro em todo o mundo rcaliza
se a COLETA MISSIONÁRIA. Éa colaboração de t�os "para todas� missões
do mundo".Na 3ª capa encontra-se uma explicação mais c.ompleta deste gesto
fraterno. Ele deve sempre ser feito com aJcgria e e.orno agradecimento pelo dom
da fé. Não é es mola mas partilha caridosa. Tudo o que recebemos de Deus ,lão
é nosso. Foi-nos confiado e m uso.
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1.ACOLBIDA

(Alguém da família acolhe e ac.omoda os participantes).
{

j

ANJM.:4f?O�:. Estamos reunidos, nesta casa, para iniciar, as Celebrações do Mês
M1ss1onano:O Mundo é nossa casa. Nosso Encontro e a oração de hoje voltam
se para o tema: "Deus habita no meio de nós". Por isso, com alegria, saúdo
a todos: O Senhor esteja conosc.o!
TODOS: Ele está no meio de nós!
ANIMADOR: Peçamos ao Senhor que nos envie o Espírito Santo, cantando:
CANTO: Vem, vem, vem, vem &pírito Santo de amor!
Vem a nós, traz à Igreja um novo vigor.
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2. OLHANDO A REALIDADE
ANIMADOR: Aqui estão alguns -símbolos: O cartaz da Campanha Missionária, a
Bíblia, a cruz, flores, mapa. do mundo... Lembram a necessidade que todos temos
de ter casa para morar. Lembram, também, as muitas famílias que ainda não têm
casa para abrigar-se e travesseiro para repousar. Olhando no mapa, vemos o
Brasil (mostrar) e vamos conversar:

"I

1 ° Oque nos dizem estes símbolos?

2° Em nossacomunidade, noBrasil, todos têm moradia digna?Porque,

ainda hoje, muitas familias vivem mudando continuamen
te decasa, de lugar e até de país? Outras pagam aluguel, ou não têm
casa, ou vivem embaixo de pontes?...
3 ° Diante desta realidade, o que significa a mensagem da Campanha
Missionária: O Mundo é a nossa Casa?
LEITOR 1: Boa parte do povo brasileiro não tem condições para viver dignamente.
Tsso acontece por causa do empobrecimento, do trabalho mal remunerado, da
posse das terras pelos poderosos. E também pela má administração dos
governantes e a falta de uma política em beneficio do povo.
LEITOR 2: Por isso encontramos famílias inseguras, desanimadas, sem moradia
para viver. Peçamos ao Pai do céu que nos ajude a superar estas situações.
TODOS: Senhor, dai-nos força e coragem!
LEITOR 1: Muitas são as famílias e grupos humanos desenraizados de seu ambiente,
desprotegidos, longe de seus amigos, parentes e da comunidade de origem,
digamos:
TODOS: Senhor, dai-nos força e coragem!
LEITOR 2: Esta realidade lembra-nos Maria e José viajando de Nazaré para Belém,
onde não encontraram casa para Jesus nascer. Recorda-nos também a fuga para
o Egito escapando das ameaças de Herodes. Mais urna vez, digamos:
TODOS: Senhor, dai-nos força e coragem!
LEITOR 1 � Jesus iniciou sua vida missiónária sem ter um lugar fixo. Quando lhe
pergun�-. "Onde moras?", Jesus repondeu: "As aves dos céus têm ninhos,
as raposas tem tocas� mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça"
(Lc 9 ,58 ). O travesserro lem'ôra-nos a alegria de poder descansar tranqüilamente.
4

3. APALAVRA DE DEUS ILUMINA A VIDA
ANIMADOR: Jesus experimentou nacame a dura reaJidade deserperegrino, de não
ter uma casa. Acolheu a todos e mostrou o quanto é necessário um ambiente
hwnano e frat.emo, para viver. Ouçamos a mensagem das leituras, cantando:
CANJ'O: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar/
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
Cristo me chama, Ele é Pastor
Sabe meu nome, fala, Senhor.
LEITOR: Leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 9,57-58. Enquanto iam
andando, alguém no caminho disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que
fores".�Jesuslhe respondeu:''Asraposas têmtocaseospássaros têmninhos;
mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça".
LEITO�: Leitura do Evangelho de São João, capítulo 1, 37-39. Os dois discípulos
segwram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o seguiam, Jesus lhes disse:
"O que buscais?" Responderam-lhe: "Mestre onde moras?" Disse-lhes Ele·
"Vinde e vede". Eles foram e viram onde mora�a, pennanecendo com Ele aque-·
le dia.
(Pausa para reflexão)

PARTILHANDO
ANIMADOR: Que mensagem cada um recebeu, ao ouvir estas leituras?
Vamos partilhar!
J.Com quem Jesus se identificou ao dizer: Não tenho
onde reclinar a cabeça?
2.Jesus disse aos discípulos: "Vinde e vede". A casa onde moramos
também está aberta a todos?
3.Em nossa comunidade, todos têm casa para morar?
- Quais foram os gestos concretos de nossa comumdade na
Campanha da Fraternidade/93?
- E nesta Campanha Missionária, o que vamos fazer?

4.PRECES
ANIMADOR: Invoquemos, agora, a força de Jesus, pobre e acolhedor, que nos edu
ca ao espínto fraterno e missionário. Após cada prece, cantemos:
As aves têm ninhos, e habitam os céus .
mas vede onde moram osfilhos de Deus.
1. Para que as fanúJias que não têm lugar digno para morar possam ter casa, terra
e trabalho para viver, cantemos:
2. Para que em nossa comunidade e no Brasil haja união e organização no
atendimento aos que não têm casa para morar, cantemos:
3. Para que, nesta Campanha Missíonária., ajudemos os sem casa e trabalhemos na
grande missão de tomar o mundo, verdadeiramente, a casa de todos, cantemos:

(Outras Preces... )

5. GESTO CONCRETO
Procurar visitar as familias e trazer no próximo encontro, informações
sobre sua vida, suas esperanças e suas necessidades. Quantas têm casa
própria? Quantas pagam aluguel e por que pagam? E quantos moram em
ambientes desumanos?

6. BÊNÇÃO DA CASA
ANIMADOR: Jesus habitou no meio de nós e pennanece conosco. Entrou nacasa dos
amigos curou os doentes, falou do Reino de Deus, deixando-lhes a paz.Vamos
pedir que o Senhor Jesus abençoe esta casa e todas as nossas casas. Levantando
nossos braços vamos repetir:
6

Senhor Jesus. Vós que viestes morar no meio de nós, entrastes cm tantas
casas,fazendo delas um lugar deamor edcpaz.Abcnçoai estacasaeas nossas casas.
para que sejàm acolhedoras e reine nelas a fraternidade e a paz. Em nome do Pai.
do Filho e do Espírito Santo.
CANTO: Oração pela Fami1ia
J. Que nenhuma família comece em qualquer de repente,/
Que nenhuma família termine por falta de amor./
e que nada no mundo separe um casal sonhador.
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte./
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte./
Que eles vivam do ontem, nó hoje e em função de um depois.
Rejr. Que a família comece e termine sabendo onde vai./
E que o homem ca"egue nos ombros a graça de um pai./
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor./
E que osfilhos conheçam afôrça que brota do amor./
Abençoa, Senhor asfamílias, amém./
Abençoa, Senhor, a minha também. {bis)
2. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida./
Que ningué111 vá dormir sem pedir ou se111 dar seu perdão./
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida./
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão.
Que marido e mulher não se traiam, nem traiam S(!Usfilhos.l
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois./
Que no seufinnamento a estrela que tem maior brilho./
seja afinne esperanço de um céu aqui mes1110 e depois.

7. TERÇO MISSIONÁRIO
8. AVISOS
l . Marcar o local e horário do 2° Encontro. Quem vai coordenai'? Escolher e preparar bem os
canlO!, e leituras.
2. Distribuir as tarefas para que a Campanha MissionáriaJealíze os objetivos de:
2.1 - Concientizar todos sobre o compromisso missioruírio: "Ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho".
2.2 - Rezar e oferecer sacrificios pelas missões.
2.3 - Suscitar e apoiar as vocações missionárias.
2.4 - Realizar a Coleta em dinheiro pelas Missões: "A Igreja Missionária dá aquilo que
recebe, distribui aos pobres o que seus filhos lhe põem generosamente à disposição (João
Paulo II).
3. Programar sempre o gesto concreto a ser feito, de fonna individual e comunitária. Qual foi
o gesto programado? Como deve ser realiz.ado? Como retomá-lo no próximo Encontro?
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ª

2 CELEBRAÇÃO

O, mundo
e nossa casa

SÍMBOLOS:

Os mesmos do 1 ° Encontro,
efiguras de casas, cidades,
favelas ... e um cartaz com o lema:
O mundo é nossa casa.

2.Deus amigo, bem conheces
a dureza do penar
de quem vive procurando
uma casa pra morar.

3.Deus vivente, nosso abrigo
nós queremos partilhar
com o irmão empobrecido,
que não tem ainda um lar.

Sorte igual teve o teu Filho
sem poder nascer num lar,
só na gruta, escura e fria,
encontrou, enfim, lugar.

Celebrando tua Páscoa,
vamos dar-nos sempre as mãos
pra teu Reino de justiça
construir em mutirão.

2. OLHANDO A REALIDADE
ANIMADOR: Olhando para os símbolos vamos pensar sobre a mensagem do tema

da Campanha Missionária: "O mundo é nossa casa". Deus fez o mundo para
todos.Elequisquecada um,nele,tivesse umlugar para construir sua casaelouvá
lo.

Vamos apresentar as informações colhidas como gesto concreto do
J O Encontro:

1.ACOLHIDA

(Alguém da fmúlia ou do grupo acolhe a todos).

ANIMADOR: "Deus habita no meio de nós", foi o assunto da 1ª Celebração. Vimos

a importância da casa para a vida humana e a existência de tantas familias sem
casa. Hoje somos convidados a refletir sobre o tema da Campanha Missionária:
"O Mundo é nossa casa,, e nossa casa aberta ao mundo. Iniciemos em nome do

PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO.

CANI'O:
1. Ó Senhor, chegando vamos
com alegre coração,
mas innãos estão ausentes
a sofrer sem lar, nem pão.
Desejamos confiantes
expressar o seu clamor:
Nosso Deus, escuta a prece
do teu povo sofredor/"
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Qual a situação das .famílias visitadas?

LEITOR 1: O primeiro Livro da Bíblia, o Gênesis, fala-nos que Deus fez para o
homem o paraíso. Era um jardim bonito:" Deus viu tudo quanto havia feito e era

muito bom" (Gn l, 31 ).

LEITOR 2: Deus entregou o mundo para todos. Ele deve ser cultivado como mora
dia de todos, por isso, o mundo é nossa casa.
- Pelas vezes que ficamos fechados em nossas casas e em nós mesmos,
Senhor, tende piedade de nós!

TODOS: Senhor, tende piedade de nós!
"ONDE MORAS?" É O GRITO
QUEA NÓS TODOS DESAFIA.
"VFM E VÊ!", SENHOR, A LUTA
PRA TER PÃO E MORADIA! {bis)

LEITOR l: Conhecer e partilhar os sofrimentos dos irmãos, que lutam para conse
guir os direitos de ter casa e trabalho, é dever de todos.
- Pelas-vezes que fomos insensíveis a estes sofrimentos,
Cristo, tende piedade de nós!

TODOS: Cristo, tende piedade de nós!
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LE1TOR 2: Abrir nossos corações e nossas mãos às multidões flageladas pelas
guerras e expulsas de sua pátria é, também, exigência comwn.
- Pelas veres que nos fechamos a estes clamores,
Senhor, tende piedade de nós!
TODOS: Senhor, tende piedade de nós!
LEITOR J: Anunciar o Evangelho de Jesus, que é luz para todos e fennento de
transfonnação, é missão de todo o cristão.
- Pelas veres que não testemunhamos e não anunciamos o Evangelho,
Senhor, tende piedade de nós!
TODOS: Senhor, tende piedade de nós!

LEITOR: Leitura do Livro do profeta Isaías 32, 15-20.
"Será derramadooutra vez sobre nósum espírito quevemdo alto. Então o dcserto
se tomará um jardim, e o jardim será considerado wna floresta. No deserto habitará
o direito, e a justiça habitará no jardim. O fruto da justiça será a paz. De fato, o
trabalho da justiça resultará em tranqüilidade e segurança permanentes. Meu povo
habitará em lugar pacífico,em residência segura, em habitação tranqüila, mesmo
que a floresta seja cortada e a cidade seja arrasada. Felizes de vocês que semeiam
à beira dos riachos e deixam o boi e o jumento em liber�e."
(Pausa para reflexão}

PARTILHANDO:
ANIMADOR: Que mensagem cada um recebeu ao ouvir esta leitura?
Vamos partilhar!
1. Qual a mensagem missionária de: O MUNDO E NOSSA CASA_?
2. O profeta Isaías a.firma: "Meu povo habitará em lugar depaz, em
residência segura, em habitação tranquila"
-Hoje, em nossa realidade, acontece isto?
-Qual a sUuação dos migrantes?
3. "O deserto se tornará um Jardim. O Jardim será uma _fl.o
resta ".
-Acreditamos que para Deus nada é impossível?
4. "Anunciar o Evangelho é um serviço a toda a humanidade".
- Por que continuam existindo tantas injustiças e irmãos sem
casa em nosso país e no mundo?

3. APALAVRA DE DEUS ILUMINA A VIDA
ANIMADOR: A Palavra deDeusfortalece nossa fé e convoca-nos a realiz.ara mis
são recebida. A missão universal deve ser assumid a, dando de nossa pobreza,
mas partilhando a riqueza de noss a fé. Preparando-nos para ouvir a Palavra
de Deus, cantemos:
CAN[O: Fala, Senhor.falo da vida./
Só tu tens palavras eternas/ queremos ouvir.

4.PRECES

TERÇO MISSIONÁRIO
ANIMADOR: Somente pôdemos ter paz e justi ça se estivennos wtidos na ação e na
oração. Reremos o Terço Missionário, pedindo que Maria, a Mãe de Deus,
nos faça missionários e instrumentos de paz.
Iniciemos cantando:

CANTO:

. 3ª C�LEBRAÇÃO

VEM, SENHOR,
FAZE ENTRE NÓS
NOVAMENTE MORADIA,
PRA JUNTARMOS NOSSA VOZ
NO ALTAR DA EUCARISTIA!

2. Háfavelas na cidade,
pouco teto, pouco chão,
quem pergunta, com bondade
onde moras, meu irmão?

"CHAMA OS POBRES DA CIDADE,
TRAZE O IRMÃO QUE NÃO TEM LAR,
PARA ENTRAR NA MINHA CAS4,
QUE ASSIM HÁS DEABENÇOAR!" (Lc 14,23)

3. Muitos chegam à cidade,
vêm fugindo do sertão,
e ao relento, não se sabe:
onde moras, meu innão?

/. Há crianças pela rua,
háfamílias pelo chão,

4. Háfamilias despejadas,
que pagar não podem, não
Prestações tão elevadas,
Onde moras, meu im1ão?

nas calçadas, gente nua...
onde moras, meu irmão?

5.GESTO CONCRETO
A Campanha Missionária diz: O Mundo é nossa casa.
Atender o irmão sem casa é missão do cristão.
Localizar no bairro ou vizinhança fanúlias que moram em condições
desumanas, ou sem casa.
Programar, em conjunto, a forma de ajudá-las.

6. BÊNÇÃO DA CASA
(Ver página 7)

7.AVISOS
1. Marcar local e horário do 3° Encontro.
2. Infonnar o andamento da Campanha Missionária.
3. Convidar mais pessoas para participar.
4. Outros avisos.
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Estarei sempre
comvoces.
minha
Con.inuem
. m1Ssao

SÍMBOLOS:
Os mesmos dos outros encontros,
e cartazes de casas com portas
abertas e pessoas saindo.

•

!.ACOLHIDA

(Alguém da família ou do grupo acolhe a todos).
ANIMADOR: Estamos na Terceíra Cel�bração Missionária. O assunto de boj_e é:

ESTAREI SEMPRE· COM VOCES - CONTINUEM MINHA MISSAO.
Quem disse isso foi Jesus. Ele veio morar no meio de nós. Com esta certeza,
iniciemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.,

CANTO J. Quando o Espírito de Deus soprou,
o mundo inteiro se iluminou,
a esperança deste chão brotou,
e um povo novo deu-se as mãos e caminhou.
Lutar e crer, vencer a dor,
louvar o Criador.
Justiça e paz hão de reinar
e viva o amor.
3.. Nosso poder está na união,
2. Quando Jesus a terra visitou,
o mundo novo vem de Deus e dos irmãos.
a Boa Nova da justiça anunciou.
Vamos lufando conlra a divisão
O cego viu, o surdo escutou
e preparando a festa da libertação.
e os oprimidos das correntes libertou.
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2. OLHANDO A REALIDADE
ANIMADOR: Jesus veio morar no meio de nós. É importante prestar atenção e

descobrir a forma como Ele está no meio de nós. Elenão é alguém que se apresenta
e diz: --olha, cheguei!", mas precisamos percebê-lo presente nas. pessoas, nos
acontecimentos e na natureza.

Vamos conversar juntos.
1. Em nossa casa ou com11nidade. Jesus encontra lugar para
morur·)
- l:.:Je é apenas uma estátua ou um quadro na parede?
- Ou está presente nos pobres que batem em nossas
porra.\·.')
o
2. Jesus quer morar na casa de todos.
- Nosso compromisso com s11a missão faz-nos ficar em casa. de
portas.fechadas. 011 SAIR como Jes1;sfoi à procura da ovelha
perdida?

1 - os rostos cansados dos migrantes...
2 - os rostos envelhecidos pelo tempo e pelo trabalho...
Rezemos:

TODOS: Senhor, fazei-nos missionários da paz!
LEITOR 2: Para que nossas comunidades não se isolem, mas formem uma rede de
comunidades abertas e missionárias, rezemos:

TODOS: Senhor, fazei-nos missionários da paz!

(Mostrar o cartaz das casas com portas abertas).
LEITOR 1: A partir do batismo fomos chamados para a missão. Desde a infãncia,
convidados a seguir Jesus. Pela crisma e outros sacram�ntos. confirmados e
enviados para continuar a missão de Jesus. Portanto, somos convidados a
SArR de nossas casas para construir wn mundo de fraternidade. fonnando
comunidades de irmãos e anunciar. sem medos e receios. a pennanentc
presença de Jesus no meio de nós.

LEITOR 2: Para que nossas comunidades alimentem a esperança e fortaleçam a fé
na presença e na força de Deus, rezemos:

TODOS: Senhor. fazei-nos missionários da paz!
LEITOR /: Para que tenhamos coragem de SAIR de nossas casas e de nossas
comunidades para, na fé, encontrarmos:

VOZES:
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1 - os rostos desfigurados pela fome...
2 - os rostos desiludidos pelos políticos...
3 - os rostos humilhados pelo desprezo de sua própria cultura...
1 - os rostos aterroriz.ados pela violência diária ...
2 - os rostos angustiados dos menores abandonados ...
3 - os rostos sofridos das mulheres humilhadas...

3. A PALAVRA DE DEUS ILUMINA A VIDA
ANIMADOR: Jesus veio para estar conosco, com a missão de construir o Reino de
Deus. Antes de subir ao céu, enviou seus discípulos ao mW1do, com a mesma
missão .Preparemo-nos para ouvir a Palavra de Deus, cantando:

CANTO: Vem/alar, Senhor! Vem/alar, Senhor! {bis)
Aclamemos a Palavra: Jesus Cristo, nosso irmão!
Entre nós fez moradia para nossa salvação (bis)
Vem/alar, Senhor! Vem/alar, Senhor/ (bis)

LEITOR J: Leitura do Evangelho de Jesus segundo Mateus 28, 16-20.
"Os onze discípulos caminharam para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha
indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Alguns, porém, duvi
daran1. Então Jesus, aproximando-se deles, falou: ''Toda a autondade sobre o céu
e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem
meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e
ensinado-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco
todos os dias, até o fim do mW1do".

(Pausa para reflexão)
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PARTILHANDO

5. GESTO CONCRETO

ANIMADOR: Que mensagem cada um recebeu ao ouvir esta leitura ?
Vamos parhlhar.'
1.0 que é ser missionário? Quando e como somos mis
sionários, missionárias enviados por Jesus?
2. Nossa comunidade já enviou missionários e miss,onárias?
-Para onde ? No Brasil e para outros países?
- O quefazem?
- Como os ajudamos?
3. O que fazemos para despertar e apoiar vocações missionánas ?
4. Como continuar esta Campanha Missionária?
5. Como fazer de nossa comunidade uma IGREJA DECIDIDA
MENTE MISSIONÁRIA?

l) Conhecer os missionários que estão no meio de nós:
De onde vieram? Como foram acolhidos? Como nos ajudam?
2) Nossa comunidade já enviou missionários para outras partes do Brasil
e do mundo? Quem? Para onde?
3) Buscar infom,ações de missionários que se encontram cm outros
p�scs. Combinar formas de ajudá-los, principalmente os que éstão nos
paiscs em guerra: Angola, Somália, ex-Iugoslávia ...
4) Organizar a Coleta do Dia das Missões do grupo e motivar outras
pessoas a contribuirem
com amor e generosidade. Esta Coleta é,
_
totalmente,
destmada
a
manter a ação missionária da Igreja.
_
5) As Revistas missionárias muito c:ontribuem para c:onhccer a missão e
a :1da dos n�issionários. Fazer assinatura (pessoal ou comunitári�) e
_
divulga-las
e outra maneira de ajudar as missões.
Revistas Missionárias:

4.PRECES

SEM FRONTEIRAS - Cx. Postal 55 - CEP 06751-970 - Taboão da Serra - SP
MISSÕES CONSOLATA - Rua !lá, 381 - CEP 02636-030 - São Paulo - SP
MISSÃO JOVEM - Cx. Postal 5054 - CEP 88040-970 - Florianópolis - SC
RECADO - Rua Antônio das Chagas, 86 - CEP 04714-000 - São Paulo - SP
ALÔ MUNOO ( para crianças) - Cx. Postal 55 - CEP 06751-970 - Taboão da Serra - SP
SIM - Serviço de lnfonnações Missionárias - Cx. Postal 03670 - CEP 70084-970 - Brasília
-DF

TERÇO MISSIONÁRIO
ANIMADOR: Vamos fortalecer nossa fé para sennos discípulos e missionários em
nossa comunidade e ajudar os que são chamados para outras comunidades.
estados, países... Rezemos o TERÇO MISSIONÁRIO, apresentando nossas
intenções. Lembremo-nos, de maneira especial, dos missionários e missio
nárias e por toda a Igreja. Cantemos:
CANTO:
Vai, Vai, Missionário do Se.nhor,
Vai trabalhar na messe com ardor.
Cristo também chegou para anunciar:
Não tenhas medo de evangelizar!

Se és cr;stiio és tmubém compromeUdo
Chamado foste tu e também foste esco/111do,
Pra construção do Reino do Senhor.
Vai, meu irmão, sem reserva sem temor !

Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus
Á América Latina e aos sofridos povos seus,
que passam fome. labutam. se condóem.
Mas acreditam na libertação.
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6.BÊNÇÃO DA CASA
(página 7)
7.AVISOS
1. Preparar a última Celebração, marcando o local. Pode-se programar a primeira parte do 4º
Encontro nos grupos e depois i.r cm caminhada até a comunidade, para o encerramento,
onde está annada uma tenda com galllos verdes.
2. Organizar a Celebração do Dia Mwidial das Missões, penúltimo Domingo de Outubro dia
24, com a Coleta missionária.
3. Preparar pequenas cruzes para a celebração final de ENVlO. E programar a confratemiz.a
ção final.
4. Outros.
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ª

4 CELEBRAÇÃO

Na casa do meu
Pai, tem muiJas
moradas

SÍMBOLOS: Os mesmos dos outros
encontros. Uma tenda com galhos de
árvores (fora da casa ouformando
outro ambiente). (Esta reunião, se
possível, pode ser feita juntando-se
diversos gropos}

2. Quando as armas da destruição
destruidas em cada nação, eu vou sonhar.
E o decreto que encerra a opressão,
assinado só nos corações, vai triunfar.
3. Quando a voz da verdade se ouvir,
e a mentira não mais existir, será enfim
tempo novo de eterna justiça,
sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim.

2. OLHANDO A REALIDADE
LEJI'OR J: O povo do Antigo Testamento, buscando ser fiel a Deus, procurava

descobrir sua presença e sua bênção nos sinais e acontecimentos.
Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo para revelar a todos o amor de Deus.
Ele prometeu estar conosco atéchegannos àmorada do Pai, onde não haverá mais
nem choro nem luto nem dor.

ANIMADOR: Vamos refletir juntos:

1.ACOLHIDA

(Alguém da fanúlia ou do grupo acolhe a todos).
ANIMADOR: &tamos na última Celebração do Mês Missionário. Somos con

vidados a rezar e a refletir sobre a grande esperança e o objetivo da missão: a
presença do Reino de Deus que se destina a todos e se concretiza na prática do
"Amai-vos uns aos outros'.' lniciémos em nome do PAI, DO FIIRO E DO ESPÍRITO SANTO. Cantemos:

CANTO - lffOPIA
J. Quando o dia da paz renascer,
quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar.
Quando o povo nas ruas sorrir,
e a roseira de novo florir, eu vou cantar.
Vai ser tão bonito se ouvir a canção
cantada de novo
No olhar do homem a certeza do irmão,
reinado do póvo.
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].Quais são os sinais da presença do Reino de Deus no
meio de nós?
2. Este Reino acontece de muitas maneiras:
-no anúncio
- no diálogo erztre as pessoas
- no amor fraterno
- na oraçêio e na intercessão
- na luta pela promoção humana
- no compromisso pela paz, pela justiça
- no cuidado aos doentes
- na opção pelos pobres, pequenos e marginalizados
- no respeito às culturas
- no acolhimento aos migrantes e refugiados ...
Com quais destas maneiras estamos comprometidos?
E com quais devemos nos comprometer mais?
ANIMADOR: Olhando nossa realidade percebemos, que já existem sinais da

presença do Reino de Deus. Porém, há ainda muito sofrimento e muita dor,
provocados pela falta de moradia e de necessidades básicas que dificultam a
sobrevivência de milhões de pessoas. Estas situações nos interpelam e nos
convocam a anunciar a Boa Notícia do Senhor Jesus e a louvá-lo.
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LEITOR 1: Pelos gestos de solidariedade nos mutirões, que beneficiam os
necessitados.
TODOS: Senhor, nós Te agradecemos e louvamos!
LEITOR 2: Pela união e partilba que existem entre os agricultores, os sem-terra e
sem-teto, os doentes e os marginaliz.ados.
TODOS: Senhor, nós Te agradecemos e louvamos!
LEITOR 1: Pelos missionários que anunciam o Reino de Deus.
TODOS: Senhor, nós Te agradecemos e louvamos!
LEITOR 2: Por todos os que, em nossas comuni�, estão comprometidos com a
animação e ação missionárias.
TODOS: Senhor, nós Te agradecemos e louvamos!

CANTO: O POVO DE DEUS
O POVO DE DEUS no deserto andava,
mas, à sua.frente, alguém caminhava.
O povo de Deus era rico de nada,
só tinha esperança e o pó da estrada.

O povo de Deus também teve fome,
e tu lhe mandaste o pilo lá do céu.
O povo de Deus cantando deu graças
provou teu amor, teu amor que não passa.

Também sou teu povo, Senhor,
Também sou teu povo, Senhor,
e estou nesta estrada,
e estou nesta estrada.
somente a tua graça me basta e mais nada. Tu és alimento na longajornada.
O povo de Deus também vacilava,
às vezes custava a crer no amor.
O povo de Deus chorando rezava,
pedia perdão e recomeçava.

O povo de Deus ao longe avistou
a ten-a querida que o amor preparou.
O povo de Deus con-ia e cantava,
e, nos seus louvores, seu poder proclamava.

Também sou teu povo, Senhor,
Também sou teu povo, Senhor,
e estou nesta estrada.
e estou nesta estrada.
Perdoa se às vezes não creio em mais nada. Cada dia mais perto da terra esperada.

ANIMADOR: (diante da tenda) Olhando para esta tenda percebemos que ela não
é tão forte e não está toda fechada. Isto nos lembra que não estamos neste mundo
para sempre. Sua abertura nos permite enxergar outras pessoas, casas e amplos
horizontes. Preparemo-nos para ouvir a Palavra de Deus, cantando:
CANTO: Buscai primeiro o Reino de Deus e a suajustiça,
e tudo o mais vos será acrescentado. Aleluia, Aleluia.
Nilo só de pão o homem viverá,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus.

LEITOR 2: Leitura da 2ª carta de São Paulo aos Coríntios 5, 1-1 O:

3. APALAVRA DE DEUS ILUMINA A VIDA
ANIMADOR: O mundo é nossa casa, mas nele não temos morada permanente.
Vamos refletir esta verdade enquanto caminhamos até a tenda (ir até o lugar
onde foi preparada).
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Irmãos, sabemos que quando for destruída esta tendá em que vivemos, que é �
nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará uma casa_ no céu para morar. Est1; casa foi
Ele mesmo que fez e dura para sempre. Enquanto vivemos nesta tenda, que e o nos �
corpo, gememos aflitos. Acima de tudo, o que queremos é agradar ao Senhor,_ seJa
na casa de nosso corpo aqui, ou lá. Porque todos nós temos de nos apresentar diante
de Cristo, para sermosjulgados por Ele. E�um vai receberoquemerecede acordo
com o que fez de bom ou de mal na sua vida terrena.
(Pausa para reflexão)
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PARTILHANDO
ANIMADOR: Que mensagem cada um recebeu ao ouvir esta leitura?
Vamos partilhar!
J. "Cada um vai receber de acordo com o bem e o mal que
fiez."
- Se permanecemos fechados em nossa casa e interesses,
como podemos fazer o bem? Que recompensa teremos?
2. "O mundo é nossa casa"!
A tenda está aberta e acolhe a todos!
A missão não tem fronteiras "Ide por todo o mundo"!
- Que compromissos missionários vamos assumir além das
fronteiras de nossa comunidade, paróquia, diocese?

5. GESTO CONCRETO

l) Descobrir formas pelas quais nosso grupo, nossa comunidade,
paróquia, pcxlem continuar a missão de Jesus.
2) A partir desta Campanha Missionária e destes Encontros, programar
atividades missionárias junto com a catequese, as crianças,
adolescentes,jovens, familias, CEBs, movimentos, seminários e casas
de formação, tornando assim nossa "Igreja decididamente
missionária"
3) Marcar um encontro de avaliação da Campanha Missionária.

6. BÊNÇÃO DAS CRUZES
4.PRECES

Pai Santo, que fizestes da cruz de vosso Filho, fonte de todas as bênçãos e graças,
abençoai estas cruzes e concede� aos que as recebem, forças para testemunhar e
anunciar o vosso Reino.
ORAÇÃO DE COMPROMISSO (rodos repetem):

ANIMADOR: Acre.ditando que nos gestos de solidariedade das pessoas está presente
a força de Deus, renovemos nossa fé, cantando, após cada invocação: Creio
Senhor, mas aumentai nossa fé!
1.Creio napresençadeJesus,nomeiodenósenaforçada união edasolidariedade,
entre os innãos.
TODOS: Creio, Senhor, mas aumentai nossa fé!

2. Creio que podemos transformar o mundo, tomando-o cada vez melhor,
assumindo nosso compromisso missionário.
TODOS: Creio, Senhor, mas aumentai nossa fé!

3. Creio na forçada Palavra de Deus e no chamado que Jesus faz para a missão
sem fronteiras, dentro e fora de nossa comunidade.
TODOS: Creio, Seohor, mas aumentai nossa fé.
(Outras intenções)
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Com a graça de Deus/ assumimos o compromisso de testemunhar e anunciar/ o
Evangelho de Jesus/ aqui e em toda a parte. Amém.
ENTREGA DAS CRUZES
(Enquanto é feita a entrega das cruzes, canta-se)
CANTO
Refr.: Vai, Vai, Missionário do Senhor,
Vai trabalhar na messe com ardor.
Cristo também chegou para anunciar:
Não tenhas medo de evangelizar!
ChegoÜ a hora de mostrannos quem é Deus
À América latina e aos sofridos povos seus
Que passam fome, labutam, se condóem,
Mas acreditam na libertação.

Ai daqueles que massacram o pobre
Vivendo mui tranqüilos, ocultando a exploração
Enquanto o innão à sua porta vem bater
Implorando piedade, água e pão.
Ai daqueles que promovem a guerra
Semeando discórdias, injustiças e rancor
Um mundo novo nós vamos construir
Na unidade, na paz e no amor.
Se és cristão és também comprometido
Chamado foste lu e lambém foste escolhido
Pra construção do Reino do Senhor
Vai, meu irmão, sem reserva sem temor!

li
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TERCO MISSIONÁRIO
"Embora sendo muitos formamos um só corpo em Cristo,. (Rm 12,5)

O TERÇO MISSIONÁRIO é a oração que os irmãos na fé e na esperança
rezam nas intenções dos cinco continentes: América, África, Europa, Ásia e
Oceania. Com esta devoção, renovamos nossa fé na intercessão de Nossa
Senhora para que todos os povos da terra formem um só rebanho e um só
Pastor.
Rezar o TERÇO MISSIONÁRIO é dar à oração um sentido católico, isto é,
rezar para todos. É abraçar todas as pessoas pela oração.

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

BÊNÇÃO FINAL
ANIMADOR: O Deus Pai, que em Jesus Cristo manifestou a verdade e a caridade
nos faça mensageiros do Evangelho e testemunhas do seu amor no mundo.
TODOS: Amém (cantando).
ANIMADOR: O Senhor Jesus, que prometeu à sua Igreja estar ao seu lado até o fim
dos tempos, dirija os nossos passos e confinne nossas palavras.

1.
2.
3.
4.

Inicia-se com a oração do oferecimento.
Em cada dezena, reza-se por um continente.
O grupo pode apresentar outras intenções.
Antes ou depois de cada dezena pode-se cantar. Os cantos
devem ser preparados e adaptados ao mistério que se reza.
5. Depois da pergunta QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO...
pode-se fazer um momento de silêncio ou pàrtilhar a reflexão
no grupo.

TODOS: Amém.
ANIMApOR: O Espírito do Senhor esteja sobre nós, para que, percorrendo os
�os do mundo, possamos evangelizar os pobres e curar os corações
contntos.
TODOS: Amém.
ABRAÇO DA PAZ: (Todos se abraçam e desejam a paz.
Podem continuar o encontro com urna confraternização).

OFERECIMENTO
Senhor Jesus,
reunidos em seu nome, oferecemos este TERÇO MISSIONÁRIO para
que, por intercessão de Nossa Senhora, abençoe e proteja a santa
lgrejà, o Papa, os bispos e todos os que trabalham nas missões.
Oferecemos, também, pelos que não tem moradia. Pelas crianças e
jovens para que realizem seus ideais e surjam muitas vocações missio
nárias. Pedimos, ainda, pelos que não conhecem a Jesus, pelos
doentes e necessitados e por todas as nossas intenções. Amém.
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MISTÉRIOS DA ALEGRIA
1 ° MISTÉRIO
Anunciação do Anjo
a Nossa Senhora

QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DE JESUS VIR MORAR NO MEIO
OE NÓS?

O Anjo Gabriel, enviado por Deus,
convida Maria para ser Mãe de Jesus.
Maria disse: "Faça-se em mim se
gundo a tua palavra·. Foi nesse
momento que Jesus, o Filho de Deus,
começou a morar no meio de nós.

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos pela paz e solidariedade das nações da África e pelas
crianças. (outras intenções)
,

4° MISTÉRIO

Apresentação de Jesus
no Templo
QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA APRESENTAÇÃO OE JESUS?

Maria visita
sua prima Isabel
QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA VISITA DE MARIA A ISABEL?

O amor a Deus prova-se no amor
ao próximo. Maria visita sua prima
Isabel para prestar-lhe ajuda. En
trando na casa, Isabel saúda Maria
como a Mãe de Deus. Maria louva a
Deus cantando: .,O Senhor fez em
mim maravilhas, santo é seu nome".
Como acolhemos os Missionários?

-

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos para que todos os países da Ásia recebam o Evangelho
de Jesus e pelas crianças. •

5° MISTÉRIO
Perda e encontro

de Jesus no Templo

2° MISTÉRIO

O velho Simeão acolheu o Menino
reconhecendo n 'Ele o Salvador de
todos os povos. Muitos irmãos e
irmãs esperam que Jesus lhes seja
apresentado, Eis o trabalho do missi
onArio: apresentar Jesus, o Mis
sionário do Pai.

QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA PERDA E ENCONTRO
DE JESUS NO TEMPLO?

Após trés dias de angustiante pro
cura, Maria e José encontram Jesus
no Templo ensinando aos doutores.
Visitar as famllias, ajudar e acolher os
pobres é um jeito de encontrar Jesus
que continua "perdido e desfigurado"
nos rostos das pessoas que sofrem.

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos pela Oceania, continente ainda pouco conhecido
e pelas crianças.

1

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos pela integração das Am4ricas e pelas crianças.
a

3° MISTÉRIO

Nascimento de Jesus
na gruta de Belém
QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DO NASCIMENTO DE
JESUS NO MEIO DE NÓS?

Na noite de Natal, os anjos anun
ciaram o nascimento de Jesus, o Filho
de Deus: "Eu vos anuncio uma grande
alegria: nasceu o Salvador que é o
Cristo Senhor•. Jesus, ao vir morar
no meio de nós, não encontrou lugar
para nascer. Que os missionários ao
anunciar o Evangelho de Jesus en
contrem boa acolhida de todos.

INTENÇÃO MISSIONÃRIÂ
Rezemos pela paz e o bom entendimento entre todos os países
da Europa e pelas crianças.
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MISTÉRIOS DA DOR
1 ° MISTÉRIO
Agonia de Jesus no Jardim
das Oliveiras
QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA AGONIA DE JESUS?

Jesus, no Jardim das I Oliveiras,
sua sangue e reza confiante: .,Meu
Pai, se este cálice não pode passar
sem que eu o beba, seja feita a tua
vontade•. Fazer a vontade do Pai e
lutar por vida e saúde para todos é
dever missionArio de todos os cris
tãos.

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos pelos missionários e missionárias que trabalham na África
e por todas as pessoas que fazem o bem. (outr• menções)
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2° MISTÉRIO

A flagelação de Jesus
QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA FLAGELAÇÃO DE JESUS?

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos pelos missionários e missionárias que trabalham
nas Américas e por todas as pessoas que fazem o bem.

3° MISTÉRIO

A coroação de espinhos
QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA COROAÇÃO DE ESPINHOS?

Os soldados colocaram na cabeça
de Jesus uma coroa de espinhos. E
d�vam-lhe bofetadas. Em seguida,
Pilatos apresentou Jesus ao povo
dizendo: "Eis o Homemr EIS o
HOMEM que os missionários e to
dos os cristãos devem anunciar e
seguir.

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos pelos missionários e missionárias que trabalham
na Europa e por todas as pessoas que fazem o bem.

4° MISTÉRIO

Jesus carrega a cruz
até o Calvário

QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DO CAMINHO DO CALVÁRIO?

Pilatos entregou Jesus para ser
crucificado. O próprio Jesus carre
gava sua cruz, para fora da cidade,
em direção ao lugar chamado Cal
vário. No caminho encontraram um
cirineu, um agricultor que voltava
para casa e o obrigaram a carregar a
cruz de Jesus. Quem são, hoje, os
Cirineus que ajudam os irmãos a
carregar a sua cruz?

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos pelos missionários e missionárias da Asia e por todas
as pessoas que fazem o bem.
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5° MISTÉRIO
Jesus é crucificado
e morre na cruz

Jesus foi amarrado numa coluna
e flagelado. Esta dor continua, hoje,
presente nas pessoas que sofrem
por causa da justiça. É preciso des
cobrir nos rostos sofredores dos
pobres o rosto de Jesus.

1

QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA MORTE DE JESUS?

Jesus, crucificado, perdoou:
"Pai, perdoai-lhes porque não sabem
o que fazem". E confiou: "Em tuas
mãos entrego o meu espfrito "'. A
humanidade pecadora e santa estava
representada no Calvário: os que
condenam Jesus e os que nele acre
ditam e confiam.

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos pelos missionários e missionárias que trabalham na
Oceania e por todas as pessoas que fazem o bem.

MISTÉRIOS GLORIOSOS
1 ° MISTÉRIO

A Ressurreição de Jesus

QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA RESSURREIÇÃO?

No primeiro dia da semana, as
mulheres foram ao túmulo e não
encontraram Jesus. O Anjo disse
lhes: "Ele não está aqui! Ressus
citou!" Jesus apareceu à Madalena
e disse: "Vai e anuncia aos irmãos!"
São muitas as mulheres missionárias
que continuam esta missão: anunciar
que Jesus vive e está no meio de nós.

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos pelas famílias da África e que nós compreendamos a
mensagem: O MUNDO É NOSSA CASA. (out ras intenções)

2° MISTÉRIO

A Ascensão de Jesus
ao céu
QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA ASCENSÃO DE JESUS?

Completada sua missão, Jesus,
antes de retornar à casa do Pai,
enviou os discfpulos em missão: "Ide
por todo o mundo e anunciai o
Evangelho a toda a criatura". Jesus
continua enviando as crianças, os
jovens e adultos.

INTENÇÃO MISSIONARIA
Rezemos pelas famílias das Américas e que nós compreendamos a
mensagem: O MUNDO É NOSSA CASA.
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3° MISTÉRIO

A vinda do Espírito Santo
QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA VINDA DO ESPÍRITO SANTO?

Jesus enviou o Espfrito Santo
sobre os discfpulos reunidos com
Maria, na casa de oração. O mesmo
Espirita Santo está presente em nós
e nos faz missionários para todo o
mundo.

CAMPANHA MISSIONÁRIA - 1993
O MUNDO É NOSSA CASA

INTENÇÃO MISSIONÁRIA

Rezemos pelas famílias da Europa e que nós compreendamos
a mensagem: O MUNDO É NOSSA CASA.

4° MISTÉRIO

A Assunção
de Maria ao céu
QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DA ASSUNÇÃO DE MARIA?

Maria, mulher, no fim de sua vida,
foi elevada ao céu em corpo e alma.
Na casa do Pai intercede por nós.
Maria, a mãe de todos, a grande
missionária, continua a dizer como
em Caná: uFazei tudo o que Ele vos
disser". E Jesus disse: "A messe é
grande e poucos são os operários".
Quem é missionário hoje?

INTENÇÃO MISSIONÁRIA

Rezemos pelas famRias da Ásia e que nós compreendamos
a mensagem: O MUNDO É NOSSA CASA.

5° MISTÉRIO
Maria, Mãe de todos,
no céu e na terra

QUAL O SENTIDO MISSIONÁRIO
DE MARIA SER MÃE DE TODOS?

O mundo. casa de Deus. é nossa casa!
A � missionária convida-nos a colaborar
para tomar nossa sociedade mais justa e fraterna e a
traduzir nosso compromisso cristiio num gesto de partiUw
solid4ria com as pessoas mais necessitadas.

FAÇA SEU GESTO CONCRETO DE S�UDARIEDADE
OFERECENDO SUA COLABORAÇAO MATERIAL

Maria realizou plenamente sua
missão. Está no céu e é mãe de
todos. Lutar pela paz, trabalhar para
que todos tenham moradia e co
nheçam que Deus é Pai, é nossa
missão. Unidos construiremos o Rei
no de· Deus.

INTENÇÃO MISSIONÁRIA

Rezemos pelas famílias da Oceanía e que nós compreendamos
a mensagem: O MUNDO É NOSSA CASA.

PONTIÃaAS OBRAS IISSaONÁRIAS
caixa Postal 03870 • 70.084-970 · Bradla-DF
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COLETA MISSIONARIA·

COLETA MISSIONARIA

A CAMPANHA MISSIONÁRIA começou em Lião , na
França, no ano de 1822. Paulina Jaricot, jovem leiga cristã, sabia
que ser cristão é ser missionário. Trabalhando como operária na
fábrica do pai, juntamente com suas companheiras, não só rezava
com elas pelas missões, mas motivou-as a colaborarem com peque
nas ofertas de seu salário para ajudar os missionários e as voca
ções missionárias. Fundou a OBRA DA PROPAGANDA DA FÉ.

1 - A coleta missionária é um gesto de partilha daquilo
que somos e do que temos.
2 - Ser missionário é saber partilhar solídariamente com
os mais necessitados para que todos possamos ter
vida e esperança.
3 - O dinheiro da coleta é distribuído para as pessoas
mais empobrecidas, nos vários continentes do mun
do.
NOME DO OFERTANTE

Nº

VALOR Cr$

1

2

3

4
6
7

�

Em 1926, o Papa Pio XI instituiu o DIA MUNDIAL DAS
MISSÕES, a ser celebrado, em todo o mundo, no penúltimo do
mingo de outubro. É neste dia que se realiza a COLETA MATERIAL
PARA AS MISSÕES.
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Em 1889, Estefânia e Joana Bigard, mãe e fil ha, leigas cristãs,
fundaram, na França, a tercei ra Obra Missionária com o objetivo
de formar missionários e missionárias em terras de missão. E a
OBRA DE SÃO PEDRO APÓSTOLO.
A quarta Obra, UNIÃO MISSIONARIA, foi fundada pelo Pa
dre Paulo Manna, na Itália, em 1916. Tem a finalidade de formar
o espírito missionário dos padres e seminaristas, religiosos e reli
giosas, despertando desta forma a corresponsabilidade missionária
universal em todo o povo de Deus.

5

8
9
10
11
12

Em 1843, também na França, o bispo Carlos de Forbin-Janson
fundou a OBRA DA SANTA INFÂNCIA. Esta segunda Obra Mis
sionária tem a final idade de educar a consciência missionária da
infância do mundo para que colabore com orações e ajuda material
às crianças nas missões.
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RESULTADO DA COLETA Cr$

O resultado desta coleta será entregue
ou na sue paróqu_la
ou na sua diocese
ou dh........... para as PONTIFÍCIAS OBRAS .MISSIONÁRIAS
Caixa Postal 03.870

"Este Dia, diz João Paulo li, une todos os filhos da Igreja não
só na oração, mas também no compromisso de solidariedade e de
partilha dos bens materiais para as missões universais".
As contribuições recolhidas em todo o mundo, fruto de sacri
fícios e gestos fraternos dos cristãos, formam o FUNDO COMUM
DE SOLIDARIEDADE PARA AS MISSÕES UNIVERSAIS.
A característica desta coleta é o universalismo e a formação da
catolicidada. Por isso é uma coleta que se destina CEM POR CENTO
para as missões universais e é distribuída conforme as necessidades
mais urgentes que emergem nas várias partes do mundo.
Dentro deste li_vro de Celebrações encontra-se a FOLHA PARA A
COLETA MISSIONARIA. Faça sua doação. Recolha as colaborações
dos participantes do seu grupo. Busque outros ofertantes e entregue o
resultado no ofertório da missa no Dia das Missões.
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1 - A NOVENA TEM 9 CELEBRAÇÕES.

A la. Celebraçao i ABERTURA DA NOVENA, p�ra acor
dar o povo para se preparar: O NATAL ESTÃ CHEGAN
DO! Deve ser feita na Igreja, no melhor dia e ho
rârio para reunir o povo. Ela termina com uma GRANDE CAMINHADA pelas ruas. TODOS LEVEM VELAS,
seja muito animada, com cantos, instrumentos mu
sicais, megafone, etc ...

2 - A 9a. Celebração é uma CONFRATERNIZAÇÃO entre 2
ou mais grupos. Preparem bem!
3 - As leituras bíblicas, neste ano, sao todas
do
PROFETA ISAIAS.
E preciso preparar antes a leitura. Podem apar!
cer palavras e express;es diffceis.

4 - Novamente, como no ano passado, o SIMBOLO DA NO
VENA SERÃ A MANJEDOURA.
Cada grupo providencie a sua, jâ para a Primei
ra celebração quando será feita a "Bênção das
Manjedouras".

5 - Sugerimos que cada Setor, ou Comunidade, ou gru
po combine algum GESTO CONCRETO DE SOLIDARIEDADE
E FRATERNIDADE NESTA NOVENA.
6 - Animadoras(es) ! FAÇAM UM BOM TREINAMENTO E PREP
REM BEM CADA CELEBRAÇÃO ANTES DE IR PARA O GRU
PO!

A:tenc.J..01.> a.mente,
EquJ..pe. do P�oje.to Ca.de�no1.> Popµla.�e.1.>
Ce.n.t�o de ComunJ..c.a.ção de São MJ..guel
- ou.tub�o de 1983 -

Apesar de todos os esmagamentos, temos muita
esperança numa sociedade justa e fraterna porque,c�
mo dizia o profeta Isaias:

"NASCEU PARA NÚS UM MENINO,
UM FILHO NOS FOI VAVO.
ELE TEM A SOBERANIA SOBRE
OS SEUS OMBROS
E SERÃ CHAMADO VE
CONSELHEIRO AVMIRÃVEL,
VEUS FORTE,
PAI PARA SEMPRE,
PRÍNCIPE VA PAZ!" (I.6 9,S)

IRMÃOS!

Neste ano; e NATAL acontece, no Brasil, num
tempo de crise muito séria. Cresce o desemprego e a�
menta a fome. A dívida externa é enorme! A corrupção
também!. No mundo} os ESTADOS UNIDOS E ROSSIA gastam
quantias fabulosas na indústria da morte é na corri
da armamentista. Eles fazem projetos orgulhosos, en
quanto 'milhões de pessoas vivem na miséria.
Mas, DEUS NOSSO PAI age de maneira bem dife
rente. Seu projeto libertador dos homens é colocado
nas mãos de um MENINO: Jesus de Nazaré. Este Menino
é o Filho de Deus, é o Senhor do Universo. Este Je
sus bendito opta pelo pobre e pelo simples. Nasce n�
ma MANJEDOURA e morre no aban�ono. Neste Menino, nós
encontramos força e estímulo para nossa caminhada.
Ele está sempre no meio de nós, animando nossas pe
quenas iniciativas nos bairros, nas comunidades, na
Pastoral Oper�ria, na Pastoral do Menor, nos Grupos
de Mulheres, enfim, em todos os nossos trabalhos!
Hoje, como há quase dois mil anos atrás, Je
!us nasce para que todos tenham VIDA!
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dos os
grupos
nossas
tantos

Confiados no PODER DO MENINO, desejamos ª to
nossos irmãos, com suas comunidades, seus
de rua e de prédio, com suas famílias das
queridas Regiões do Belém e são Miguel e de
outros lugares, SANTO NATAL!
Seus irmaos,
+

e

Luc.iano

bi1.ipo da Região Bel[m 0 utubll.o

3

de. 19 8 3

+ Ang elic.o

� Bi1.ipo da Região
São Migue.e. -

VEVICAMOS ESTA
NOVENA VE NATAL
A TOVAS AS CRIANÇAS
VA REGIÃO BELtM E
VA REGIÃO SÃO MIGUEL.

ABERTURA

PREPARA-TE,
POVO VE V�US!

Com óokça, com e-0peka
nça,
com dukeza e com �ekn
uka ,

NASCEREMOS PARA UM
MUNVO NOVO!

- círio pascal ou vela
grande acesa, dentro da
igre
ja ou do Centro Comunitár
io, ao lado da Bíblia
a
berta em lSAIAS 62,10-12
- quem for ler a passage
m bíblica, se possível,
deco
rar o texto e entrar dec
lamando pelo fundo da igr
!
ja, encenando a leitura,
- todos os animadores de
grupos devem entrar jun
to
com o celebrante.
pedir para o povo trá er
VELAS.
z
- pedir para as crianças trazerem
RAMOS VERDES, SINI
NHOS, FLO�ES para a caminh
ada...
- ESTA CEL EBRAÇÃO E A
ABERTU
NO MELHOR DIA E NO MELHOR RA DA NOVENA! SEJA FEITA
HORÁRIO PARA REUNIR TOD
O
O POVO.

- CADA GRUPO TRAGA SUA MANJED
OURA, para a B�NÇÃO DAS
MANJEDOURAS ! ! !

5

,. �.......__
ANÓNCIO

2.

(CANTO l

.f._elebrante;

TODOS:

(à

e-0colha,

no

6Im do livJu. n ho)

"Prepara .... te, Povo de
Deus! O Menino es
tá para chegar! O PODER
DO NOSSO DEUS
se manifestará NELE!"

VOSSO t O REINO,O PODE
R, A GLÕRIA
PARA SEMPRE!

Rezador:

Em nome do Pai + do
Filho + e do E.+San
to. AM�M.

ANIMADORES:

TODOS:

3.

(DENTRO DA IG8EJA)

SQL QUE NASCEIS SOBRE
OS MORTOS
SENHOR DOS VIVOS
VllJSTEcS PARA QUE VEJAM
OS QUE NÃO °VtEM
E CURASTES O CEGO DE
NASCENÇA
VINDE, SENHOR JESUS,
Võs SOIS A LUZ
DO MUNDO
QUE O VOSSO RETORNO CA
NTEMOS!
BENDITO SEJA EM NOME
DO SENHOR
AQUELE QUE VEM SALVA
R SEU POVO!

MOMENTO DA BÍBL==---IA

�---�

alP..e,-

'l·v...,e,S:

MANIFESTARÃ NELE!
(pode-se aant,-.l,

VENS! TU
S!
EU JÂ ESCUTO os T�us SINAIS! VEN
(bis)

Celebrante:

4.

(breve ref

ão,se
�--====-----=----=------=--lex
--= �
BENÇAO DAS MANJEDOURAS
�--=----- ==-----=------

---:::,...__---=--�

Celebrante:

TODOS:

Celebrante:

(apresenta os animadores da novena
e in
aentiva o povo a se reunir neste
tem
po)
O Natal estã chegando no meio de
tan
to
sofrimento, mas mesmo assim não
perde
mos as esperanças. O PODER DO MEN
INO
vencerã o mal!

O PODER DO MENINO VENCERA O MAL!

Deus vai nascer e novamente esc
olh
manjedoura. Porque o.PODER DO MEN eu a
INO
não estã na força das armas!

O PODER DO MENINO NÃO ESTA NA FOR

Celebrante:

Anima.do1t:

TODOS:

ÇA DAS
ARMAS!
Ergam as MANJEDOURAS!
E todos os outros ergam suas vel
a
vez que responderem às invocaçõe as cad
s.
Deus abençÕe tÓdos aqueles que vão
se
encontrar nesta Novena de Natal!
A4 MANJFVOURAS da.quele4 que 4e
lttu
em gltupo4 de 1tua.,na.4 »Ila.4 e no4 nem
� a.I1t1to4

ABENÇOAI, SENHOR!

(os animadores, acen
passam acendendo asdendo suas velas no círio,
velas do po vo ... )
Lei tor:
Palavra de Deus na
boca do Profeta Isa
ías (Is 62,10-12)

An,i..ma.dolt:

Profeta:

TODOS:

ABENÇOAI, SENHOR!

TODOS:

ABENÇOAI, SENHOR!

TODOS:

Rezador:

FALAI, SENHOR, Vossos
FILHOS ESCUTAM!

(e n�1ta, declamando
e p1toclama nd o a a.
la v1t a. de Veu-0 •.• )
p 
Prepara-te, Povo de
Deus� O Menino estâ
p ara chegar! o
PODER DO Nosso DE
US SE

necessária)

Animado1t:

TODOS:

Animado1t:

A4 MANJEVOURAS do4 que· mo1ta.m nd4
COHABS.

ABENÇOAI, SENHOR!

A4 MANJEVOURAS do4 que vivem em 6av
ela6
e co1t.�iç.04,

A4 MANJEVOURAS VE TOVOS OS QUE $E
REO
NEM PARA PROCLAMAR 0· POVER VO MEN
IN�

Animadok:

todos:

Va Penha ao Itaim Pauli-0t
a, de Itaqueka
a Guaiana-0e-0, Va Vila Fok
mo
teu-0, do Tatuapé a Sapope -0a a São Ma
gua eon6e-0-0e o NOME VE JE mba, toda lln
me do MENINO VEUS, todo SUS. E, ao no
no eéu, na tékkd e em to joelho -0e dobke
da pakte!
(cantando:) TU VENS, TU VE
NS!
EU JÃ ESCUTO OS TEUS SI
NAIS!

Ce 1 ebrante:

TODOS:
Celebrante:

.!QQ9�:

Celebrante:

.'.!'Q_QQS:
CANTO:

Abençoados sejam todo
s os·animadores e
animadoras de grupos
! Abençoadas sejam
todas as cas�s, todo
s os apartamentos,
todos os barracos qu
e se ABREM AO REDEN·
TOR!

TU VENS, TU VENS! EU JÃ
ESCUTO OS TEUS
SINAIS!

A nossa proteção
estã no nome + do Se
nhor

QUE FEZ o ctu E A TERR
A!
(estendento a mão sobr
e as manjedouras:
Derramai,

Senhor, vossa bênç
ão sobre es
sas manjedouras. Se
jam SINAIS da vossa
PRESENÇA AMOROSA E
LIBERTADURA NO MEIO
DE NÕS. Acompanhai
nossos passos nesta
novena. Curai os do
entes. Socorrei os
desempregados e fami
ntos. Abrigai os san
casa. Consolai os tr
istes. Animai os men
sageiros da vossa
paz!

A�M! ASSIM SEJA!
(à escolha ... )

--,:;....-LE---=----------------NS---=----=-----=-----=----ITU A DA ME

AGEM
�----------.R----=-----------------=---SSOS--..----BISP
--DO-------S -NO------OS
--,__
C ome
5.

nt.:

Leitor:
Celebrante:

Neste ano, a NOVE
NA
cristãos e as comu DE NATAL, une os
nidades de duas Regi
ões: Belém e são

Miguel. Co m carinh
o e
atenção, vamos escu
tar a MENSAGEM DOS
BISPOS das nossas
Regiões.

6.

=---------------------�-----------=--

INH--ADA ----PEL
-----CAM----�AS-----RUAS
-----

Animador:

TODOS:

•

Animador:

'·

TODOS,

"Passem! Passem pelas
rua's!
Preparem um CAMINHO pa
ra o Senhor!"

TU VENS! TU VENS!
EU JÃ ESCUTO OS TEUS SINA
IS!

(bis)

Vamos sair pelas ruas.
Ma
frente, junto às crianç njedouras à
as. Velas acesas
e muita alegria! Muito
canto! Que toda
vila desperte! Que tod
a rua acorde! Em
todo prédio se acendam
as
povo anuncie: O PODER DO luzes! Todo
MENINO NOS LI
BERT·ARÃ !

TU VENS! TU VENS!
EU JÃ ESCUTO OS TEUS SINAIS
! (bis)

(os animadores organizam
a caminhada. Seja um
percurso significativo.
Vão cantando e rezan
do... Na volta à igreja
, sejam dadoE os avi
sos e incentivada a partic
ipação do povo na
Novena de Natal)

7.

:---- = =.::::- - �-�--- --=-=, =----=--�

=---=.-

�
lY-j§Q__�����R��
R
�� As_�

PARA CADA CELEBRAÇÃO DA NOV
ENA SEMPRE LEVAR A MAN
JEDOURA, a BÍBLIA e 2 vel
as grandes, que devem
ser�sassomente na hor
a do "MOMENTO DA BÍBLIA
"

Para a próxima, levar um GALHO
SECO.
As crianças levem ramos verdes
, ervas, sementes..

(Zê devagar a Mensag
em dos Bispos)
(se achar necessár
io, pode comentar ... )

8

9

ESCUTEM

A VOZ VE VEUS!

h

mador:

UM LUGAR PARA O MENINO NASCER

TODOS:

UM ESPAÇO PARA O MENINO MOR..·.R !

Animador:

*
*
*
2.

A Bíblia aberta em ISAIAS 11,1-4.
Alguém segurando a Manjedoura e alguém segurando
um GALHO SECO.
As CRIANÇAS segurando ramos verdes, ervas, semen
tes, etc ...

��----=
ANÚNCIO
=---=------=

Animad. :

TODOS:
Rezador:

(FORA VA CASA ou APTO.)

( erguendo o galho seco, diz:)
ISAIAS anuncia o caminho certo:
"Um ramo brotará do tronco seco"
E o PODER DO MENINO fará brotar o ramo no
vo da Esperança para todo povo cansado,
neste tempo de dificuldades e crise.
TU VENS, TU VENS!
EU JÂ ESCUTO OS TEUS SINAIS!
Em nome do Pai +, .•

Donos da :Sol que nasceis/sobre os mortos/Senhor dos
casa
v�vos/viestes para que vejam os que não
Veem/e curastes o cego de nascença!
Vinde, Senhor Jesus/ PRESENÇA DE DEUS
PAI
que o vosso retorno cantemos!
TODOS:
BEIDITO SEJA EM NOME DO SENHOR

10

Percorrendo as ruas das nossas vilas,bair
ros e COHABS, procuramos um lugar!

TODOS:

Animador:

PREPARACÂO
DA CELEBRACÃO.
'
I
"'·!IIFl
I ri,

AQUELE QUE VEM SALVAR SEU POVO!

TODOS:
Rezador:

TODOS:

Percorrendo apartamentos, casas, barra•
cos e cortiços, procuramos um espaço.1
Percorrendo igrejas, asilos, hospitais,
creches, cadeias, bares, repartições pú
blicas, nas filas de Ônibus, trem, INPS,
nas fábricas, nos escritórios, procura
mos um LUGAR E UM ESPAÇO.

PROCURAMOS HOMENS E MULHERES DE BOA VON
TADE/PARA DEFENDER A VIDA DO MENINO!
Para que o MENINO tenha orde mora�

SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE.

TODOS:

Para que o Pai do Menino tenha onde tra
balhar,
SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE.

TODOS:

SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE.

Rezador:

Rezado.r:
Rezador:

TODOS:

CANTO:
3.

Para que a mãe do Menino tenha saúde}

Para que os irmãos do Menino tenham vida
e alegria,
SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE.

DA CEPA (�?.ja fim do livrinho)

DA BIBLIA
-::;;.--MOMENTO
---=--�--------------

(VENTRO VA CASA/APTO:)

�....-------...-..__........___.-� r .::--...__----

Leitor:

Palavra de Deus na boca do profeta
Isaías (Is 11,1-4)

TODOS:

FALAI, SENHOR, VOSSOS FILHOS ESCUTAM!

Animador:

Vamos conversar um pouco.
QUAIS SÃO OS "GALHOS SECOS" EM NOSSA VI
DA?� POSSÍVEL BROTAR RAMOS DE ESPERAN-

(Zeitura da biblia ... )

11

4.

ÇA? (DaP

um
_._____MOM
---------------=--------�--------=-tempo

E NTO
DA SUPL
ICA
---.---..---__
--..;:::, =------==------=------

Leitor:

TODOS:
Leitor:

TODOS:

Leito.r:

TODOS:

Leitor:

para o pessoal fal�r)

O povo sem casa, sem ter
ra e raiz
e peregrino e es pera , 1 u
t ando,
a vinda daquele que fra
co.se fa z
par a libertar todo esse
pais.

(cantando:) VEM, SENHOR, VEM
NOS SALVAR!
COM TEU POVO VEM CAMINHAR
!

O povo sem casa, ocupa
ndo o chã�
vai semeando a justiça,
rompendo
a opressão e vai abrind
o
espaços de libertação.

TODOS:
Rezador:

VEM, SENHOR, VEM NOS SALV
AR ....

O povo sem casa, ocup
ando a terr�
vai sendo alicerce ne
sta construção.
E , sse MENIN� na ocup
ação nascia�
daiã voz e vez ao povo
oprimido.

VEM, SENHOR, VEM NOS SALV
AR •..

E assim unido, o povo
sofrido
vai lutando e espera,
certeza na mao:
um tempo novo, uma no
va era,
um POVO NOVO unido em
mutirão.

VEM, SENHOR, VEM NOS SALV
AR ...
Animador:

Rezador:

Preparando o Momento da
s Crianças, vamos
ler, com atenção,
a MENSAGEM DOS NOS
BISPOS, Eles nos falam que Deus tem SOS
um
plano de amor para nó
s. E dizem também
que Deus entregou seu
PROJETO LIBERTADOR
NAS MÃOS DE UM MENINO
. Vamos ler a mensa
gem que está no inicio
do nosso livrinh�
(Leitura da me

nsagem dos bispos ... No
fim da leitura o animador
falar o que achou de impo faça o grupo
rtante na Mensa
gem que Zeram ... )

6.

*

*

Da manjedoura brota a Esperança,
da terra seca brotam flores e frutos.
A Manjedoura do Menino serã forrada
com
a ESPERANÇA que as CRIANÇAS TRAZEM N S
�
MÃOS. Cada criança ofereça para algu
m
7
0 que trouxe. Depois colo
quem n� manJ
edoura. E nós vamos respondendo Juntos:

ESSAS CRIANÇAS NOS SALVARÃO.
(cada criança vai falando e todos vao
respondendo o refrão acima ... )

Pelas famílias sem casa,
Pelas cEianças abandonadas,
Pelas maes sem comida,
pelos pais sem emprego,
pelos menores aba�donados,
Rezemos 3 ave-marias.
Ave-Maria •..

-=-----------------=-------=------==------=--� �--------------.....____.�

AVISO
P----=--ARAND
O APRO
..:::;.--------.,_�S -:::::;;.--PRE
XIMA---=-CE LE�
B�
RA�
.---=--_
--=------=----=---

preo� ar uma BACIA COM ÃGUA,
selli t' e ao lado da Bíblia, 2 velas que sao acesas,
somente no Momento da Bi
�bl'ia.

1.

*

*

2.

ACOLHA
TEU IRMÃO!

PREPARAÇAO DA CELEBRAÇAO
....

t"'

B{blia aberta em
! S AIAS 57,14-19Bacia com ãgua

- ,..._--=-ANUNCIO

�

-R

A ni mador:

(Foka da Qa�a/a to.
)
p

ISA � AS anuncia o
camin ho certo:
. abr a estrad
"Abri
a, aplain ai-a!
�
Retirai d�
c� min ht, de meu povo
todo obstáculo"
n i n o pobre
o M
de Belém é o c
aminho reto pa;
ra a con solação
e p erdão dos p
ecados!

TODOS: TU VENS! TU VENS
! EU JÃ ESCUTO OS
TEUS SINAIS!

Rezador:

Em nome do Pai ..
.

Don os da Casa/apto.:

Sol

que nasceis sobre os
mortos/S enhor
dos vivos/Vies
tes para que vejam a
queles que não vêem/
e curastes o cego
de
n ascen ça! Vind
e, Sen hor
Jesus/PASTOR
DAS ÁGUAS
VIVAS/que o vosso re
torn o can temos!

TODOS: BENDITO SEJA,
EM NOME
DO
SENHOR/AQUE
LE QUE VEM
SALVAR
SEU
POVO!

CANTO: (á escolha.. )

14
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3.

An imador:

TODOS:

An imador:

:::;;..-��

A

RO VA CASA/APTO:)

Antes do Natal, temos de
pedi� perdão. O
perdão ê co n dição n eces
sária para uma n o
va terra e um Novo Cêu.

BENDITO O MENINO POBRE DE
BELtM.

Tempo de esperança. Tem
po de a·dvento e
de justiça. Natal ê conv
ocaçao para uma
vida melhor.

Leitor:

Deus fala: "Eis uma voz
que diz: "CLAMA "

Leitor:

E eu pergunto:"Que hei
de clamar?"

TODOS:

TODOS:

Leitor:

TODOS:
Leitor:
A nimador:

4'

CLAMA!

QUE HEI DE CLAMAR?

Todo homem é como a erva
e toda sua bele
za e como a flor do campo:

O HOMEM E FLOR/ MURCHAM QUAND.
O DEUS SO
PRA!

Mas, a Palavna de nosso Deu
s sobrevive
para sempre!
Peçamos que a Palavra de
Deus seja luz
na nossa vida. Nas trevas
brilha uma luz
Luz é si n al. Seguindo a luz
, chegaremos
atê o Menino!

----�--...;:: =---�---=-MOMENTO DA BIBLIA

Leitor:

TODOS:
Animador:

Palavra de Deus n a boca do profeta
Isaías (Is 57, 14-19).

FALAI, SENHOR, VOSSOS FILHOS ESCUTAM!
(leituPa da bíblia)

Vamos fazer uma revisão da nossa vida em
casa, no bairro, no trabalho, na comuni
dade, com nossos filhos(siZinaiol
"Retirai êodo obstáculo do cami n ho do po
vo meu", - diz a BÍblia. QUAIS SÃOS OS OBS TÃCULOS QUE, EM NOSSA VID� IMPEDEM A

15

Rezador:
Leitor:

TODOS:
Leitor:
TODOS:
Leitor:
TODOS:
�itor:
TODOS:
Leitor:
TODOS:
Leitor:
TODOS:
Leitor:
TODOS:
Leitor:
TODOS:
Leitor:
TOD OS:
Leitor:
TODOS:
Leitor:
TODOS:
Leitor:
TODOS:
Rezador:

--

-·-

GENTE DE PERDOAR OS IRMÃOS? (tem
po
· para
o pessoal falar... )

CONFESSE MOS OS NOSSOS PECADOS:
Eu estive com foma,
NÃO ME DESTES DE COMER,
Eu estive com sede,
NÃO ME DESTES DE BEBER.
Eu estive peregrino,
E NÃO ME ACOLHESTES,
Eu estive nu ,
E NÃO ME VESTISTES,
Eu estive doente '
E NÃO CUDDASTES DE MIM,
Eu estive sozinho I
E TEU GRUPO NÃO ME CONVIDOU.
Eu estive preso,
E NÃO ME LIBERTASTE.
Eu estive na enchente
E NÃO ME SOCORRESTE.
Eu estive chorando
E NÃO ME CONSOLASTE,
Eu estive desempregado,
E NÃO TE UNISTE A MIM,

'

Eu estive na favela
'
E TU ME DESPREZASTE,
Eu estive sem casa
E TU NÃO ME ACOLHESTE,
Lavemos nossas mãos'· E
. sim
assim
. boliza.
mos que ' a partir
de ho'Je queremos ter
um- a vida nova. ( ca da um
�
va�
la
· vando as
maos na b ac�a
· .. · Pode-se Cantar.)
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5.
Menino:

TODOS:
Menino:
TODOS:
Menino:
TODOS:
Menino:
TODOS:
Menino:
TODOS:
Menino:
TODOS:
Menino:
Animador:

Rezador:

6.
*
*
*

Digo para vocês não desanimar! -Se vocês
estão perturbados,lembrem-se: DEUS EM
PESSOA VEM NOS SALVAR! E, aquele que não
enxerga,
ELE ABRIRA OS OLHOS!
Aquele que nao ouve,
ELE ABRIRÃ OS OUVIDOS!
Aquele que não anda,
ELE FARA CORRER PELAS RUAS!
Aquele que não fala,
ELE SOLTARA A LÍNGUA!
A terra seca,
JORRARA ÃGUA EM ABUNDÂNCIA!
A terra queimada,
SERA UMA FONTE DE VIDA E SA0DE!
E haverá um caminho que se chamará
CAMINHO SANTO!
O caminho se constrói com GESTOS CONCRE
TOS. Nosso gesto de hoje serã IR AT� NOS
SOS IRMÃOS: parente, vizínho ou- conheci�
do e PEDIR PERDÃO se ofendeIDos alguém.
Que todos se reconciliem!
Abençoe-nos o Deus todo-poderoso,
Pai + Filho + e Espírito Santo. AMEM!

-

�S� - }Ee!!1§� �RÕÊ_MÁ]E��
deixar ao lado da Manjedoura, a IMAGEM DE NOSSA
SENHORA e 2 VASOS COM ÃGUA.
Cada um traga uma FLOR, RAMO VERDE ou coisa pare
c�da para a próxima celebração.
ATENÇÃO! PARA A 8a, CELEBRAÇÃO cada um entreviste

17

'

um jovem, perguntando para o jovem: O que voei a
cha: "QUAL � O PAPEL DO JOVEM DIANTE DAS DIFICUL
DADES DO MUNDO DE HOJE?"
- Traga ·a resposta desta pergunta para a 8a. Ce
lebração. CONVIDE MUITOS JOVENS PARA PARTICIPA
REM DESTA CELEBRAÇÃO!

PROCUREM

A JUSTIÇA
E A L TBERTAÇÃO !

""'

-

PREPARAÇAO DA CELEBRA�AO

---�_...::::.-----

�-�
Bíblia aberta em
7,14-15.
Ao lado da manjedoura a imãgem de
Nossa Senhora.
2.

ANÚNCIO

Animador:

TODOS:
Rezador:

19
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�(Fo�- ----�
�a da ea�
\:

a/ap�o.)

Isaías anuncia o caminho cer
to!
"Uma jovem conceberá e dará
à luz um fi
lho, e lhe porá o nome de EMA
NUEL"!
Neste natal vamos fazer bem
presente
a
lembrança de Maria e de tod
as as MULHE
RES, brancas e negras, donas
de casa que
lutam todos os dias nas cas
as, nos gru
pos, nas comunidades, nas lut
as reivindi
catórias, nos sindicatos,nas
fábricas. Maria se entrega à causa de Deu
s, que é
a CAUSA DO POBRE, DA JUSTIÇA E
DA LIBER
TAÇÃO.

TU VENS! TU VENS!
EU JÃ ESCUTO OS TEUS SINAIS!

Em nome do Pai .•.
Donos da casa/apto.: Sol que nascei
s sobre os mortos
Senhor dos vivos/ viestes. par
a

TODOS:
CANTO:

MOMENTO� DABTBLiA -

3.

Leitor:
TODOS:
Leitor:
TODOS:

Animador:

4.

que vejam os que não
cego de nascença / Vin vêem/e curastes o
de ,
nhor Je-sus , /
TERNURA PARA A TERRA/que oS evos
so retorno
cantemos!
BENDITO SEJA EM NOME
AQUELE QUE VEM SALVAR DO SENHOR
SEU POVO!
(à escolha •.. )
( Ventlto da. c.a.-0 a./ a.pt
o. )

Jesus vem para fica
Escolheu u,ma MULHER,r!
fiel a Deus, para
chegar atê nós!
JESUS ESTA NO MEIO DE
�ESTA CERTEZA NOS ANIMANÔS
NA CAMINHADA!
Palavra de Deus na
bo
Isaías (Is 7-14-15) ca do profeta
FALAI, SENHOR, VOSS
(leitura da b{blia..OS FILHOS ESCUTAM!
.)
Vamos conversar um p0
uco:
O NATAL TEM ALGUMA
CO
IS
A A VER COM A MU
LHER? POR QUE?
(tempo para o pessoa
l falar... )

.-.._.
:.----.._-._..
____
---=----.--.....:::,, =---.....--.,----------:::,,....__
________________

----=MOMENTO DO OFERTORIO
S
FL
OR
==---�- DA
------..----..-----==- ES

� - =---.-...__--....;;::,

Animador:
Leitor:
Animad or:
Leitor:
Animador·:
Leitor:

Esta é uma noite de
louvor à Nossa Senh
ra.
o
Bem-aventurada seja
Ela nos deu o MENI a Virgem Maria.
NO, nosso Salvador
!
Esta ê uma noite
de homenagem à toda
s as
MÃES E MULHERES,
Bem-aventuradas se
da terra porque el jam as mães e mulheres
as sustentam nossa
perança!
es
=--::;-o

Esta�ê uma noite
de
mulheres que jâ par lembrança das mães e
tiram pa ra Deus.
Bem-aventuradas sej
am todas as mães e mu
lheres que, na te
rra, viveram a man
do a

QO

Animador:

TODOS:

5.

Deus e aos irmãos. Ag
ora junto de Deus
elas intercedem por nó
s!
Cada um, oferecendo su
vaso dizendo o nome daa flor, ponha no
mulher que passou entr mae ou de �lguma
e nós fazendo o
bem e lutando pela ju
stiça e verdade. De
pois de cada nome todo
s respondem:
ROGAI POR NÕS!
(tempo para o ofertório
das flores ... )

=------------------------......::::: =--�

MOMEN
TO ----DA
S ---LAD
-�=------------------AIN
---HA-----S---

Animador:
Rezador:

Porque está já na hora,
xÍlio, a Deus e ã Nossa pedimos vosso au
Senhora!
Deus Pai do céu - T.: PIE
DADE
NÔS
Deus Filho Re dentor
" " DE
11
11
..,,,
Espirito Santo
li
li
ti
li
Santíssima TRindade li
li
li
li
Santa Maria - T.:
ROGAI POR NÕS
Santa Mãe de Deus
li
li
Mãe de Jesus Cristo li
li
li
Mãe da Igreja
li
li
Serva do Senhor
li
"
li
Virgem ·fiel
li
li
li
•
Eleita do S enhor
li
li
li
Predileta do Pai
li
li
li
Bendita ent!l'."e as mulheres
"
li
Honra da Humanidade 11
"
li
Sinal da eternidade
"
"
"
Nossa Senhora
- LEMBRAI AO SENHOR!
que somos peca d ores "
"
a humanidade inteira
li
li
"
a fraternidade dos povos "
li
o povo trabalhador
"
li
os que estão oprimido�
"
li
os que vivem nas pri. soes "
"
os padres presos
"
li
os posseiros presos li
"
li
os que são perseguidos
"
li
os que promovem a paz - li
"
os que morrem de fome - li
li
li
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LEMBRAI AO SR.
Os que lutam pela terra
"
"
Os que andam na justiça
"
Os que anunciam o evangelho
ROGAI POR NÔS
Rainha do Amor
"
RAINHA DA ESPERANÇ A _
"
"
Rainha da Paz
Cordeiro de Deus que-tirais o pecado do
mundo
MISERICÓRDIA
TODOS:
Rezador: Cordeiro de Deus ... (2 vêzes)
Rezemos 3 ave-marias à NOssa Senhora.
Ave-Maria ...
Rezador: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso
Pai + Filho e + Espírito + Santo.
Amem.
:;.-::::; �----------=----=--........----------= =----=== ===--�
6.
PREPARANDO A PRÓXI�A CELEBRAÇAO
·�---------=-----=--� =-----------==
-=-------=------

Rezador:

li

li

li

li

*
*

-

li

li

*
*
*

5� celebraço.ô

CONVIDEM AS CRIANÇAS!
A Manjedou ·a com o MENINO! _
Se possível, convidem uma mae com sua criança re
cém-nascida.
A ntes da celebração sair com as crianças cantan
do pela rua e convidando as pessoas para a nove
na.
NÃO ESQUEÇAM OE FAZER ENTREVISTA COM OS JOVENS:
"QUAL {;; O PAPEL DO JOVEM DIANTE DAS DIFICULDADES
DO MUNDO DE HOJE" - Convidem os jovens para a 8a.
celebração e levem a resposta desta pergunta!

1.
*
*
2•

A HORA VO MENINO!

BÍblia aberta em !SAIAS 9,1-5,
Manjedoura com o Menino,

----=-----------=-

A N t'.J NCIO
-=-------=----

Animador:

!saias anuncia o caminho certo!
"UM MENINO NOS NASCEU! UM FILHO NOS FOI
DADO! Ele firmará e manterá a Justiça e
o Direito desde agora e para sempre.1 "
O MENINO vem! E todos os cansados e so
fridos devem se aproximar dele para no
vamente recuperar a ESPERANÇA!

TODOS: Tu VENS! Tu VEN3
EU JÀ ESCUTO OS
TEIS SINAIS!

Rezador: Em nome do
Pai...
Sol que nas
ceis sobre os mor
tos/Senhor dos vi
vos/viestes PªEª q;_E
vejam os que nao ve
em/e curastes o cego
de nascença/Vinde,Sê
nhor Jesus/TERNURA -

PARA A TERRA/que o

vosso retorno can
temos!
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PREPARAÇAO DA CELEBRAÇAO

CHEGOU

"B en dLt cu., a..6 c.Jtia.nç.a..6 !
Cada dia a.JtJta.nc.a.m do.6
no.6.601.) c.oJtaç.oe.6 enduJte
c�do.6 a. teJtnuJta. e o
a.motr. . . . 11

TODOS:
CANTO:
3.
Animador:

TODOS:
Leitor:

TODOS:
Leitor:

TODOS:
Leitor:

TODOS:
Leitor:

TODOS:
CANTO:

BENDITO SEJA EM NOME 1 'DO SENHOR
AQUELE QUE VEM SALVAR SEU POVO!
(à escolha..• )

Leitor:

TODOS:

{Vent�o da ca�a/apto.)

Animador:

o Natal nos faz irmãos por dentro: pos
suímos o mesmo sangue, porque filhos do
mesmo Pai. E Deus nos convida a dar as
maos na construção da sociedade de
irmaos.

UMA LUZ BRILHOU PARA OS QUE HABITAVAM
NA TERRA SOMBRIA!

Ele vem libertar o homem todo
e todos os homens.

ESTE MENINO QUE NASCE EM BEL�M
� O FILHO DE DEUS.

Ele nos liberta por amor, no amor e
para o amor manifestando aquilo que nos
somos: FILHOS DE DEUS!

ESTE MENINO QUE NASCE EM BELtM
� O FILHO DE DEUS.

Este Menino que nasce pobre, filho
do
carpinteiro, agasalhado só pelas es!r
e
las da noite, coloca em nosso coraçao
a
inquieta e menina Esperança.

Leitor:

TODOS:
Leitor:

TODOS:
Animador:

ESTE MENINO QUE NASCE EM BELtM

t O FILHO DE DEUS.

•
A esperança nao
•
1
morre Jam
ais.
Ele nos dã forças para sonhar son
h�s de
meninos, na ãrdua luta da constr
uçao de
um mundo fraterno e justo.

ESTE MENINO QUE NASCE EM BELtM
� O FILHO DE DEUS.
(à escolha ... )
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5.

Palavra de Deus na
boca do profeta
Isaias
(Is 9, 1-5).

FALAI, SENHOR, VOSSOS
(ZeituPa da b{bZia .. FILHOS ESCUTAM!
.)

Vamos ·conversar: O
QU
PARA voct, NESTE AN E SIGN:FICA O NATAL
O DE 1983?

(tempo paPa o pessoa
l faZaP ... )

Este Menino ensina
que vale a pena am
ar
e acreditar que um
dia "o homem confia
rá
no homem, como um me
nino confia em outr,
o
menino"!

DEUS AMOU TANTO O MU
SEU FILHO ONICO PARA NDO QUE ENTREGOU
QUE T0DOS
TENHAM VIDA!

Hdmens, mulheres, jo
vens e crianças de
boa-vontade! Somos
convidados, pela me
n
sagem que brota do SA
NTO NATAL, a nos
dar as mãos, a refo
rçar os passos e fo
r
talecer a esperança
e a coragem!

DEUS AMOU TANTO O MUND
QUE ENTREGOU SEU FILHo�O
ONrco
PARA QUE TODOS TENHAM VI
DA!

Apaguemos as. luzes!
TODOS VAMOS ACENDER
AS NOSSAS VELAS! Hoje
a noite e feliz!!!
Durante o canto, vamos
estender as maos
na direção da criança
recém-nascida. A
VIDA BRILHA NO MEIO DE
NÕS!
(CANTO: NOITE FELIZ!)

� - -:::;..-----=-----==--��---- - �-=r----��_I_0---1_�_fAVAS���

Rezador:

TODOS:

Rezaàor:

Bendito aquele que vem
em nome do Senho�

AGORA E PARA SEMPRE!

Deixai vir a mim as cr
iancinhas!

TODOS:

Rezador:

TODOS:
Rezador.:

TODOS:

Rezador:

TODOS:

CANTO:

6.

PORQUE DELAS� o REINO DO ctu
.
(coloca a mão na cabeça da
nascida e diz:) Deus te _abecriança recem
nçõe!
TE GUARDE E TE PROTEJA DAS
AMEAÇAS
DOS INIMIGOS.

Ouvi, Senhor,a nossa ora ça�

E CHEGUE ATE VÕS O NOSSO CL
AMOR.

As crianças venham para
o meio do gru
po. E todos nós vamos es
tender as mãos
sobre elas, rezando juntos
:

7.

---=

ção que Jesus nos ensinou:
PAI-NOSSO•••

==----=---=--� - -==--

--=--�
PRE-----=-PARAND
O
A
PRO
XIM
A
CEL
EBRAÇAO
-=--------------...___.--------=--------------=----

*

convidar trabalhadores: empreg
ados e desemprega
dos.
* Cada um leve sua carteira de
trabalho ou qualquer
outro objeto significativo.

DEUS MENINO/NASCESTES CRIA
ZER DE VOLTA AO MUNDO A SINÇA/PARA TRA
CONFIANÇA/ABENÇOAI ESTAS MPLICIDADE E A
LHES SAODE E PROTEÇÃO/ PO CRIANÇAS/DAI
RQUE ELAS SÃO
PORTADORAS DAS NOSSAS ESPE
VOS DAMOS GRAÇAS PELOS FILRANÇAS/ NÕS
DEtTES/ AGORA E PARA SEMP HOS QUE NOS
RE/ AMEM!
(à escolha ... )

-AS:::;;;-----CRI�--------=---�----�
ANÇAS DEN

UNC----IA
----------..---------=--.----�---M,,--...,
--=--

�ENINO:
MENINA:

TODOS:
Mulher:
Homem:

TODOS:
Rezador:

N�o poderuos aceitar a
fome e a subnutri
çao.

Não poder.
aceitar a falta de esco
las e
dosmeios je educação
adequada e livre.

NA TERNURA DO MENINO
E NASCE
SE ESCONDE A FORÇA DO QU
POVO!

Não podemos aceitar
a 1Jlta de cuidados
pelos problemas de sa
úde, de saneamento
e da qualidade de vi
da!
Não podemos aceitar
o desemprego e nem o
salário injusto que
o trabalhador recebe

NA TERNURA DO MENINO
SE ESCONDE A FORÇA DO QUE NASCE
POVO!

Terminemos este enco
ntro rezando a Ora-
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-

aêceleôracaô---------,j

VESTRUAM AS ARMAS
VE GUERRA!
FABRIQUEM
INSTRUMENTOS VE TRABAL
HO'.

CANTO:

3.

(à escolha)

Desemp regado:Jo

si,

carpin tei r

o de Naz ar �
OLHAI POR NÕS!
Desempregada:Ma
ria de Naz
ari,m ãe d
os pobres,
TODOS:
OLHAI POR NÕS!
Jovem:
João Batist a,
profet a do temp
o novo,
TODOS:
OLHAI POR NÕS!
Animador:
Jes us, no meio
do teu povo, mai
s
lhÕes estão des
empregados . Nova de 3 mi
mente He�
rodes organiz a a
matanç-a dos i noc
ent es !
TODOS:
(aa;:ztando:) VEM,
SENHOR! VEM NOS
COM TEU POV O VEM
SAL VAR!
CAM INHAR!
(bi
s)
Animador:
Jesus, teu povo
faminto fez saqu
e s . Medo
e pavor t omaram
c onta de ba
i rros e vilas
Todo mundo s e ar
mou
Irmão con tra i rmã . Povo cont ra povo.
o!
ADORES do teu povo, E os GRANDES SAQUE
t ranqu ilos
em
palácios e mansõe
s, acusaram a t seus
ua igre
ja na pes soa de
irmãs, padres e
bi
spos!
�-\.)DOS:
VEM, SENHOR! VEM
COM TEU POVO VEM NOS SALVAR
CAMINHAR! (bis)
Homem:
Mas teu povo, Jes
us, quer TRABALHO
E SA
LÁRIO JUSTO! Por
isso ergueu o
A CAMPAMEN
TO DA FRATERNIDADE no c oraçã
o desta c ida
de!
!nimador:
"Er guei! Erguei
um SINAL para os
po'>'os !"
TODOS:
TU VENS! TU VENS!
EU JÁ ES CU TO OS TE
US SINAIS!
Mulher:
Teu povo, Jes us,
quer TRABALHO E
SALÁRIO
JUSTO! Por isso,
70 mil c rist ãos,
em se
tembro passado,.
se reuniram
na
Pr
a
ça
Si e rez aram: "T
da
RABALHO E SALÁRI
O JUSTO
PARA TODOS!"
TODOS:

--

1.

PREPARACÃO DA CELEBRA ÃO
Ç

* '"f11!611/i,
Ao l'(
--$411J1m�,
a do
da M anJedo
!SAIAS

2.

2,2-5,

ura,a BIBLIA

a berta

em

-=---.,--....;:::: �

ANUN CIO
-=-----------------

A nimador :

I sa ías anunc i
a
"Um MENINO no o c a minho c ert o!
s gu iar ã.
Ele que brar ã
espa das e la
as
nç
mas de guerr as e t rans formar ã as ar
a em ferr

amen tas de tr
lho!" O Menin
aba 
o que c hega
devolve a esp
rança ao
s tr aba lh
�
ad ores ,
TODOS:
TU VENS! TU
VENS!
EU JÃ ESCUT O
OS TEUS S INA
IS!
Rez a C:or:
Em nome do P
ai . ..
D onos dã c a sa
/apto.: Sol
que nas cei
Senhor dos vi s sobre os mort os
vos!
viestes para
que vejam os q
não vêem/e c u
ue
ras tes o
c ego
� asc enç�/Vin
de
de ,
O JUSTJCA DO RE Senhor Jesus,
que o v osso r INO/
etor no c antemo
TODOS:
s!
BENDIT O SEJA
EM NOME D O S
AQUELE QUE
ENH
OR
VEM SALVAR SEU
POVO!
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Animador:

TODOS:

Homem:

Animador:

TODOS:

Mulher:

Animador:

TODOS:

Leitor:

Animador:

TODOS:
4.

"Erguei! Erguei um SINAL para
os povos!"

Animador:

TU VENS! TU VENS!
EU JÃ ESCUTO 6s TEUS SINA]S!

Teu povo, Jesus, quer TRABAL
HO
JUSTO! Por isso a Classe TrabalE SALÁRIO
hadora
realizou seu Congresso� E em
agosto pas
sado nasceu a CENTRAL UNICA DOS
TRABALHA
DORES
!
"Erguei! Erguei um SINAL par
a os povos!"

s.

(CUT)

EU JÃ ESCUTO OS TEUS SINAIS!
Teu povo, Jesus, quer TRAB�LHO
JUSTO! Por isso, as COMUNIDADES E SALÃRIO
DA
RE
GIÃO SÃO MIGUEL, reunidas em
ASS
EMB
L�I
A
no último mês de novembro, dec
idi
ram
continuar firmes na LUTA PELA
JUSTIÇA E
VIVER EM COMUNIDADES DE F'RATER
NIDADE.
"Erguei! Erguei um SINAL par
a os povos!"

TU VENS! TU VENS!
EU JÃ ESCUTO OS TEUS SINAIS.

O DA BIBLIA

Rezador:

TODOS:

Rezador·

TODOS:

Re zador:

30

Cada um apresente o
ob
Faça uma oração, e to jeto que trouxe.
dos respondemos:

SENHOR, DAI-NOS O PÃO
E O TRABALHO DE
CADA DIA!
(orações_ espontâneas ...
)

A nossa proteção estã
no nome do Senhor

QUE FEZ

o cru

E A TERRA!

Rezemos juntos, erguen
do nossos objetos:

ABENÇOAI, SENHOR/NOS
S CARTEIRAS DE TRA
BALHO/ABENÇOAI TODOSSA
OS OBJETOS QUE USA�
MOS/OLHAI VOSSO POVO DE
PARA NÕS VOSSO OLHAR/AB SEMPREGADO/VOLTAI
MÍLIAS/ABENÇOAI AS LUTAENÇOAI NOSSAS FA
S DA CLASSE TRABA
LHADORA/DAI-NOS A CORAGE
M PARA LUTAR PE�
LO PÃO DE CADA DIA/E DIAS
O VOSSO POVO, SENHOR! ASSI MELHORES PARA
M SEJA! AMEM!

Rezemos 3 �ve-marias pe
lo
e pelos que lutam em fa s desempregados
vor dos trabalha
dores ... Ave-Maria...

6.

*
*

Palavra de . D eus na boca do
Profeta
Isaías (Is 2,2-5),

CARTEIRAS E OUTROS OBJETO
fiÇ ::;;-----=-----=-----.....�
------------== =-------=-----=------..---..-......:::: S-

TODOS:

Teu povo, Jesus, quer TRABAL
HO E SALÁRIO
JUSTO!Por isso, no P
ARQU
E
SANTA MADALENA
em nome da fraternidade eva
rrgélica, 5 fa
mÍlias empregadas se respon
sab
pela despesa básica de 2 fam ilizaram íli
chefes estão sem emprego. Est as cujos
ão repetin
do o MILAGRE D OS 5 PÃES e 2
PEIXES!
"Erguei! Erguei um SINAL par
a os povos!"
TU VENS!TU VENS!

FALAI, SENHOR, VOSSOS
(leitura da b{blia... FILHOS ESCUTAM!
)

Vamos conversar um pouc
O QUE PO DEMOS FAZER, CO o:
NCRETAMENTE, DI
ANTE DA SITUAÇÃO DE
DESEMPREGO?
( tempo para o pes
· soal falar. . . )
�----.:.;.----=-----=------.--__---==--� ;::::,...._-----------=------=--:
BE AO DAS

Animador:

TU VENS! TU VENS!
EU JÃ ESCUTO OS TEUS SINAIS!

-----=--------=----------------�
MOMENT

Le itor:

TC'DOS:

façam um ESTAN DARTE, BA D
N EIRA escrito; " DEUS f;
'
DA".
VIlevar pão para ser repart
ido,
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1

' 11
1

QUE rovos TENHA
M VIVA!

Rezador:

Em nome do P ai ..
.
Donos da ca s a/a
p t o.: Sol que
nasceis
tos/Senhor dos sobre os mor
vivo s !/
V!est� s para
que vejaill os
nao veem/e cu
que
rastes o cego
nascença/Vin de,
de
Senhor Je s u s /
Ó JUSTICA DO REIN
O/ que o vos
so retorno can
te
mo
s!
TODOS: BEND

�

CANTO:

ITO SEJA EM NOME DO
SENHOR
AQUELE QUE VEM SALV
AR SEU POVO
(à escolha)

3.
Animador:

/
PREPARAÇÃO DA CELEBR
AÇÃO

1.

*
*
2.

Ac la do da ma
nje
ISAIAS 65,20-23. doura, a Bíblia abert a em
o pão sobre a
mesa.

Animador:

TODOS:

( Fo1ta da ea.6 a/ a
pto. )

Is aías an uncia o
caminho certo!
"Abri! Abri a est
rad
a! Retirai dela
pedras! Ei s que o
as
te
u
Salvador vem! Er
guei o estan darte
Deus vem ad nosso para.·con voc,ar os p ovos,
encont ro. DEUS!
Can temos! (AL
VID A!

GUEM ERGUE O ESPAND
ARTE !)
TU VENS! TU VENS!
EU JÃ ESCUTO OS TE
US SINAIS!
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Leitor:

TODOS:
1

eitor:

TODOS:

A Chegada do Meni
no Jesu s vem traz
o POtER DA VIDA.
ando
Nesta celebração
vamo s
voltar a ler a MENS
POS, no início do AGEM DOS NOSSOS BIS
li
(leitura da mensag? vrinho.
m, bem devagar... )
Embora a vida do
po
gente se alegra po vo estâ difícil, a
rque o MENINO está
gando!
che

ELE VEM MOSTRAR A VI
DA/
CRESCENDO NO MEIO DE
NÕS!

E ê preciso ter fé
e esperança neste Me
nino, nosso Deus!

BENDITO SEJAS TU,
NINO,
VENS TRAZER NOVA VIME
DA!
CANTO:
EU VIM PARA QUE TO S
TENHAM VIDA
QUE TODOS TENHAM VIDO
DA PLENAMENTE! (bis)
4. --=-------=--�
MOMENTO ===-----------------

BLIA
�----------DA..___.BÍ-----=--�

Lei t or:

_!ODOs :.

Palavra de Deus na
bo
Isaias (Is 65, 2O -23 ).ca do profeta

FALA I, SENHOR, VOSSOS
FILHOS ESCUTAM!
(leitura da E{blia ...
)
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1

1

I

1

5.
Animador:

Leitor:

TODOS:

Leitor:

Animador:

TODOS:

Animador:
Leitor:

TODOS:

Leitor:

TODOS:

Animador:

Vamos co�versar um pouco:
A b{biia diz que não haverá morte ante
s
do tempo. Que aos cem anos ainda se se
r� jovem. Como você enxerga o NOVO CfU
E A NOVA TERRA? LUTAR HOJE PELA SAÚD
E
É SINAL DE VIDA NOVA?,POR QUE?

Menino:

(dei
xar o pessoal falar ... )
'

Sempre que nos unimos nas lutas por
vi
da decente, mostramos que acreditamos
no PODER DESTE MENINO!

TODOS:
Jovem:

TODOS:

(pode-se cantar:)EU VIM TRAZER PLENA VI
DA/VIVA ESTA VIDA QUE� SUA/CLAME, PRO
CLAME, RECLAME O DIREITO DO POVO TER VI
DA DB GENTE!

Mulher:

Homem:

Em agosto passado, em 60 Ô ibus, � povo
�
organizou a CARAVANA DA SAU
DE· Tres mil
pessoas foram ã Secretaria da Saúde ex1
gir condições de vida decente.
"Erguei! Erguei um SINAL para os povos!"

TU VENS!TU VENS!
EU JÃ ESCUTO OS TEUS SINAIS!

Aqui vão dois depoimentos de mulheres
que participaram da Caravana:

"Já fizemos várias Assembléias de Saúde
para ter nosso Hospital e a�bulatõrio.
Que todos saibam: SÕ pelas nossas orga

nizações conseguiremos nossos direitos!"

EU VIM TRAZER PLENA VIDA....

"A população não pode ficar parada.: SÕ
a união faz a força pois, a força e
o di
namismo da vida".

SEJA SEMPRE INSTRUIDO/TORNE-SE SEMPRE C�
PAZ/DE AJUDAR OS QUE LUTAM/PELA CONSTRU
ÇÃO DESTE MUNDO DE PAZ!

=-----..-__� ::::.----=--___.�
VIVA E--COM
M---UNIDA
D °E .
--:=--_�
........___.__..
,__�

Reza
dor:
--

TODOS:
Rezador:

TODOS:

Rezador:

Para que esta vida seja
de acordo com o
Reino de Deus, é precis
o viver em comu
nidade, participando DA
EU
nos une entre irmãos, da CARISTIA que
ndo-nos a certe
za de que somos fortes
em Jesus Cristo�
Venho para ser LUZ no cam
inho escuro
do meu povo!

AVE-MARIA...

Venho para ser o Pão
da vida e da abun
dância para o meu po
vo.

AVE-MARIA ...
(uma mulher apresenta o Ã
P O e diz:)
Venho para prov

ocar a REPARTIÇÃO DO
PÃO
Quero estar em COMUNH
ÃO DIVIDINDO O PÃO
PARA O MEU POVO.

(REPARTE O PÃO e TODOS
REZAM JUNTOS:
PAI NOSSO . . . )

Diz o Senhor:
TERRA"

VEM, SENHOR, VEM NOS
SA
COM TEU POVO VEM CAMINH LVAR!
AR!

As cidades se renovarão
e a alegria mo
rará nelas um dia!

VEM, SENHOR, VEM NOS SALV
AR...

Abençõe-nos e guarde o
Deus todo-podero
so Pai ....

6.

*

convidar JOVENS e pedir
que eles tragam SIMBOLOS
DE SUA JUVENTUDE.
Leve o RESULTADO DA PES
QUISA FEITA ENTRE ELES,
Convide todos os jovens
que você conhece!
/
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"Vou criar NOVO CÉU
E NOVA

$ 9 celebracêí
- ó ---�------------------,
ABRAM AS PORTAS

TODOS:

AO REVENTOR!

CANTO:

BEND ITO SEJ A E
AQUELE Q UE VEM MSANOME DO SÊNHOR
LVAR SEU POVO!
(à escolha ... )

3.
Animador:

JOVENS:
1.

*

*

Animador:

PREPARAÇAO DA
Bíblia aberta em ISAIAS 6,1-8,
os jovens com se�s simbolos para
.
mome nto do ofertorio ...

2.
Anim ador:

TODOS:
Rez ador:

Do nos da

Isaías a nuncia o camin ho certo!
"Abri as portas! Dei xai ent�élr u� povo
_
. sto que respeita a fidelidade
Ã�rim�s o coração, cheios de a�egria,pa 
ra receber o Meni no que, desafiando os
homens gra ndes, nos traz a VIDA!

TU VENS! TU VENS!
EU JÃ ESCUTO OS TEUS SINAIS!

Em nome do Pai..•
c asa/apto.: Sol que nasceis sobre os
mortos
•
Se nhor dos vivo
s.1
Viestes para que vejam os que
não viem/ e curastes o
cego de
nascença!/Vi nde, Se nhor Jesus,

HABITAÇÃO DA GLORIA!

Que o vosso retor no ca ntemos.
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JOVENS:
Animador:

JOVENS:

leito r:

TODOS:
Rezador:

TODOS:
�ezador :

!_onos:

Hoje lembr a mos
a juvent
ude: os filhos
com� nida de._Al
da
imen tados pel
a �omunid
os Joven s va o
ade
de
por um mundo no scobri ndo e va o lutando 1
vo,

MESTRE, QUE DEVO F
AZER
PARA TER VIDA ETE
RNA? (Lc 19,26)

Confia mos em
nossos filhos e
queremos
que sejam sinal
de espera nça!

"SAIBAM TODOS: DEV
O OCUPAR-ME COM
COISAS DE MEU PAI
AS
!" (Lc 2, 49)

Qua ndo os jove n
s
timos ma is â nimo caminha m co nosco, sen
e força. Que be
os filhos ju nto
lez a ver
de seus pais e
dade!
d a comuni

"MESTRE, QUE DEVO
FAZER PARA
TER A VIDA ETERNA
?"

Palavra dB Deus
na
Isaías (Is 6,1-8) boca do profeta
.

FAL AI, SENHOR, VOSSOS
FILHOS ESCUTAM!
(ZeituP a da bibli a )

Di z o Senhor:"Mi
nha Palav"t' a e Lei
Ú ni cos ca minhos
que leva m à vid a são os
"

QUEM PRATICA A
PRE! (Pv 11,19) JUSTIÇA VIVERÃ PARA SEM

O justo vive pela
sua fidelida de. g
bio quem vive em
sá
comu nhão e comu n
idade.
QU

EM PRATICA A JUSTIÇA
VIVERÃ PARA SEMPRE
!
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Animador:

Deu s chama todos os jovens. A
Bíblia diz
qu,e Isaías resp·ondeu : "Li..J.i-me. aqu
,i_! Pode.
e.nv lak-me.!" - para m ostrar o
caminh o de
Deu s a o povo.
Vamos conversar um pouco:
O OUE OS JOVENS PRECISAM FAZER
PARA RES
PONDEREM O CHAMADO DE
DEUS?

Re.:ad_or:

TODOS:

=---MOM---=--ENT---=---=�---==
O DE SUPLICA
---..----=:::.

Rezad o r:

TODOS:
Rezadór:

�--=-------=--------�---

-

TODOS:

D o s jovens trabalhadores que
cedo vao co
nhecer a dureza d o mu nd o ...

LEMBRAI, SENHOR!
Dos jovens estudantes, para .qu
e conheçam
a verdade que liberta ...
TODOS:
LEMBRAI, SENHOR!
Rezador:
Das jovens mães,
TODOS:
LEMBRAI, SENHOR!
Rezador:
Dos jovens desempregados,
TODOS:
LEMBRAI, SENHOR!
Rezador:
Dos jovens corajosos, mas tam
bém dos jo
vens acomodados,
TODOS:
LEMBRAI, SENHOR!
Rezador:
Do jove� que deixou tudo para
vos seguir
TODOS:
LEMBRAI, SENHOR!
Rezador:
Do jovem, futuro da vossa Igr
eja,
TODOS:
LEMBRAI, SENHOR!
....:::: :;;,-----=------------=---�.--:::;.
6•

Animador:

\

--

------...._._------------=-------=--�------�
MOMENTO DO OFERTORIO

Animad o r:

(pe.de. paka o gku po ap1C.e.J.ie.nt
a1C. o ke.J.iulta
do da pe.J.iqulJ.ia óe.lta e.nt
ke. 0-6 jove.n-6. Em
J.ie.gu,i_da pe.dlJr. paka· que. ·o-6
jove.n-6 óale.m
J.iObke. 0-6 J.iZmbolo-6 que. tJr.ouxe.
kam ... )
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(pode-se cantar:)
ISAIAS! ANUNCIA O
SIAS E CONSOLA O
MES
POVO MEU!

Rezad o r:

(deixar o pessoal falar... )

5.

� tempo de um N
OVO ISAIAS que,
atento a os rum os
da vida, indique
CAMINH O NOVO PAR
um
A O MEU POVO!

CANTO:
Animador:

TODOS:

CANTO:

Rezad or:

7.
*

Que eleve sua vo
z
que levam uma vi contra tod os aqueles
da mald osa. Que
viva c o m
grande alegria e
faça a ju stiça e
bres co ns o le!
a os p�

ISAIAS! ANUNCIA O ME
SSIAS
E CONSOLA O POVO ME
U!

Cada j o vem c o loqu
e
Manje� ou ra fazend seu símb o l o junt o ·da
o al
d os nos resp ondemos gu ma oraçã o . E t o 
, cantand o :

OFERTAMOS AO SENHOR
UM MUNDO NOVO
O FUTURO DE SEU PO
VO�- (bis)
(terminado o ofertó
rio, o animador diz:
)
Pe

ço que os jovens
se
nossq grup o o s envi aproximem para que
e em missã o pel o
mundo. Vamos tod o
s estender as mã o
s so 
bre os jovens e re
zem os:
o

VÃO! LEVEM A ESPERANÇ
A Â TERRA!/JUNTO DE
SEMPRE ESTAREMOS!/ LE
VEM SUA Ft
SEJAM SINAL/ACREDITE
M NO AMOR DE DEUS/ E
ELE t CONSTANTE!/ E
SEMPRE ESTARA TAMBtM
JUNTO DE vocts !
Os jovens serão abenço
ados
porque o Senhor vai de
rr
amar o seu amor!
DERRAMA, SENHOR! DERR
AM
A
SOBRE ELES SEU
AMOR!
I!

vocts

A bençÕe-n os

o

Deus t odo-poder os o
•..••

:::------=------=----= :::::,.....----=------=-r--------=
=---= �
P

L�-- -= R!,_P��� P!�XI����

A próxima celebraç
ã o é uma PEQUENA CONF
RATERNIZA
ÇÃO ENTRE 2 ou mais
grup os,
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*

*
*

*

*
*
*

Uma pessoa de cada grupo prepare uma MENSAGEM de
NATAL dizendo 0 QUE SIGNIFICOU PARA VOCÉ: NESTE A
NO A NOVENA DE NATAL?"
Preparar o lugar da confraternização
Cada grupo sai do seu próprio local em direção a
um PONTO NA RUA'ONDE SERÃ FEITA A LEITURA DA PA
LAVRA DE DEUS E SERÃO DADAS AS MENSAGENS DE NATAL.
11

COMPREM SEM VINHEIRO!
COMAM SEM PAGAR!

Pedir para tQdos trazerem VELAS!
Combinar a melhor hora para esta confraternização.

Se possível, cada um leve um pratinho de doce ou
salgado. Haja uma MESA SIMPLES PARA TODOS!
Levar as MANJEDOURAS com o MENINO!

,V

PREPARAÇAO DA

1.

*
*
*

*
2.

Bíblia aberta em
ISAIAS 55,1-6

A celebração começa
na casa de cada anima
dor, onde o grupo se
encontra.
Depois cada grupo
ge para o local combinado
(1
onde serã feita a PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA, NA RUA!
Finalmente todos vão para o local da festa'.

� =----- �--------��

li.O
LOCAL =-----==
DA SAIDA
�------------..:::
==---

CANTO:

Animador:

�à escolha)

Isaías anuncia
o caminho certo!
"Todos vos_que tendes sede, vinde a agua
_
Vos, que nao tendes dinh�iro, comprai e
comei! Comprai sem dinheiro e sem pagar:
vinho e leite! Procurai o Senhor enquan
to ele pod: ser achado! Invocai-o enquan
to ele está perto'."
Hoje vamos sair pelas ruas ao encontro
dos irmãos que também estão à procura do
Senhor, com fome e com sede,
Que todas as pessoas saibam: SÕ O MENINO
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TODOS:
Rezador:

REZADOR. :

TODOS:
Canto
3.

TEM O PODER DE PENETRAR O CORAÇÃO DE CA
DA SER HUMANO, SÕ O MENINO TEM O PODER
DE FAZER OS HOMENS SE TORNAREM FILHOS
DO PAI E IRMÃOS UNS DOS OUTROS. Saude
mos com alegrai esta noite radiante:

FALAI, SENHOR, VOSSOS FILHOS ESCUTAM!
(leitura da Biblia ... )

T ',OS:

Vamos agora escutar a MEN�AGEM DE NATAL
que foi preparada por pessoas de nossos
grupos para esta noite.

Animado

,1

TU VENS! TU VENS!
EU'JÃ ESCUTO OS TEUS SINAIS!

EM nome do Pai ...

TODOS:

PRESENfA DE DEUS PAI!

5.

Sol que nasceis sobre os mortos
Senhor dos vivos/Viestes para que vejam
os qu� não vêem!/E curastes o cego
de
nascença!/ Vinde, Senhor Jesus!
Que � vosso retorne cantemos!

BENDITO SEJA EM NOME DO SENHOR
AQUELE QUE VEM SALVAR SEU POVO!
(à escolha - caminhando onde será pro
clamada a Palavra de Deus ... )

=--==-

(cada grupo diz sua Mensagem... )
(DIZEM DEPOIS DA LEITURA DAS MENSAGENS:)
BENDITO E LOUVADO SEJA
O MENINO QUE HOJE NASCEU,
ALEGRIA PARA OS POBRES,
JESUS, FILHO DE DEUS!

-:;:;.--�____.-----=--------=----------..-----------------

CAMINHANDO PARA O LOCAL DA MESA

Animadores:

�-�--=-

CAMINHADA
-:::---�--=-----=

Animador:

TODOS:

Canto:

Vamos acender as velas! Vamos cantando
ao encontro dos irmãos para o local on
de o Profeta Isaías anunciará a Palavra
de Deus para nós, nesta noite.

ESTA NOITE � DE ALEGRIA
E TAMB�M DE SENTIMENTO,
ESPERANÇA PARA OS POBRES
PARA OS RICOS,JULGAMENTO,
POIS DOS TRONOS VÃO CAIR
E SOFRER REBAIXAMENTO!
(canto e oraçoes durante a caminhada)

�-----------� =----=-AO REDOR DA MESA
=----.___.-------=-----=---------=-

Animador 1:

Animador 2

Palavra de Deus na boca-do Profeta
Isaías (Is 55,1-6)
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Rezador:

O Pai Nosso nos reuniu em novena para
celebrar � PRESENÇA DO MENINO NO MEIO
DE NÕS. E quer continuar nos reunindo!
Esta e uma FESTA DE ALEGRIA E COMPROMIS
SO! Festa de reconciliação e ALIANÇA!
QUE NINGUEM MAIS ANDE_SOZINHO!

QUE NINGUEM MAIS ANDE SOZINHO!

TODOS:

TODOS:
Leitor:

(à escolha ... )

CAl�TO:
6•

(convidam para ir cantandc e dizem:)

"TODOS VÕS QUE TENDES SEDE
"VINDE ÀS ÀGUAS!"
"TODOS VÕS QUE NÃO TENDES DINHEIRO
"VINDE: COMPRAI SEM DINHEIRO!
"VIND_E: COMEI SEM PAGAR!"

:

Que ninguém mais fique trancado no mun
do dos próprios problemas!

QUE NING�M MAIS FIQUE TEANCADO NO
MUNDO DOS PRÔPRIOS PROBLEMAS!

Erguendo os braços, re�emos a Oração
da Fraternidade: PAI NOSSO ...
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Animador:

Com grande alegria, vamos nos abraçar
desejando a Paz que vem do MENINO DEUS'.
(e a ne�ta eontinua.. .

)

FELIZ NATAL!
FELIZ ENCONTRO COM O MENINO
E COM TOVOS OS IRMÃOS VO MENINO!
Abkaço do� �eu-0 ikmão-0 que elabo
kakam eJta NOVENA:

- Vo Setok São Miguel: José Luiz, Jorge da Graça,Te

reaa Simoes, Neide Freitas, Bernardina
Uchoa, Sisino, Maria SAlomé, Ir.Jacy,Cé
lia Campos, Ir.Adelaide, Natalino Lima,
Roberto Domingues, Wagner Gimenez, Ir.
Jercey, Ir. Augusta.

- Vo Setok Ponte Ra�a: Fernando e Maria, Adelira de
Jesus, Ruth Magalhães, Maura da Concei
çã", Nelson Patrício, Geralda Jacinto,
Devair Poletto.

- Vo Setok Itaim: Ir. Raquel de Oliveira, Ir, Nilce,
Ir.Nilsa, Ir. Catarina.

- Vo Setok Itaque�a: Ik. Anne, Francisca Morales,
Pe. Paulo.

- Vo Seta� A�tuk Alvim: Shizye Iamashita, Sirlene A
parecida.

- Vo Setok Guaiana-0e�: Pe. Gino, Ir.Amãbile, Virgí
nia Viana, Ir. Marta,

- Vo Setok Vila E-0pekança: Ana Boaventura.

- Vo Seta�

CAngaiba: José Francisco.

Va Região Bel�m: Ir.Gema, Ir.Cecília Domesi, José
Bello, Pe. Helio POntes.

DESENHO:
REDAÇÃO FINAL:

Pe ., Marie Celli
Projeto Cadernos Populares
Centro de Comunicação e Educação Popular são Miguel.
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DA CEPA
Refrão: DA CEPA BROT
OU A RA
DA RAMA BROTOU A FL MA
OR.

DA FLOR NASCEU MARI
A
DE MARIA, O SALV
ADOR.

0

- O Espírito de Deus
sobre Ele pousar:í
De saber, de entendim
ento este Espírito será,
De conselho e fortaleza
, de ciência e de temor
Achará sua alegria no
temor do seu Senhor.
- Neste dia, neste dia
o Senhor estenderá
Sua m io libertadora
pra seu povo resgatar
Estandarte para os po
vos, o Senhor levantar
á
A seu povo, a sua Igr
eja, toda a terra acor
rerá.

MARIA DO SIM
Refrão: MARIA DO
SIM, ENSINA-ME A VI
VER ME U
SIM.

- Um dia Maria de
u o seu sim
mudou-se a face da
terra
porque do seu sim,
nasceu o Senhor
e veio morar entr e
nós o amor.
- Ensina-me a ser
fiel como tu
vivendo meu sim cad
a dia
que eu possa no mu
ndo ser um sinal
da tua humildade,
Mar ia ...
- Teu sim se tez
luta junto aos irmãos
e firme chegaste ao
fim
ensina Maria o povo
a lutar
que o sim vai a hist
ória mud ar

MARIA, MÃE DOS CAMINHANTES
Refrão: MARIA, MAE DOS CAM
A
INHNTES
ENSINA-NOS A CAMINHAR
NóS SOMOS TODOS VIAJANTES
MAS °É DIF!CIL SEMPRE AND
AR ...
- Fizeste longa caminhada
para servir à Isabel
sabendo-te de Deus morada
após teu sim a Gabriel.
- Depois da dura caminhada
para a cidade de Belém
Não encontraste lá pousada
mandaram-te passar além...

HOJE A NOITE E BELA
Hoje a noite é bela
vamos à capela
sob a luz da vela
Felizes a cantar
Ao soar o sino
sino pequenino
Vai o Deus menino
nos abençoar

Refrão: BATE O SINO PEQUENINO
,
SINO DE BELÉM,
JÁ NASCEU O DEUS MENINO,
PARA O NOSSO BEM.
PAZ NA TERRA PEDE O SINO,
ALEGRE A CANTAR,
ABENÇOE DEUS .MENINO,
ESTE NOSSO L�R.

Vamos minha gente,
vamos a Belém
vamos ver Maria
e Jesus também.
Já deu meia-noite
Já chegou o Natal
já tocou o sino
lá na catedral.
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®
O POVO DE DEUS

- O Povo de Deus po deserto andava
mas à sua frente alguém caminhava
o Povo de Deus era rico de nada
só tinha esperança e o pó da estrada.
TAMBÉM SOU TEU POVO, SENHOR!
E ESTOU NESTA ESTRADA
SOMENTE TUA GRAÇA,
ME BASTA E MAIS NADA! (bis)

- O Povo de Deus também vacilava
às vezes custava, a crer no amor
O Povo de Deus, chorando rezava
pedia perdão e recomeçava ...
TAMBÉM SOU TEU POVO, SENHOR!
E E.JTOU NESTA ESTRADA
PERDOA SE AS VEZES,
NAO CREIO EM MAIS NADA (bis)
- O Povo de Deus também teve fome
e tu lhe mandaste o pão lá do céu.
O Povo de Deus, cantando deu graças
provou teu amor, teu amor que não passa
TAMBÉM SOU TEU POVO. SENHOR!
E ESTOU NESTA ESTRADA
TU ÉS ALIMENTO,
NESTA CAMINHADA (bis)
- O Povo de Deus, ao longe avistou
a terra querida que o amor preparou
O Povo de Deus corria e cantava
e nos seus louvores, seu poder proclamava.
TAMBÉM SOU TEU POVO, SENHOR!
E ESTOU NESTA ESTRADA
CADA DIA MAIS PERTO
DA TERRA ESPERADA (bis)
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A BANDElRA DO DIVINO
Os Devotos do Divino
Vão abrir sua morada
Prá bandeira do Menino
Ser bem-vinda, ser louvada

- A bandeira acredita
que a semente seja tanta
que essa mesa seja farta
que essa casa seja santa
- Que o perdão seja sagrado
que a !é seja infinita
que o homem seja livre
que a justiça sobreviva

- Deus vos salve esse devoto
pela esmola em vosso nome
dando água a quem tem sede
dando pão a quem tem fome
- Assim como os três reis magos
que seguiram a estrela guia
a bandeira segue em frente
atrás de melhores dias
- No estandarte vai escrito
que ele voltará de novo
e o rei será bendito
ELE NASCERÁ DO POVO!

(!_)COMO O SOL NASCE DA AURORA
- COMO O SOL NASCE DA AURORA
DE MARIA NASCERÁ
AQUELE QUE A TERRA SECA
EM JARDIM CONVERTERA:
- Vem teu rebanho salvar
ó BE.LÉM! ABRE TEUS BRAÇOS
Mostra o amor que lhe tens.
AO PASTOR QUE A TI VIRÁ
EMANUEL, DEUS CONOSCO
- CUitiva e protege esta vinha
VEM AO NOSSO MUNDO, VEM!
Foi tua mão que a plantou.
- Protege e con!irma o teu eleito
- Ouve, 6 Pastor do teu povo
Aquele que é o nosso Pastor.
Vem do alto do céu onde estás.

®

HINO DE REJS

Vinte e cinco de dezembro
quando o galo deu sinal
aí que nasceu Menino Deus
numa noite de Natal, oiá ...
Neste instante num ranchinho
surgiu estrela da guia
.
aí avisou todos pastores_
.
que O Menino Deus nascia, 01á
A estrela do Oriente
fugiu sempre �os j:Udeus
.
aí avisou os tres reis ma�os
01á ...
que O Menino Deus nascia,
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NOITE FELJZ

- Noite Feliz! Noite Feliz!
ó Senhor, Deus de amor,
Pobrezinho nasceu em Belém.
Eis na lapa, Jesus, nosso bem.
Dorme em paz, ó Jesus (bis)

®

- Noite Feliz! Noite Feliz!
ó Jesus, Deus da luz
Quão afável é teu coração
Que quisestes nascer nosso irmão.
E a nós todos salvar (bis)

HUMILDES ADOREMOS

- Fiéis acorramos, alegres tru.u1fantes
Corramos contentes até Belém
Vede nascido nosso Rei Eterno
Refrão: HUMILDES ADOREMOS
HUMILDES ADOREMOS
HUMILDES ADOREMOS O NOSSO BEM.
- Deixadas as lides, rápidos pastores
Modestos acorrem ao Rei do Céu
Nós, igualmente, cheios de alegria

®

@

@

- De Deus, Filho Eterno, nós o adoremos
Velado na carne de pecador.
Deus pequenino dorme em manjedoura ...

CÁLIX BENTO

- ó Deus salve o oratório. (bis)
Onde Deus fez a morada, oíá, meu Deus. (bis)
- Onde mora o cálix bento. (bis)
E a hóstia consagrada, oiá, meu Deus. (bis)
- De Jessé nasceu a vara. (bis)
Da vara nasceu a flor, oiá, meu Deus. (bis)
- E da flor nasceu Maria. (bis)
De Maria o Salvador, oiá, meu Deus. (bis)
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MARIA DE N�
- Maria de Nazaré,
Maria me cativou
Fez mais forte a minh
E por filho me adotou a fé.
As vezes eu paro e fico
E sem perceber me vej a pensar
E meu coração se põe o a rezar
Pra virgem de Nazaré. a cantar.'
Menina que Deus amou
Pra Mãe de Jesus, o Filhe escolheu
Maria que o povo inteiroo de Deus
elegeu
Senhora e Mãe do céu.
Lá, lá, lá.' ..
- Maria que eu quero
bem
Maria do puro amor,
Igual a você ninguém
Mãe pura do meu Senhor
Em cada mulher que a .
Um traço de Deus Mariaterra criou
Um sonho de Mãe Maria deixou
plantou
Pro mundo encontrar a paz
Maria que fez o Cristo fala .
r.
Maria que fez Jesus caminha
Maria que só viveu pra seu r.
Maria do povo meu. Lá, lá, Deus
lá ...

CANTO PARA AS CRIANÇAS
- Os anjos e os santos no céu,
os homens na terra também,
um hino de amor todos cantem
a Deus que nos quer tanto bem
a Deus que nos quer tanto bem
nós queremos também sempre mais
bem querer (bis)
- Amor só se paga com amor
e o bem s� se paga com o bem
A Deus qu� nos dá tanto amor
Amor nós lhe demos também.
DEUS VEM A NóS
- Deus vem a nós pra dar a VIDA
veni ensinar-nos á VIVER.
Quer que sejamos "acolhida"
fazendo o Amor em nós crescer.
- Glória ao Deus que é VIDA
- Quem vive só tem menos VIDA
Perde seu tempo e nada vê
Por que não sermos gente unida
Para o caminho percorrer?
- Glória ao Deus que é VIDA
(Música uVinde Cristãos, Vinde à porfia")
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ÍJ2\ NATAL DO MEN�NO J�SUS
�

(adaptaçao: Givanete A. Soares)

Natal
Natal
Natal
Natal

da cl/.J..a�ç.a t11.J..-0te.
do6 de.-0e.mp1te.gado-0
do povo opl/.J..mido
do povo e.6magado
IRMÃOS, IRMÃOS, IRMÃOS
VAMOS TOVOS VARAS MÃOS
PARA UM MUNVO MELHOR
BUSCANVO A LIBERTAÇÃO
Natal do povo -0061t.J..do
Natal de. que.m não te.m pão
Natal de. todo!.> 06 pob1te.1.>
Natal de. todol 01.> i1tmào1.>
Natal de. que.m não te.m te.1t11.a
Natal de quem não te.m luz
Natal de que.m bu-0ca a paz
Natal de. quem bu1.>ca a Je.6u6
O povo pede. Ju-0t�ç.a
O povo pede. peltdao
O povo pede. e.mp11.ego
p1tã não óaltaJt o 1.>eu pao
Je1.>u1.> e6cuta 1.>eu povo
Je1.>u6 ouç.a a 01taç.ão
do povo que e1.>tã 1.>on1te.ndo
todo tJ..po de. op1te1.>1.>ao!

®

PREPAREMOS OS CAMINHOS

� P1tepa1te.mo6 01.> no-0606 camJ..nho-0
o Se.nho1t e1.>tã pa11.a chegai/.
alegl/.J..a, nao e1.>tamo6 1.>ozJ..nho-0
o SenhoJt ve.m atê no-01.>o lal/.
VIVEMOS NA ESPERANÇA VE VER NESTE NATAL
o MUNVO RENOVAVO POIS VEUS A Nus SE VÃ!
- Veu1.> não env�a atê nÕ-0 um pll.e6ente
E.te vem com amoll. no Natal
Com a Ig1teja exultemo!.> contentei.>
EMANUEL! VEUS CONOSCO! NATAL!
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BELEM ANOITECE

- Belém anoJ..te.ce, a e1.>t1te..ta apa1tece.
ê o dedo de Veu1.>!
O ve.nto 6a1tóalha, na gJtuta e na palha,
o C1tJ..1.>to na1.>c.e.u!
O anjo anuncia, Ma11.J..a 1.>01t11.J..a,
11.aJ..nha da g11.e.J..
t Ve.u1.>, teu MENINO, Je1.>u1.> pe.quenJ..no
de ü -0e11.ã 1tei!
- No be1tç.o, em B�lêm, 01.> mago!.> do além,
J01.>ê e Ma11.J..a...
Ado1tam Je1.>u-0, na noite de luz
J e.ó u-0 no1.>1.>o g uJ..a!
t paz, ê te11.nu1ta, a e1.>t1tela 6ulgu11.a
amoll. -0em 1tival
Belém anoitece, e o mundo amanhece
t hoje Natal!

@.

SENHOR VEM SALVAR TEU POVO

Senho1t, vem 1.>a.tva1t teu povo
dai.> t11.eva1.> da e.1.>c1tavJ..dão
1.>Õ tu ê1.> no1.>6a e-0pe.1tanç.a
ê-0 no1.>1.>a lJ..be11.taç.ão!
VEM, SENHOR! VEM NOS �ALVAR!
COM TEU POVO, VEM CAMINHAR!
- Tu ma1tcha1.> à no1.>1.>a 61tente
ê-0 6011.ç.a, camJ..nhc e luz
vem _logo 1.>alva1t teu povo
Não ta11.de1.>, Senhol/. Je1.>u1.>!

®

GLORIA GLORIA ALELUIA

GLORIA, GLORIA, ALELUIA
VENCENDO VEM JESUS!
Na be.le.za do que �e.mo.ó Ve.u'.ó no.ó na.ta ao COJtaç.ã q_
tudo e.anta: Veu1.> e. gil.ande., Ve.u-0 e bom-e. Ve.u1.> e.
Pai/t 1.>e.u 6..f..lho Je1.>u1.> Cll.J..1.>to que. no1.> une pe.lo A
mo1t. LOUVEMOS AO SENHOR!
11
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Veu-0 no-0 óez comunidade pnâ vivenmo-0 como in
mão-0/bnaço-0 dado-0, todo-0 junto-0, caminhemo-0 /
-0em pana1r..!/Je-0u-0 Cni-0to vai cono-0co, Ele ê jo
vem como nÕ-0! LOUVEMOS AO SENHOR!

®VIM TRAZER PLENA VIDA

Eu v�m tnazen p�ena vida
viva e-0ta vida que ê -0ua
clame, pnoclame, neclame
o dineito do povo dize1r.. ALELUIA.
- Seja -0emp1r..e in-0tnuido
to1r..ne--0e -0empne capaz
de ajudan 0-0 que lutam
pela con-0t1r..ução de-0te mundo de paz.
- Você tam�êm tem devene-0
na -0ua eoMunidade
nela, polr.. ela, e eom e�a
voeê pode achan -0ua óelieidade.

®

(Aleeu Valença)

ANUNCIAÇÃO

- A b1r..uma leve da-0 paixõe-0 que vem de dentno .. .
Tu ven-0 chegando pnâ b1r..inea1r.. no meu quintal .. .
No teu eavalo, peito nu, eabelo ao vento
e o -0ol quanando no-0-0a-0 noupa-0 no vanal
TU VENS! TU VENS!
EU JÃ ESCUTO as TEUS SINAIS"
- A voz do anjo -0U-0-0u1r..1r..ou no meu ouvido
eu não duvido e já e-0euto 0-0 teu-0 -0inai-0
que tu vinia-0 numa manhã de domingo
Eu te anuneio no-0 -0ino-0 da-0 catednai-0!

®

HINO DA ALEGRIA

- E-0cuta povo a canção da alegnia
o canto alegne que pnepalr..a o novo dii
VEM, CANTA, LUTA CANTANVO/VIVE FORJANVO
O NOVO CHÃO/EM QUE NOS TOVOS VIVEREMOS COMO
IRMÃOS!

54

Se em_tua vida -0Õ 6lone-0ee a tll.),Jteza.
e e-0ta opll.),mida na inju-0tiça. e ná pob1r..eza
S� não achane-0 alegnia ne-0ta te1r..1r..a
-0e pnoóeua em tua vida com tua guenna.

®

NESTA RUA NESTA RUA

- N�-0ta nua, ne-0ta nua. e-0te ano
no-0 inemo-0, nÕ-0 inemo-0 eeleb�an
a ehega�a, a chegada do MENINO
que vi1r..a, que vi1r..â no-0 R:ibe1r..ta.1r...
- Se voeê, -0e v o cê aeneditan
no POVER VO MENINO que vinâ
Va� ehaman tod� povo de-0ta. nua
plr..a melhon, pna melhon -0e onganizan!
- O �eni�o nMcenâ de no-0-0a-0 luta4
da uniao e da onganização
de-0te povo pe1r..-0eguido e explanado
que e-0pe1r..a o VIA VA SALVAÇÃO!

(iiJ;:-,

OFERTAMOS UM MUNDO NOVO
O�mo-0 ao- Senhon um mundo novo
O FUTURO VO SEU POVO
( bi-0)
- o�entamo-0 o hvmem que ehona
nao vendo a aunona do mundo em mudança
e oóentamo-0 a e-0penança
do-0 que de-0eo b1r..em a 1r..e-0-0u1r..1r..eição
- 06e1r..tamo-0 a meta e a pnoeuna
a luta duna entne o "velho" e o "novo"
a noite e-0eu�a do povo
e a madnugada da 1r..e-0-0u1r..1r..ei ç ã o .

ífflmsg
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Na iminência ds eleições presidenciáveis
em 15 de novembro deste ano ,
o
CESIP
apresenta:

- uma reflexão na busca dos significados
do momento histórico atual;
o perfil dos presidenciáveis mais ex
pressivos e dos partidos que represen
tam;
- as propostas de governo dos candidatos
�os pontos mais cruciais;
- os critérios para uma séria reflexão
que venha ajudar na escolha mais cons
an�
ciente partindo da história , dos
seios e da Óptica dos Movimentos Popu7
lares organizados.

I - ELEIÇÕES 1989: NOS RUMOS DOS MOVIMENTOS
POPULARES

São muitos os anos que se passaram
desde a Última eleição direta para Presidente da
República do Brasil em 1960: um interminável pe
ríodo no decurso do qual se fez de tudo para man
ter afastada a população do inviolável direito
de expressar sua vontade. No entanto, as brutais
forças da repressão se fortaleceram e se aloja
ram, de forma cada vez mais disfarçada, em seto
res estratégicos da sociedade, levando o País i�
teiro ao desastre que hoje sofremos.
Mas esta, felizmente, não é toda
história que se produziu durante este tempo.

a

Por trás das aparências barulhentas
e autoritárias de um pequeno grupo de usurpado
res, uma intensa trama de vida esteve fermentan 
do as raízes de uma história profunda, aquela e
laborada pelas cl�sses populares, no silêncio,na
persistência, na cria�ividade e na elaboração de
uma nova maneira �e ser sociedade. Pois, contra
riamente ao que se quer passar, este período não
foi de ausência e passividade. Foi paciente e d�
ramente trabalhado, construído por incontáveis
lutas, sufocadas e teimosamente reerguidas pela
indomável vontade popular.
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Neste período de persegui��o,sofrimento
e morte,a resistência dos setores populares sou
be levantar barreiras impenetráveis à dominação.
Com a grandeza de sua di r-nidade abriu espaços no
vos e inesperados no àmbito do bairro, do traba
lho, das relações cotidianas para expr�ssar sua
liberdade e criar uma nova for�a de fazer políti
ca.
Justamente nestes anos se registrou o
surgimento e a expansão incalculável de movimen
tos so�iais, de associações de moradores, de CEBs
de oposições sindicais, de organizaç5es de bairr�
de conselhos de fábrica, do movimento pelo custo
de vida, de centros de direitos humanos, do movi
mento negro, dos sem-terra, da mulher, de novas
pastorais, dos núcleos de saúde popular, de clu
bes de mães, mutir5es, ocupações, �gremiações
culturais, etc.
Na Ba�ada Fluminense, por exemplo hoje
se estimam: 540 associações de moradores, 475 Co
munidades de Base; 230 núcleos de mulheres, 40
Sindicatos, 25 centros do movimento negro, 2990
associados ao SEPE, mais de 30000 famílias em o
cupaç5es urbanas, rur.sJ.-s e habitacionais, etc.
Um surto formidável da vitalidade de um
povo que se quis rotular de submisso, apagado e
alienado. Uma constelação de forças que levantou
um mutirão coletivo, ao mesmo tempo e em lugares
diferentes, forçando os caminhos da democracia
socialista e popular.
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Apesar das proibições e �as intimida
çoes, energias inimagináveis geraram um novo su
jeito histórico que irrompe no cenário político
brasileiro levando a bandeira da autonomia,da au
to-organização e do socialismo democrático.
O movÍmento grevista que vem engrossan
do desde 1978, as maciças manifestações pelas d�
retas em 1985, os resultados eleitorais de 1988
•7.,(sur-preend·�nt:es., para os cegos oo l)O·de1l), sao a
·i:m_age_m -v·is'ível das dimensões •irr·ei:trimíveis do le
vante popular.
N·ó ·final desta déca·da estamos diante
de uma realidade incontestável: o povo brasilei
ro, contra as expectativas das elites dominantes
cresceu e amadureceu. À despeito dos donos do p�
der a�quiriu uma consciência própria, aprindeu a
valorizar o seu saber e a sua cultura. Avançou
na compreensão da estrutura social e política da
sociedade. Percebeu melhor os processos de prod�
ção, de dominação e exclusão implant�dos pela
ip.rep.o.tê.ncia de classes desumanas. Muitos segmen
rtos da população e dos trabalhadores aprenderam
a defender seus direitos e a organi-z-ar-se com
uma capacidade que impõe respeito até aos mais
encardidos mandonistas.
Silenciados oficialmente, as classes
subalternas desenvolveram um notável aprendizado
da democracia dentro do trabalho, nas práticas
�e resistência e contestação, gerando novas for
mas de relações sociais e construindo a história
com as próprias mãos.
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Nestes anos todos, cresceu a consciên
cia de que ninguém, isoladamente, pode identifi
car-se com o poder, que a sociedade toda é a fon
te de autoridade, que pela participação e a luta
em conjunto se pode refazer o modelo de sociedade
que se deseja. O futuro promissor do Brasil vai
depender da confirmação e do aprofundamento des
tas conquistas já em ato em consideráveis parce
las da sociedade.
Portanto, se algum Candidato à �residen
cia vem deste passado, se participou e continua
nas lutas populares, poderemos ter certeza que se
guirá no rumo que conduzirá este País à liberdade
e prosperidade. Pois, a verdadeira marca do polí
tico não se encontra na herança familiar, na re
tórica, na vida burocrática e nos conchavos dos
concentradores de dinheiro.
Conhecemos com fartura de fatos as inu
meras crueldades dos prepotentes que querem se
manter no poder planejando a miséria,,a doença, a
fome, o abandono e o desprezo deste País. Os do
nos do capital e das armas, os qestruidores da n�
tureza e da dignidade humana continuam usando os
recursos da comunicação para hipnotizar a massa,
sugestionar as consciências, falsificar a reali
dade e apropriar-se do poder à revelia dos traba
lhadores. As próximas eleições são a oportunidade
para acabar com tanta infâmia.
Para escolher o Presidente e as forças
políticas na direção de uma nação que se quer de
mocrática, é necessário verificar se sua história
está vinculada aos movimentos sociais organizados
para a transformação substancial da "desordem"que
vivemos, é preciso conferir a participação e o
compromisso com as causas verdadeiramente popula 
res, a coerência e a coragem de s�u programa de
governo.
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São estas as indicações que nos dão os
critérios fundamentais para designar o nosso Pre
sidente do Brasil.
Novembro.

Não podemos desperdiçar o voto em 15 de

Este momento histórico nao pode deixar
nos indecisos, apáticos ou entregues às seduções
de candidatos oportunistas e contrários às lutas
que estão construindo o Brasil no prolongado ca
minho da dor, do conflito, das incontáveis víti
mas que esperam a reabilitação na vitória populat
Precisamos estar alertas. Para não cair
nas mãos de candidatos trapaceiros e inescrupulo
sos, colocamos aqui alguns cuidados que não é bom
esquecer:
Não julgar pelas aparências;
- Improvisar o voto e seguir a onda po
de dar amargos arrependimentos;
- Não acreditar em milagres, em promes
sas mirabolantes e em Super-heróis;
- Conhecer a vida dos Candidatos e o
partido que representam;
- Examinar o programa de governo;
- Debater nos movimentos, nas assocíaçÕes, nas comunidades, nos sindicato�
- Isolar-se na vida particular facilita
a manipulação dos demagogos.
NÃO SE DEIXE TRANSFORMAR EM MASSA
SEJA GENTE E POVO ORGA�IZADO!
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II - OS CANDIDATOS

FERNANDO COLLOR DE MELLO (PRN)
- Nasceu em 12 de agosto de 1949
no RJ. Filho de Armon Affonso
de Farias Mello (Governador de
51 à 56 e Senador) e de Leda
Collor de Mello (filha de Lin
dolfo Collor, Ministro do Tra
balho no governo de Getúlio
Va�gas). Casado, 2 filhos. Em
presário do setor de comunica
ções. Foi da ARENA (Prefeito
Biônico), do PDS (Deputado Fe
deral), do PMDB e, atualmente
do PRN, partido que fundou. Foi
Governador de Alagoas. Eleitor
de Paulo Maluf no Colégio Elei
toral. Sem nenhuma relação di�
reta ou indireta com o movimen
to popular e sindical dos tra
balhadores.
LEONEL BRIZOLA (PDT)
Nasceu no povoado de Cruzinha
RS em 22 de janeiro de 1922.
Filho de José de Oliveira Bri
zola e Onívia de Moura Brizola.
Casado, 2 filhos e 1 filha. Pe
cuarista no Uruguai. Deputado
Estadual (PTB) em 1947 e reelei
to em 1950. Deputado Federal
em 1954 , Prefeito de Porto A7

le gre e m 1955. Gove rnador e m
1958. D e putado Fe de ral pe la Gua
nabara e m 1962 (o mais votado até e ntão). Exilou-se e m 1964,
no Uruguai após o golpe milita�
Re gre ssou ao Brasil e m 1979 com
a anistia. Fundou o PDT e e le 
geu-se Gove rnador do RJ e m 198�
Admite a organização de movi
me ntos populares e sindicais de
trabalhadore s se m promovê-los.
LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (PT, PSB,PCdoB)
- Nasceu e m 6 de outubro de 1945
em Garanhus-PE. Filho de Aris
tide s Inácio da Silva e Eurídi
ce Fe rre ira da Silva. Casado, 3
filhos e 1 filha. Me talúrgico
(torne iro mecânico formado pe lo
SENAI). Foi e le ito pre sidente
do sindicato dos me talúrgicos
e m 1975 e ree leito e m 1978. Di
rigiu gre ve s dos metalúrgicos
e m ple no pe ríodo da ditadura
militar, seguidame nte , 78,79 e
80. Neste Último ano, teve o
seu mandato cassado pe lo Gove r
no Fede ral e foi enquadrado na
Lei de Segurança Nacional. Foi
um dos articuladore s e fundado
re s do Partido dos Trabalhado
re s e seu 19 pre side nte . Arti
culou a criação da Ce ntral Oni
ca dos Trabalhadores (CUT). Foi
eleito Deputado Fe deral e m no
vem bro de 1986, o mais votado
do País. Te m participação dire 
ta na organização, formação,mo
bilização e movime ntos popula8

re s e sindicais de trabalhado
res.
MÁRIO COVAS (PSDB)
- Nasceu e m Santos e m 21 de abril
de 1930. Filho de Mário Covas e
Arminda Carneiro Covas. Casado,
2 filhas e 1 filho. De putado F�
de ral e leito nos anos de 1962
(PTN) e 1966 (MDB). Foi cassado
e m 16 de janeiro de 1969. Em d�
ze mbro de 1982 foi eleito De pu
tado Fe deral pe lo PMDB. Foi Pr�
fe ito nomeado de SP de 83 até
de ze mbro de 85. Ele ito Se nador
(o mais votado do País) em 198�
Participou. e m junho de 1988 da
fundação do Partido da Social
De mocracia Brasileira (PSDB) do
qual é candidato. Se� particip�
ção dire ta na formaçao e orga
nização de movime ntos populares
e sindicais dos trabalhadores.
PAULO MALUF (PDS)
_ Nasceu e m SP em 3 de se te mbro
de 1931. Filho do empresário
Salim Farah Maluf e de Maria
Este fno Maluf. Casado, 4 filho&
Empresário (Eucate �) c�m ativi
dade na industrial1zaçao e co
mercialização de made ira (Se r
raria Ame ricana s�lim �a��f?
Luma Agricultura, Imob1l1ar1a
Santa Te re zinha, Salfema). Pre 
feito de SP e m 1969 nomeado P:
lo Ge neral Artur da Costa e Si�
va. Eleito Gove rnador pe lo Col�
gio Eleitoral Paulista. em 1978.
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Eleito Deputado Federal em 1982
Sem nenhum relacionamento dire
to ou indireto com o movimento
popular e sindical dos traba
lhadores.

ULYSSES GUIMARÃES (PMDB)

GUILHERME AFIF DOMINGOS (PL)
- Nasceu em SP em 18 de setembro
de 1943. Filho de Jamil Domin
gos e Henriet Afif Domingos.
Casado, 2 filhos e 2 filhas.
Empresário do ramo de seguros
(Indiana Seguros S/A). Ingres
sou no Partido Liberal em 1986,
pelo qual foi Deputado Federal.
Sem nenhum relacionamento dir•
to ou indireto com o movimento
popular e sindical dos traba
lhadores.
ROBERTO FREIRE (PCB)
- Nasceu em Reéife-PE em 20 de a
bril de 1942. Filho de João de
Figueiredo Freire e Maria de
Lourdes Pereira Freire. Casado,
4 filhas e 1 filho. Deputado
Estadual (MDB) eleito em 1974.
Deputado Federal (MDB) eleito
em 1978. Reelegeu-se em 1982
(PMDB). Em 1985 com a legaliza
ção do Partido Comunista Bras�
leiro, assumiu publicamente sua
condição de membro do partido.
Reelegeu-se para a Câmara em
1986. Apoia a formação e os mo
vimentos populares e sindicais
de trabalhadores.
1O
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- Nasceu em Rio Claro-SP em 6 de
outubro de 1916. Filho de Ata
liba Silveira Guimarães e Aná
lia Correia Fontes Guimarães.
Casado, 1 filha e 1 enteado.
neoutado Estadual (PSD) em1947.
Deputado Federal (PSD) nos anos
5 O 54 5 8, 6 2, 6 6 (MDB) , 7 O ,
74 : 78 : 8 2 ( PMD B) e 19 8 � . F ili
ou-se ao MDB elegendo-se Depu
tado Federal em 66,70 e 1978.
Fundou o PMDB em 1982 elegendo
se Deputado Federa! em 82 e 8�
_
�econhece as organizaçoes popu
lares e sindicais de trabalha
dores.
RONALDO CAIADO (�DC)
- Nasceu em Anápolis-GO em 25 de
setembro de 1949. Filho de Ede
mil Ramos Caiado e Maria Xavi:r
Caiado. Casado, 1 filha e 1 fi
lho. Emoresário, com clíni� a
de Ortopedia e Traumatolop,1a,e
fazendeiro. Fundou em 1985, a
União Democrática Ruralista
(UDR) e desenvolveu um intenso
trabalho de mobilização dos fa
zendeiros para impedir a apro
vação pelo Congresso Constitu
inte da reforma agrária. � hos
til às organizações populares
e sindicais de trabalhadores,
sobretudo rurais.
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III � OS PARTIDOS POL!TICOS

- Sociedade que defende: Capitalismo
- Na Constituinte: Em algumas questões
nao votou a favor de melhorias para os
trabalhadores.
Origem Política: PMDB, PFL e PDS.
Fundaçao: 1987.
- Movimento Popular: não participa.
- Movimento Sindical: não participa.

Sem pretender umi análise exaustiva da pra
tica política dos principais partidos brasilei�
ros, vamos refletir sobre alguns pontos que sao
importantes para conhecermos um pouco mais o qu�
dro partidário e�istente no Brasil.
1 - PMDB
(Partido do Movimento Democráti
co Brasileiro)
- Base Social: grande empresariado, seto
res medios do capital e pequenos seg�
mentos ligados is �lasses trabalhadoras
(sindicalismo moderado CGT) e latifun
diários.
- Sociedade que defende: Capitalismo.
- Na Constituinte: dois grupos se forma�
ram: MUP (Movimento de Unidade Progres
sista) e o CENTRÃO.
Na maior parte dai votações, votou con
tra o interesse dos trabalhadores.
- Fundação 1979
Movimento Popular: Não participa
- Movimento Sindical: alguns segmentos
da CGT, Sindicalismo de direita.
- �rigem política: antigo MDB, setores
do PDS e ex- PP.
2 - PSDB
(Partido da Social Democracia
Brasileira)
Base Social: Setores médios do capital
Classe media alta, profissionais libe
rais.
I
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3 - PFL

(Partido da Frente Liberal)

- Base Sociãl: grande empresariado, lati
·fundiarios e setores ligados ao capita
lismo imperialista.
Sociedade que defende: Capitalismo.
- Na Constituinte: votou contra o inte
resse dos trabalhadores.
- Movimento Sindical: não participa.
Movimento Popular: não participa.
- Origem politica: dissidência do PDS.
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PL

-

(Partido Liberal)

Base Social: segmentos tradicionais de
classe media, pequenos e médíos empre
sários.
Sociedade que defende: Capitalismo.
Na Constituinte: vootu contra o interes
se �os trabalhadores; se aliou a UDR
contra a reforma agrária.
Movimento Popular: não participa.
Movimento Sindical: não participa.

1 3

5 - PRN
(Partido da Reconstrução
nal)

- Na Constituinte: votou contra os traba
lhadores.
- Origem Política: dissidência do PDS.
Movimento Popular: não participa.
- Movimento Sindical:não participa.

Nacio-

- Base Social: grande empresariado
la
tÍfundiarios e setores capitalis�as li
gados a interesse i�perialistas.
Sociedade que defende: Capitalismo.
- Na Constituinte: 16 dos 22 deputados
do PRN pertenciam ao CENTRÃO,
votaram
contra os trabalhadores.
- Mov�mento Popular: não participa.
Movimento Sindical: não participa.
PJ
- Origem Política: setores do PMDB
(Partido da Juventude), PDS e PFL.
6 - PTB

(Partido Trabalhista Brasileiro)

- Base Soc �al: médio empresariado e sei
mentos ligados ao sindicalismo conser=
vador.
Na Constituinte: votou contra os inte
resses dos trabalhadores.
- Origem Política: segmentos da ARENA,
PDS e PFL.
- Movimento Popular: não participa.
Movimento Sindical: presente na CGT e
USI - Sindicalismo de direita.
- Sociedade que defende: Capitalismo.
7 - PSD

(Partido Social Democrático)

- Base Social: grande empresariado e setores latifundiários.
- Sociedade que defende:Capitalismo.
14

8 - PDS

1

(Partido Democrático Social)

- Base Social: setores militares de di
reita, grande empresariado, setores me
dios do capital e latifundiários.
- Sociedade que defende: Capitalismo.
- Na Constituinte: votou contra os traba
lhadores.
- Origem Política: ARENA (Parti�o de sus
tentaçao da ditadura).
- Movimento Popular: não participa.
Movimento Sindical: não participa.
9 - PDT

(Partido Democrático Trabalhista)

Base Social: setores populares, peque
no e medio empresariado, e no Nordeste
·setores ligados ao latifundio. Setores
ligados a CUT e CGT.
- Sociedade que defende: declara-se so
cialismo. Admite a convivência, entre
o capitalismo e os trabalhadores assa
lariados.
- Na Constituinte: vocou a favor dos tra
balhadores.
- Origem Política: setores ligados ao an
t1go PTB e MDB. No Nordeste, setores
dissidentes do PDS e PFL.
15

l

Movjmento Popular: atuação no Movimen
to Negro, Associação de Moradores e ��
vimento Estudantil.
- Movimento Sindical: algun� setores li
gados a CUT e a CGT (sindicalismo con
servador).

10 - PT

(Partido dos Trabalhadores)

- Base Social: setores do MoviDento Po
pular, Comunidades Eclesiais de Base,
Movimento Sindical e Setores m�<lios
da sociedade.
- Sociedade que defende: Socialismu de
mocratico e popular, tendo em vista
independência de classe dos trabalha
dores.
- Na Constituinte: votou a favor
dos
trabalhadores.
- Origem Política: força de esquerda
que lutou contra a ditadura.
- Movimento Pqpular: atuação no Movimen
to Negro, Movimento de Mulheres, MovT
menta Estudantil e Associações de Mo�
radares.
Movimento Sindical: presente na
CUT
(CEntral Onica dos Trabalhadores), de
fende um sindicalismo combativo.

trânsito para o Comunismo.
- Na Constituição: votou a favor dos tra
balhadores.
mais
- Origem política: desde 1922, o
antigo partido do Brasil.
- Movimento Popular: Associações de Mo
radores, Movimento Estudantil.
- Movimento Sindical: alguns segmentos
presentes na CGT (Sindicalismo de Re
sultado.

a

11 - PCB

(Partido Comunista Brasileiro)

- Base Social: setores do Movimento Po
pular, Setores médios da sociedade.
- Sociedade que defende: Socialismo em
16
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2 - MÃRIO COVAS

IV - OS BENS DOS CANDIDATOS

1 - FERNANDO COLLOR DE MELLO

IMÓVEIS:
Uma casa em Santos, quatro apartamentos
em São Paulo, dois sítios em Ribeirão
Pires e Ilha Bela.

(PRN)

IMÓVEIS:
Nove imóveis em Maceió, três no Rio,
cinco em Nova Iguaçú, dois em Cabo Frio
<lois em Magé, um em Teresópolis, um em
Petrópolis, um em São Pedro da Aldeia,
uma chácara em Campos do Jordão, dois
terrenos, um edifício e uma casa em Bra
sília.
AUTOMÓVEIS:
Um Landau, um Escort, uma Caravan Como
doro, uma Caravan Diplomata, um Opala,
uma Veraneio, uma lancha placa 2123.
COTAS DE CAPITAL:
6.120 da TV Gazeta de Alagoas, 495 da
Rádio Clube de Alagoas, 12.465 da Rádio
Gazeta de Al agoas, 8.360 do Jornal Gaze
ta de Alagoas, 1.176 da Gráfica Editora
Gazeta, 16 da Organização Arnon de Mello
Assessoria Empresarial, 19 da FCM Publi
cidade, dez mil da Rio Largo Construção
e Comércio, oito mil da Japy Refloresta
mento.

AÇÕES
1.935 pref. Petrobrás, 3.747 nom. Petro
brás, 43.750 Banêo Nacional, 653 mil cI
quine Petroquímica.
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(PSDB)

AUTOMÓVEIS:
Dois Monzas.
CONTA CORRENTE:
NCz$ 6.3 mil.
POUPANÇA:
NCz$ 60 mil.
1

COTAS DE CAPITAL:
282 da Market Itaú, 2,45 milhões da Ma
ce-Importação e Exportação.
AÇÕES:
600 da Fomento, 15,7 mil.da Delfin Ind.
e Com. de Pesca, 40 mil do Centro _ de
Feiras do Anhembi, 2,1 mil Cia. !tau
f_n. Cred. e Inv., 7,S mil Banco Nacio
nal
, 565 Banco Antônio Queiroz, 19 Cofap
.
200 Azevedo Travassos.

3 - RONALDO CAIADO

(PSD)

IMÓVEIS:
da
Dois apartamentos em Goiânia; 25%
de
ca
tológi
Trauma
e
Clínica Ortopédica
da
Escala
a
Fazend
Goiânia; um terço da
19

(total 2.267 hectares); 16% da Fazenda
Cambarâ; direito de exploração por "car
ta de anuência" de mais três fazendas.-

AUTOMÓVEIS:
Uma camionete e dois trator
es.

POUPANÇA:
NCz$ 869.

GADO:
1.200 bovinos.

COTAS DE CAPITAL:
200 da Cooperativa Indust
rial Goiás
e
uma da Cooperativa Mista
Rural Lagoa
Grande, de Tocantins.

AÇÕES:
Investimentos no Fundo 15
7 e no Fundo
Real de Investimentos.
4 - LEONEL BRIZOLA

(PDT)

IMÔVEIS:
Dois apartamentos no Rio
vidêu; sítio de 14 hecta e um em Monte
re
lis; três propriedades rurs em Petrópo
- uma sob hipoteca - com ais no Uruguai
extensão total
de 3.181 hectares.
GADO:
2 mil bovinos e ovinos.

AUTOMÓVEIS:
Dois Opalas.
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CONTA CORRENTE:

NCz$ 34.923.

5 - PAULO MALUF

(PDS)

IMÓVEIS:
11 na capital, 4 em Itapecerica da Ser
ra, uma em Salto e uma no Guarujá, além
de um escritório em Buenos Aires.

AUTOMÓVEIS:
Dois Opalas Diplomata, um Porsche e uma
Parati.
CONTA CORRENTE:
NCz$ 25.
POUPANÇA:
NCz$ 260.
OVER NIGHT:
NCz$ 23,980.
COTAS DE CAPITAL:
4 233 na Salfama Ltda.; uma da Resiquí
mica Eucatex; uma· da Eucatex F�orestal,
dez da Eucatex Isotebra; dez mil da Eu
catex Mineração, 190 mil da Santabor
Comercial, 1,25 milhão da Marieste.
AÇÕES:
.
.
35 6 milhões da Eucatex - mais 316 mil
em'nome da mulher, 1,6 milhão �a !mobi
liária Santa Therezinha; 6,5 milhoes da
Usina Santa Olímpia de Ferro e Aço; 3,9
mil da Eucatex Trading; 11,8 mil da Me21

tal Leve.

(PCB)

7 - ROBERTO FREIRE

6 - GUILHERME AFIF DOMINGOS

IMÓVEIS:
Uma casa e um terreno em Olinda.

(PL)

IMÓVEIS:
Uma casa em São Paulo e dois terrenos,
um em Cotia e outro no bairro de Tremem
bé.
AUTOMÓVEIS:
Um Cadilac 63, um Parati, um Monza,
Uno e uma Suzuki.

um

CONTA CORRENTE:
Saldo NCz$ 2.263.
POUPANÇA:
NCz$ 169.961.

AUTOMÓVEIS:
Um Parati 85.
8 - ULYSSES GUIMARÃES

(PMDB)

IMÓVEIS:
Um apartamento no Rio, dois em São Pau
lo, um em Brasília, duas casas em Sâo
Paulo, um sítio de 377 hectares em Ju
quitiba (SP), um prédio em Rio Claro.
AUTOMÓVEIS:
Um Comodoro e um Santana.

OVER NIGHT:
NCz$ 36.896.
COTAS DE CAPITAL:
7.940 do Fundo Finasa 157; 2.955 do Fun
do FiscalBamerindus; 841 da Crescino
Unibanco.
AÇÕES:
8.327 da Indiana Cia. de Seguros; 58 da
Motogear Ind. de Engrenagens;
600 da
Aracruz Celulose.

CONTA CORRENTE:
NCz$ 42.
POUPANÇA:
NCz$ 29.372.
9 - LUIS INÁCIO LULA DA SILVA

(PT)

IMÓVEIS:
Uma casa em São Bernardo pelo SFH.
AUTOMÓVEIS:
Um Del Rey, uma Pick-up e um caminhão.
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V - P-R-OGRAllA-S DOS CANOUlAT-O'S

SALÁRIOS

MÁRIO COVAS (PSDB):
Os salários mais baixos
devem
ter um ritmo de aumento
maior,
mas de acordo com o crescimento
geral da economia.
FERNANDO COLLOR DE MELLO (PRN):
- O governo deve interferir na po
lítica salarial até
o momento
que se dá o crescimento econômi
co, a Eartir daí se faz livre ne
gociaçao.
LEONEL BRIZOLA (PDT):
- Durante a fase de estabilização
deve promover um programa de de
fesa do emprego. Depois o pacto
dá o valor do Salário.

LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (PT):
- No primeiro dia de governo dar
aumento real dos Salários a par
tir do que as centrais sindicais
determinarem.
GUILHERME AFIF DOMINGOS (PL) :
- Livre negociação, menos para. o
Salário mínimo na fase de estabi
lização. Criação de frentes de
trabalho.
ULYSSES GUIMARÃES (PMDB):
Protege� os salários mais baixos
por um Sistema de correção�
Os setores organizados negociam
livremente os ganhos.
ROBERTO FREIRE (PCB):
- Dobrar o salário, mínimo e fazer
chegar a massa Salarial a 50% de
PIB durante os 5 anos de governo

PAULO MALUF (PDS) :
Livre negociação entre patrões e
empregados. Fim d0 Imposto
de
Renda sobre salários para gerar
aumentos.
O PODER
DO
VOTO
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INFLAÇÃO

MÁRIO COVAS (PSDB):

Para combatê-la é preciso aumen
tar impostos, ter menores lucros
e promover a estabilização de en
cargos da dívida.

FERNANDO COLLOR DE MELLO (PRN):
A eleição de C�llor traria credi
bilidade e a partir disso os pr�
ços deixariam de subir de manei
ra tão violenta como hoje.
PAULO MALUF (PDS) :
- Problema subordinado ao das dívi
da externa e interna, que deve
ser resolvido cDm a renegociação
destas.

GUILHERME AFIF DOMINGOS (PL) :
- Eliminação de todos os subsídios
(auxílio, benefício), fim de in
centivos fiscais e demissão de
funcionários resolvem problemas
da inflação.

ROBERTO FREIRE (PCB) :
- Deve diminuir com a
redução da
de
taxa de juros e o controle
preços relativos, além de uma p�
lítica de vendas.

LEONEL BRIZOLA (PDT)
Precisa ser combatida através de
choque fiscal e do rigoroso con
trole da emissão de moedas e tí
tulos por parte do Governo.

LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (PT):
- Como produto das dívidas interna
e externa, cai com o crescimentp
da economia e com a renegociação
ULYSSES GUIMARÃES (PMDB) :
- A receita passa pela luta contra
o não pagamento de impostos e a
sonegaçao (falso investimento),.
junto com o controle de preços e
reformas.
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SAÚDE

ULYSSES GUI.MARÃES (PMDB):

- Saúde é dever do Estado,admite a
presença da !niciativa privada
nesta area. Nao tem uma política
de saúde definida.

FERNANDO COLLOR DE MELLO (PRN):
- Defende o CONVÍVIO entre o ESTA
DO e a iniciativa privada neste
se!or. Não tem uma
política de
saude definida.
MÁRIO COVAS (PSDB):
Defende a estatização dos servi
ços de saúde com
prioridade, ã
reorganização dos sistemas previ
denciais.
(PDT):
Defende a estatização dos servi
ços de saúde, da
prioridade a
reorganização dos sistemas previ
denciais.

LUIS INÃCIO LULA DA SILVA (PT):
- Estatização dos serviços de sau
d�. Defende a reorganização dos
sistemas previdenciais. Priorida
de a medicina preven.tiva.Democia
tização do sistema de saúde.

ROBERTO FREIRE (PCB):
Estatização dos serviços de saú
de. Reorganização da providêncía
Prio!idade para a_med�cina
pr�
vent1va. Democrat1zaçao do siste
ma de saúde.

RONALDO CAIADO (PSD);
GUILHERME·AFIF DOMINGOS (PL);
PAULO MALUF (PDS);
AURELIANO CHAYES (PFL):
Ad�item a :eres�nça de in�c1ativa
privada. Nao tem uma politica de
finida para este setor.

P0STO

MUNICIPAi.
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EDUCAÇÃO

ULYSSES GUIMARÃES (PMDB):
- Prioridade: ensino básico.
Melhorar : merenda escolar,�r�
quência dos alunos, a rede !i��
ca dos estabelecimen tos,salario
digno aos_pr�fessores.
partic�
Não se opoe a escola
lar.
MÁRIO COVAS (PSDB):
Prioridade: aplicação integra!
do dinheiro público destinado a
educação.
Melhorar : a carga horária dos
cursos e a remuneração dos pro
fessores.
- Não se opõe ã escola particular
'FERNANDO COLLOR DE MELLO (PRN):
Prioridade: ensino profission�
lizante.
Melhorar : ampliação do pri-��
colar do 19 e 2 9· grau.
Não s� opõe ã esco'la particular
LEONEL BRIZOLA (PDT):
Prioridade: o progr�ma dos Cieps
Me!h0lar : adaptaçoes dos Cieps
ãs várias regiões.
- Admite como aoêndice a
escola
particular.
GUILHERME AFIF DOMINGOS (PL).:.
- Prioridade: pre-escolar e����
no básico. Ensino
secundar10
profissionalizante.
Melhorar : Universidades flexí
veis, rádio e tele�isão para a
30

tingir as populações
las.
- Não se opoe à escola
lar.

sem esco
particu

LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (PT):
- Prioridade: ensino público pa
ra 19, 29 e 39 grau
seguindo
as orientações de Paulo Freire
e sua equipe.
- Melhorar : a
redistribuição
de renda e aumento de salário
dos trabalhadores dará
melho
res condições de vida aos alu
nos.
- Não é a favor da escola parti
cular.

PAULO MALUF (PDS):
Prioridade: ensino profissiona
lizante.
Melhorar
bolsa de estudo �
mais vagas na Universidade.
- Defende a escola particular.

ROBERTO FREIRE (PCB):
Prioridade: ensino público e
laico para 1 9, 29 e 39 grau.
- Melhorar : a vida da
classe
trabalhadora para melhorar
a
vida dos alunos.
Não é a favor da escola parti
cular.

RONALDO CAIADO (PSD):
Prioridade: ensino profission�
lizante.
Melhorar : alimentação e
in
centivos salariáis.
Defende a escola particular.
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REFORMA AGRÁRIA

ROBERTO FREIRE (PCB) :

"Nossa primeira meta será ex
tinção do latifúndio improd�
tivo";
- Caminhar em
dire.ção a uma
substancial Reforma
Agrária
do sistema social vigente.

LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (PT):
- Implementar um plano antilati
fundiário e comprometido com
a Reforma Agrária e a mudança
do atual modelo de produção
agrícula;
- Promoverá uma Reforma Agrária
através da desapropriação dos
imóveis rurais improdutivos,
da arrecadação sem
indeniza
ção das terras tomadas
por
grilagem e desapropriação de
terras envolvidas em confli
tos.

RONALDO CAIADO (PSD) :
"As terras nao serao dadas de
graça. mas vendidas
com um
prazo de carência. Nosso pro
jeto é uma resposta à incompe
tência do Estado em promover
a Reforma Agrária e a manipu
lação dos trabalhadores por
parte da esquerda interessada
apenas em instigar a luta de
classes".

LEONEL BRIZOLA (PDT):
- A proposta de Brizola fala e�
afastar a ideologia
dessa a
rea;
_
- Considera que o importante e
colonizar;
- A propriedade, principalmente
a familiar deve ter o seu di
reito assegurado, mas as gran
des áreas improdutivas devem
ser democratizadas.

FERNANDO COLLOR DE MELLO (PRN);
GUILHERME AFIF DOMINGOS (PL);
PAULO MALUF (PDS);
ULYSSES GUIMARÃES (PMDB):
- Não definem uma proposta ela
ra de reforma agrária.

MARIO COVAS (PSDB) :
- Tem como meta dobrar a produ
ção agrícula numa década; - Implantar a Reforma Agrária
como um grande programa soei
al.
32
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PRIVATIZAÇÃO

MÃRIO COVAS (PSDB):
- Devem ser privatizadas as empre
sas que podem ser administradas
melhor pelo setor privado e aque
impor
las empresas que não são
tantes para o desenvolvimento. FERNANDO COLLOR DE MELLO lPRN):
- Privatizar empresas do BNDES e
as estatais que vão ser defini
das dentro de um pr0grama estra
tégico e de novos investimentos
em infra-estrutura.
LEONEL BRIZOLA (PDT) :.
- Algumas empresas devem ser entre
gues aos funcionários.
As outras terão gestão descentra
lizada.

LUIS INÃCIO LULA DA SILVA (PT):
- O Estado só deve investir em em
presas de alta tecnologia e seto
res essenciais; o resto pode ser
privatizado.
GUILHERME AFIF DOMINGOS (PL):
- Sanear as estatais e
participação acimária
todas as empresas.

ULYSSES GUIMARÃES (PMDB):
- O Estado ficaria com as
areas
consideradas estratégicas e nas
outras -se deve seguir a Consti
tuição.
ROBERTO FREIRE (PCB):
- As estatais não são a causa do
déficit e por isso não há um pro
Situa
grama para mudar a atual
ção delas.

PAULO MALUF (PDS):
- Vender ações das
estatais em
Bolsas como tentativa
de criar
no Pais um "capitalismo popular"
ã inglesa.

34

vender a
de quase
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D!VIDA

MÁRIO COVAS (PSDB):
- As transferências de dinheiro pa
ra o exterior devem ser
limita
das;
- A moratória (suspensão do paga
mente da dívida) Eode ser adota
da se as negociaçoes não derem
certo.
FERNANDO COLLOR DE MELLO (PRN):
- Retirar aval do Tesouro,negociar
com descentralização
e tentar
fórmulas variadas de acordo com
cada caso.
LEONEL BRIZOLA (PDT):
Renegociação de emergência com
lite para juros;
- O total de pagamento vai depe�
der dos saldos comerciais.
P AULO MALUF (PDS) :
- Negociar caso a caso busca�do pa
gar apenas o valor dos
titules
no mercado livre e obter descon
tos de até 50% do total.
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LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (PT) :
- Suspender o pagamento
externa e utilizar.os
para investimentos da
interna do País.

da dívida
recursos
economia

ULYSSES GUIMARÃES (PMDB)
Por no seguro a dívida com novos
títulos ipapéis do Governo) que
ex
dependerao das instituições
ternas e criar um fundo de garan
tia via saldos.
GUILHER�E AFIF .DOMING OS (PL) :
Renegociar e por no seguro, vol
ta da conversão, limite para pa
g�mento de juros e recompra de
titulos de credores.
ROBERTO FREIRE (PCB) :
- Pagamentos devem ser temperaria
mente suspensos enquanto se nego
eia acordo em novas bases com re
dução do estoque.
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QUÍMICOS

VII - ELEIÇÕES SIMULADAS
Durante os meses de agosto e setembro de
1989·, o CESIP colheu oa resultados de eleições
simuladas entre algumas entidades representativas
de movimentos organizados em Nova Iguaçú.
Eis o quadro:
MAB
Lula
29 votos
Brizola - 17 votos
- 1 4 votos
Freire
2 votos
Collor
2 votos
Covas
Afif
1 voto
Maluf
1 voto
Em branco
1 voto

- 46
Lula
Brizola - 20
7
Freire
Collor
3
2
Em branco

TOTAL:

TOTAL:

68 votos

22
8
7
2
1

TOTAL:

40 vo·tos

votos
votos
votos
votos
voto

votos
votos
votos
votos
votos

78 votos

Brizola
Lula
Freire
Collor
TOTAL:
38

-

20
15
7
2

Lula

Brizola

-

Collor

11 votos
3 votos

2 votos

44 votos

1 voto

Afif

1 voto

Maluf

6 votos

branco

Total

102 votos
17 votos

Covas

E.m

138 votos
35 votos

Cama:rgo
votos
votos
votos
votos

TOTAL:

RESULTADO FINAL:

Caiado

COMERCIÁRIOS

- 34 votos
Lula
Covas
9 votos
Brizola
7 votos
Freire
3 votos
Caiado
3 votos
Collor
2 votos
Em branco
3 votos

16 votos
6 votos
3 votos
voto

26 votos

Freire

METALÓRGICOS
,13rizola
Lula
Collor
Freire
Camargq

-

TOTAL:

SEPE

-

Brizola
Lula
Freire
Camargo

ASSEMBL-gIA DIOCESANA

-

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

43,5%

32,t%
1·1%

5,3%

3,4%
0,9%

0,6%
0,3%

0,3%

1,8%

317 votos.
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61 votos

VI - RETRATO DO BRASIL
Área: 8.511.965 Km 2

Crianças abandonadas:
16 milhões.

População: 144.427.586
(estatística de 1988).

Desnutrição como causa
mortis abaixo de cinco
anos:69%.

PIB em 1987:US$ 325,2
bilhões.

na
Pessoas que vivem
35
pobreza absoluta:
milhões (25% da popul�
çao.

Taxa de crescimento em
1988: 0,5%.
Taxa de crescimento p�
pulacional: 2%
Serviço de dívida exter
na em 1988: 17 bilhões
ou 5,2% do PIB.
Piso Salarial do País
(8/89): US$ 44,00 no
âmbio paralelo.
População que recebe
até três salários mini
mos: 72%

População subnutrida
(menos de 2.240 calo
rias por dia): 90 mi
lhÕes(65% da populaçao
População favelada:
12 milhões (12,4% da
em
população urbana
1986).
Trabalhadores rurais
sem terra: 6 milhões
(14% da pop. rural).

População urbana: 50%
1965; 73% - 1987.

Trabalhadores rurais
migrantes permanentes
4 milhões (10%).

Expectativa de vida:
65 anos.

Déficit de habitações
12 milhões .

i de crianças abaixo
de cinco anos afetadas
por subnutrição. 55%
40
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114 PEt>itJ DO f;)(/6 OS
é melhor tomar cuidado
TRABALHNX>li.eS se �Z.€111
e impedir
que se multipliquem•••
PAAA LUíAA PELOS �eCJS
D11Wíô� O GO;'�º �
MAHTell os SAlAR>OS B4IXOS _,
eNPJAWTO A RiP"EZA •. .

Subiu ao trono do Egito
um novo rei
...
que nao tinha conhecido José •••

••• para nao acontecer
que se unain e combatam contra nos
e se retirem do país •••••••

-

Ele disse: " Veja, os israelitas se tornam
numerosos e fortes demais
para nos, ••

Estabeleceu sobre eles chefes àe seção para atorment �-los com tra
balhos penosos•..

4--------------------------Mas as parteiras temiam a Deus e não executaram as ordens do rei.
Deus as beneficiou: o povo continuou a multiplicar-se.

Quanto mais os oprimiram,
tanto mais eles se multi
plicavam e se espalhavam.
Isso aborreceu o? egípcios.

O rei do Egito dirigiu-se às parteiras e disse: " Quando assisti
rem às mulheres dos hebreus e elas tiverem um filho, matem-no � 11•

t..
Um casal de hebreus deu ã
luz um filho e colocou-o
à beira do rio. A filha do
faraó descobriu o menino e
o salvou. Deixou-o com t·ma
dona para criá-lo. Mais
tarde o adotou e deu-lhe o
. ,
nome de Moises, que quer
dizer: eu o salvei das águas.
Um dia, à procura dos seus innãos, Mois�s viu um egípcio ferindo um
, .
,
,
hebreu. Moises, vendo-se s�, mateu o egipcio.

6. -----------------------------No dia seguinte, viu dois hebreus bri gando e disse ao culpado: " Por que fe
res o teu companheiro? "
O homem respondeu: " Quer matar-me
gual ao egípcio?"

i

Moisés teve medo e pensou: " O fato já
é conhecido ' "
Faraó procurou matar
Moisés que fugiu •••
Moisés casou-se, teve
dois filhos e cuidou
do rebanho ào sogro •

Um dia chegou até a montanha de
Deus. O Senhor o chamou.
" Eis-me aqui", disse ele.

____.,_...,....___ _....,:________________ ____ 7_

O Senhor disse:
li
Eu sou o Deus
de seus pais :
o Deus de Abrãào,
Isaque e Jacó.
Eu vi a aflição
e
do meu povo
ouvi os seus ela
mores por causa
da opressao
Conheço seus so
frimentos e des
ci para o livrar
dos seus opres
seres.

e.
Vai, eu te envio ao
faraó para tirar do
Egito o meu povo .
Moisés disse: "Quem
sou eu para ir
ter
com o faraó e tirar
os israelitas do Egi
to?"
" Eu estarei contigo,
respondeu Deus, E eis
um sinal de que sou
EU que te envio: quando tiver tirado o po
vo do Egito me servirão sobre esta montanhat"
Moisés disse: " E que responderei se me perguntare
m qual é o seu
nome?" Deus disse: " EU SOU AQUELE QUE SOU. Este
é meu nome para
sempre. "Vai, reune os anciãos e diga: O Senhor, o
Deus de seus
pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó apareceu e disse
-me: Eu lhes
visitei e vi o que se lhes fazem; lhes tirarei do
Egito onde sao
oprimidos para levá-los a uma terra onde terão VIDA
PLé.NA."

f/l{Õ, DA
PllR
l) escA N 6A � �

-

Eu sei que o rei não lhes deixará partir se não for obrigado pela
f'orc;a.

MAS Nos

9.

/

ESTAMOS

,

MELHoJ'I.ANOO.

,.,

Mo:i.sés respondeu: "Eles nao
acreditarão e dirão que o
Senhor não me apareceu. Ah,
Senhor, eu não tenho o dom
da palavra e nunca tive,
A
nem mesmo depois que voce
.
falou ao seu servo ••• ti
o Senhor disse: " Vai.
Estarei com você quando
você falar e ensin�rei o
.. que dizer. " · .

.

,

"Ah, Senhor" , disse Mois�s , li mande quem quiser�" Então o,., Senhor
irritou-se e disse: " Arao fal�
bem. Éle servir� de boca e voce
lhe servirá de Deus."
Eles ouvirão sua voz. Então você vai com os anciãos ao rei e lhe
diz:" O Senhor nos apareceu. Deixa-nos ir para o deserto a 3 dias
.
de caminho para oferecer sacri·f'icios
ao nosso Deus. 11

Moisés partiu, encontro�-se com
seu irmão e fizeram tud9
que
0 Senhor ordenou ••• --,..

°

-------------------------- 11.
O rei disse:" Moises e
Arão, por que querem
desviar o povo do tra
balho?"

O povo acreditou,
inclinou-se e
prostrou-se •

No mesmo dia faraó mandou os inspetores espalharem o povo em todo
o Egito e dobrar o seu trabalho.

s��e

ô Q\JE GU ACHO?

o,6A Ni�ANt>O "ss,�
A ISeNTe �INDA

11:e.

�A\
�IJiTO t,ÃAIS
CON�O'-Tô f'R.A Vi..JECf

Batiam ate nos vigias israelitas estabelecidas sobre o próprio �o'I/Ô
Depois, Moisés e Arão foram ao .e'aráo e disseram: 11 Assim .fala o
Deus de Israel: Deixa ir o meu povo,. , 11 Faraó respondeu: 11 Não
conheço este Senhor e não deixarei partir Israel. 11

-..

...

---

....

'

,...-

12. ------------------------------

-------------------------------13.

Estes queixa�am-se ao faraó e
perguntaram: 11 Por que voce
age assim com os seus servos?"

Moisés voltou-se para o Senhor e disse: " Desde que falei ao faraó
,.
em Seu nome, ele maltrata o povo." O Senhor respondeu: 11 Voce vera,
o que farei ao faraó: forçado por uma mão poderosa, ele os expulsa
rá de sua terra."

F'araó respondeu: 11 Ao traba
lho ! Preguiçosos ! "

,•• E oe UNIÃO OA

e�

O�R/4,RtA!
.

)

Nada diminuirão do trabalhol" Os vigias viram-se dia nte um grande
dilema ...

SE'
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Encontraram Moisés e Arão e disseram: " Que o Senhor veja e lhes
j ulgue! Vocês que atiraram em nós a aversão de faraó e sua gente.

€ Ç1
Ditf:Tb(,A NAÕ

A l�

NlJo f'r

e· PUJiA ��,,
AA.fF.AÇA !

Naquele tempo surgiram pragas vistas como castigo de Deus. Mas o fa
raó endureceu o coração e não deixou o povo partir•••

14.-------'-'---------=-..;._---=..;;,_-==----=-----------
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P�SCOA - êxodo 12,
21-25
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E quando seus .fi
lhos perguntarem :
"Que significa este
rito?", tocês res
ponderão: 11 é o sa
crifício lda Páscoa
em honra do Senhor
que feri� os egíp
cias e preservou
as nossas casas • "
O povo inclinou-se
e prostrou-se.
Depois os israelitas se retir�ram para fazer o
ordenado,

aue

o Senhor tinha

MAs Nds NUNCA (;ANHAR.e.J.1as
fl'ADA PC SR4ÇA !

1, __:,..___.;.;;.;..:;;;::;___________�

Durante à noite o fãrâ� e to
dos os eg!pcios se levantaram
e clamaram porque n'io háviâ
casa etn quê não houvesse
urt't
morto.
Na mestna noite o rei lnâft.dou
� é At:aô
,.. é ...1;,1...,s_,,e:
-: ... .
éhal'l\ar Moises
11
Vai, sai do meio dô meu po
vo; vos�s israelitãs. Vai pré!
tar um cu 1to ao Senhor como P;.
dirãm. 11

----------------------------17.
Quando se anunciou ao r�i do
Egito que o povo tinha fugido
, o cora
ç�o do faraó e seus servos mud
ou. "Que fizemos", disseram ele
s,
11 deixando partir
Israel, renunciando assim ao seu
serviço! ''

MEUS oe:us !!!

S€� QUE A MINHA
MAQ01tJA €S;-Af
Pit==A�DO?

Pa�tin�o o povo. Deus nao
o
oondu�iu pêlo cM'linho mãis ®!
to d.i tendo: " O povo p0tle ãf'r;
pénder-sê no momento em ��é t:
ver de en!'r-entar ,w e:ombâtê ê
voltar,"
Por isso, Deus guiou-o parã 0
de$erto. para o lado �o
Mâr
Vêfflêlho. , .

O rei do Egito posse a persegui-los
Os israelitas fica ram espantados. Dis
seram a Moisés: "Não
dissemos: é melhor
ser escravo dos egíp
cios que morrer no
desertot u
A

�EM O
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18. _________________________________
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Moisés respondeu: 11 N'io temam,
tenham ânimo e verão a liber...
taçao que o Senhor vai operar. 11
O Senhor disse a Moisés: 11 Por
que clama a mim? Diga aos filhos
de Israel QUE SE PCNHAM A CAMI NHO t 11

•

O Senhor fez recuar o mar e os
israelitas o atravessaram. As
águas voltaram ao seu nível nor
mal e cobriram todo o exércitodu faraó.
Foi assim que o Senhor livrou
...
, .
das maos dos eg�pcios o seu
povo.
Por isso, o povo temeu o Senhor
e confiou nele e em seu servo
Moisés.
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Chegando no deserto do Sinai, acam
pavam em frente do monte Horeb.
Moisés subiu e o Senhor o chamou :
11
Eis o que dirá ao povo: Viram co
mo vos tenho trazido junto de mim?
Se guardarem a minha Aliança, serao
meu povo parti cu lar. 11
Moisés comunicou tudo e o povo res
pondeu: 11 Faremos tudo que o Senhor
disse • 11
Então Deus lhes deu os 10 mandamentos.

-- .•-�1-.�- �------------------------
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Alguns trechos da
CARTA ENC!CLICA DE JoAO PAULO II SOBRE
O

TRABALHO

HUMANO

_____________________________ 21.

o fundamento para detenninar o valor do trabalho humano
não é em primeiro lugar o gênero de trabalho que se realiza
mas o fato de que aquele que o executa ser uma pessoa.(p.23)
o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho
(p. 24)

Ed. P a u 1 i n a s
A Igreja, porém, considera sua tarefa fazer com que sejam
sempre tidos presentes a dignidade e os direitos dos ho,...
,...
mens do trabalho, estigmatizar as situaçoes em que sao violadas e contribuir para orientar as aludidas mutações, pa
"'
ra que se torne realidade um progresso autentico do homem
e da sociedade. (p.9)

-

• •• o trabalho humano é uma chave, provavelmente a CHAVE
ESSENCIAL, de toda a questão �ocial••• e a soluçao ••• deve
ser buscada no sentido de "tornar a vida humana mais muna
na •.•" (p. 14)
••. o desenvolvimento industrial serve de base para se re
propor de um modo novo o problema do trabalho humano.(p.19)
••. O SUJEITO PRÓPRIO DO TRABALHO CONTINUA A SER O HOMEM.
M�s é um f�to,•••, ou.e em alguns casos a técnica de aliada
pode també� transfonnar-se em quase adversária do homem,co
mo sucede: quando a mecanização do �rabalho "suplanta" o
mesmo homem, tirando-lhe todo o gosto pessoal e o estímulo
para a criatividade e para a responsabilidade, igualmente
quando tira o emprego a muitos trabalhadores que antes esta
.,
vam empregados; ou ainda quando, mediante a exal taçao da ma
quina, reduz o homem a ser escravo da mesma. (p.2O)

-

a questão operária - bem como os problemas com ela lig�
dos - deram origem a uma justa reação social e fizeram com
um
que surgisse, e poder-se-ia dizer, com que irrompesse
grande movimento de solidariedade entre os homens do traba
lho, e em primeiro lugar, entre os trabalhadores da industria.
(p.28). Era a reação contra a DEGRADAÇÃO DO HOMEM COMO SU JEITO DO TRABALHO e contra a exploração que a acompanhava,
( p.29)
no campo dos lucros, das condiçÕes de trabalho ..
Para se realizar a justiça social nas diversas partes do
,..,,
'
' ·
paises e nas relaçoes en tre e1es, e' Pre mundo, nos varios
ciso que haja sempre NOVOS MOVIMENTOS DE SOLIDARIEDADE DOS
HOMENS DO TRABALHO e de SOLIDARIEDADE COM OS HOMENS do tr�
balho.Tal solidariedade deverá fazer sentir a sua presença
onde a exigem a degradação social do homem-sujeito do tra
balho, a exploração dos trabalhadores e as zonas crescen tes de miséria e de fome. A Igreja acha-se vivamente empe
....
nhada nesta causa, porque a considera como sua missao,seu
serviço e como uma comprovação de sua fidelidade a Cristo,
para assim ser verdadeiramente "Igreja dos pobres". (p.31)

t

sabido que,••. , o problema do trabalho foi sendo posto
no clima do grande CONFLITO que na época do desenvolvimento
e em ligação com ele, se manifestou ENTRE O "MUNDO DO CA
PITAL" e o "MUNDO DO TRABAIJIO"; ou seja, entre o grupo res

22-------------------------N

trito, mas muito influe nte , dos patroes e e mpresarios, dos
proprie tários ou de tentores dos meios de produção, e a mul
tidão mais nume rosa de ge nte que se achava privada de tais
meios e oue participava no processo de produção, mas isso
exclusivame nte me diant e o se u trabalho. Tal conflito foi
originado pelo fato de que os operários punham as suas fo�
ças à disposição do grupo dos patrÕ es e empresários, e �e
oue e ste , guiado pe lo princípio do maior lucro da produçao,
procurava mante r o mais baixo possíve l o salário para
o
trabalho ex e cutado pe los op e rários. A isto há que juntar
ainda outros ele mentos de e xploração, ligados com a falta
de segurança no trabalho e também de ausência de garantias
,.,,
,
, .
quanto às condiçoe s de saude e de vida dos me smos op e rar10s
e das suas famílias. Este conflito, inte rpr e tado por alguns
como CONFLITO socio-econÔmico com CARÁTER DE CLASSE, e ncon
trou a sua e xpressão no CONFLITO IDEOLÓGICO entre o libera
lismo, entendido como ide ologia do capitalismo, e o marxis
mo entendido como a id e ologia do socialismo cie ntÍfico e do
comunismo, que pre te nde inte rvir na qualidade de porta-voz
da classe ope rária, de todo o prol etariado mundie -· Deste
modo, o conflito real que existia entre o mundo do trabalho
e O mundo do capital, transformou-se NA LUTA DE CLASSE PRO
mas
GRAMADA,conduzido por métodos nao ape nas ide ológicos,
também e sobretudo políticos. (p. 40)
#

•

Uma justa remune ração do trabalho das pe ssoas adultas, que
tenham responsabilidade s de família, é aquela que for sufi
ci e nte para .fundar e mant er dignamente uma família e
para
assegurar o seu futuro. (p.69)
... os modernos sindicatos cresce ram a partir da luta dos
trabalhadores, do mundo do trabalho e , sobre tudo, dos tra
balhadores da industria, pela tutela dos seus JUSTOS DIREI•
TOS, e m confronto com os e mpre sários e os proprietários dos
me ios de produção. Constitui sua tarefa 'l de fesa dos int-0res

--------------------------- 23.
ses existenciais dos trabalhadores em todos os setores em
que e ntram e m causa os seus direitos.A e xperiência histó
rica ensina aue as organizações deste tipo são um ELEMEN
TO INDISPENS�VEL DA VIDA SOCIAL, especialmente nas modernas sóciedades industrializada�. (p. 72)
El e s sao um EXPOENTE DA WTA PELA JUSTIÇA SOCIAL, pelos
justos direi tos dos homens do trabalho ••• No entanto, e sta
"luta" de ve se r compreendida como um empe nho normal das pes
soas " em prol" do jus to bem: •••, mas NÃO é uma _ luta con:
tra os outros. Se ela assume um caráter de qposição aos
outros, nas questões controvertidas, isso sucede por se ter
em conside ração o bem que é a justiça social, e não por se
visar a "LUTA" pela luta,••• (p.73)
••• a atividade dos sindicatos entre indubitavelmente
no
campo da "POLÍTICA", entendida como UMA PRUDENTE SOLICITUDE
PELO BEM COMUM. Ao me smo tempo, porém, o papel dos ;?,ndica
tos não é o de 'faze r política•,•••• Os sindicatos não
tem
o caráte r de "partidos polÍtices" que lutam pelo poder,
e
também não deveriam nunca estar submetidos às decisões dos
partidos políticos, nem mante r com eles ligações muito e s
treitas. (p.74) ·
·Ao agirem em prol dos justos direitos dos seus membros, os
sindicatos lançam mão também DO �TODO DA "GREVE", ou seja,
da suspensão do trabalho, como de uma espécie de "ultimatum"
dirigido aos Órgãos competentes.•• � um modo de proce derque
a doutrina so�ial católica reconhece como legítimo, obse rva
das as devidas condiçÕes e nos justos limites •••• os traba:
lhadores deveriam ter assegurado o "DIREITO A GREVE", sem
te rem de sofrer sançõ es penais pe ssoais por nela participa
rem• ••• a greve continua a ser, num certo sentido, um meio
extremo. NÃO SE PODE ABUSAR DELE ••• (p. 75)
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Produção: CINEP - Centro de Investigação
e Educação Popular - COLÔMBIA.
Tradução e Adaptação: ESCOLA DE MINISTI:
RIOS - SETOR SÃO MIGUEL e CEMÓ

Praça Pe.Aleixo Monteiro Mafra, 11
08000 - S.Miguel Paulista - São Paulo�sp

AM[R\CA LATINL\

APRtS[NTACAO
E.6.te pJWneÁ.Jt.o cadvmo, de uma .6ê
lt.Á..e de qUiÚJLO, p11.e:ten.de, antu de tu.
do, 6azVL um ex.ame da no.6.6a 1teaUdade
la.:t,ino-amvúc.ana., ã luz do doc.umen-to
de PUEBLA.
Ne.óta. a.n.âi.,.ú. e de !Lealidade, o que
nia,l,6 .6oblr.U.6a1.. ê a -ÚtjU.6:ti..ç.a, vu.tida
da1, ma,l,6 dlvVL6M 6oJr.mM. O que quVLe
mo.6 mo .6.tJuvt ê que ut:a. ,ln j U6 ta. -6 ,l;tu.a ç.ã.o em que pa.dec.e n0.6.60 povo .tem
.6ua
caU.6a YI.M U.tluL:t.u.Jr..a ec.onÔm<.c.a.6, poa
Üc.a.6 e .6oCÁ..a.,t.6 do c.on.tinen.te.
Elca claJw que, ac.u.ta.n.do ut:a. .6.l:tua
ç.ão e vivendo c.om e.la nÕ.6, c.lU...6:tã.o.6,
nã.o v,lvemo.6 de ve1tdade o Evangelho.
Rupondendo a ,l,6:to, o.6 Rú,po.6, em
PUEBLA, pMci..amam em plt.Á..meÁ.Jt.o lugM a
.6ua meMagem .6ob1te Juu.6 Clri.l,:to, .6ob1te
a Ig1teja e .6ob1te a dlgn-<.dade do homem.
E, o po.Jt:tunamen.te, aplLU ent:a.m
llÁA. de Naza1tê e.orno modelo do Povo
VEUS.

OS mITOQ�S

Ma
de

BRASIL

ANTES l'E .TUl'O
QUE�EMOS ·NOS lf'ENTJFICM
Somos pastores da
Igreja Católica e Apo�
tólica, nascida do co
raçãv de Jesus Cristo,
o Filho de Deus Vivo.
somos
pastores
dos povos de toda a A1mérica Latina.

A AMtRICA LATINA
t UM CONTINENTE DE
PROFUNDOS CONTRASTES •..
Riquesas imensas e
imensa pobreza ...

Nós nos reuni
mos em Puebla, cida
de do México; este =
ve conosco João Pau
lo II, pastor uni--·
versal da nossa I
greja.
Sua palavra,
cheia de luz, orien
tou nossa reflexão
e nossas decisões.�

HÃ DEZ ANOS ATRÂS NOS REUNIMOS EM MEDELLIN ,
CIDADE DA COLÔMBIA.EXORTAMOS ENTÃO OS CRISTÃOS A
VIVEREM EM COMUNIDADE. FOI A PARTIR DE MEDELLIN,
�UE SE INCENTIVOU A PROMOÇÃO DAS COMUNIDADES DE
BASE.
OS LEIGOS, QUE DEPENDIAM MUITO DOS BISPOS E
DO CLERO, DEVERIAM ASSUMIR DIVERSAS TAREFAS
OU
MINIST�RIOS (anunciar a Palavra de Deus, prestar
atenção aos problemas s6ciais e polltico; do ba�
ro, do campo, da cidade •.• de todo o pais).
TODOS DEVEM COMPREENDER QUE SER CRISTÃO SIG
NIFICA COMPROMETER-SE COM A LIBERTAÇÃO TOTAL DÕ
HOMEM, ISTO g, LUTAR PARA QUEBRAR AS CADEIAS DA
ESCRAVIDÃO, DO PECADO DE CADA UM DE NÕS E TAMBgM
A FOME, A FALTA DE ESCOLAS, DE HOSPITAIS, DE LI
BERDADE, DE SALÃRIO DECENTE, DE TERRA PRÃ PLANTAR

NOSSA
QEAU1'AOE

Em Puebla tra
balhamos muito.
Cada um levava
os desejos , as
preocupações e as
contribuições de
tantos cristãos
de nossas dioce
ses e de nossos

Grupos de cristãos
(leigos e sacerdotes) nos
ajudaram a preparar este
encontro e nos comunica
ram o que desejavam
gue
fosse tratado.
Estivemos em Puebla ,
nRO em nome próprio, mas
representanao todos vocês.

vocts CONHECEM A SITUAÇÃO DE SUA CIDADE, 00 BAIRRO
vocts
ONDE VIVEM, DO CAMPO ONDE TRABALHAM? o QUE
PENSAM DESTA SITUAÇÃO???

*
*
*

*

*
Aaora queremos transmitir-lhes tudo o que tratamos
lá, pa�a que isto lhes sirva de reflexão e para que fa
çamos o mesmo caminho, unidos à nossa Igreja.

Vi vemos àe fato
o Evangelho de Je
sus Cristo em nos
so continente?
A resposta nao
foi fácil.
Reconhecemos de
antemão que nem
sempre praticamos
o que pregamos.
Se observamos o
nosso mundo latino
americamo, o
que
vemos?

*

*
*
*

*
*

No campo, qual é a situação dos p�
quenos proprietários?
Qual é a situação dos camponeses
pobres?
Vocês trabalham muito?
Quanto ganham?
O que vocês ganham dá para viver?
Corno vivem os operários na cidade?
o salário que ganham é suficiente?
O trabalho é arriscado, perigoso?
E o custo de vida, como está?
Quando alguém fica doente tem possibilidade de se curar?
Seus filhos vão à escola?
Como vai sua comunidade?
O que vocês podem fazer para rnelho
rar esta situação?
Você é cristão só na Igreja, ou
também no bairro, na fábrica?

Procuramos olhar
a problemática do con
tinente.
O que vimos?
Ao longo da história,
nossos povos viveram
na dependência.
No começo, Espa
nha e Portugal domina
raro tudo por aqui. Os
índios foram escravi
zados e assassinados.
Para trabalhar
nas plantações de ca
ir
na trouxeram os
mãos da Ãfrica� Eles
chegaram aqui ex>mo e�
cravos.
Nossos irmãos africa
nos e índios sofreram
muito: não respeita raro sua cultura e fo
ram tratados como ani
mais.

'l

DESDE O COMEÇO DA COLONIZAÇÃO, OS MISSIONÃRIOS VIERAM PARA
A AMtRICA JUNTO COM OS CONQUISTADORES. VIERAM PARA ANUNCIAR AOS
CONQUISTADORES, AOS ÍNDIOS E AOS AFRICANOS A BOA NOVA DE JESUS
CRISTO, O EVANGELHO.
ALGUNS DELES LUTARAM BASTANTE NA DEFESA DOS ÍNDIOS, MAS,
DESGRAÇADAMENTE, OUTROS ESTIVERAM AO LADO DOS CONQUISTADORES, A
JUDANDO-OS A MANTER OS ÍNDIOS E AFRICANOS SUBMISSOS A SERVIÇO DOS PATRÕES.
HOJE VEMOS QUE ISSO FOI UM GRANDE ERRO PORQUE A MENSAGEM
DE JESUS É UMA BOA NOTÍCIA DE LIBERTAÇÃO.
DESDE ENTÃO OS POVOS DA AM�RICA·LATINA SE CONVERTE RAM EM POVOS CRISTÃOS.
HOJE, A MAIORIA DOS HABITANTES DO NOSSO CONTINENTE
SE DECLARAM CRISTÃOS.

E hoje, qual é a si
tuação?
Nosso povo está to
mando consciência :cada
vez mais clara de sua pró
pria dignidade, de seu de
sejo de participação po=
l! tica e social.
Nosso povo não quer
ficar olhando da janela o
que aex>ntece: quer deci
dir sobre seu futuro.Quer
participar da direção de
sua cidade e de seu país.
Multiplicam-se as or
ganizações
comunitárias ,ha um interesse maior pela cultura dos indlgenas
índios e camponeses defe�
dem suas terras e têm ra=
zão: SÃO SUAS TERRAS.
Nosso povo é jovem ,
ex>m capacidade de organi
zar-se e promover-se.

NOSSAS
ORGANIZAr.J)ES.

PRE$ENTE$,

NOSSOS GRUPOS DE EVANGELIZAÇÃO, NAS COMUNIDADES,
FAZEM UM ESFORÇO CONSTANTE PARA ANUNCIAR A PALA
VRA DE DEUS E PARA VIVER NO AMOR.
QUANDO ALGUÉM ESTA ENFERMO OU EM OIFICULDADES,OS•
VIZINHOS SE P�EOCUPAM E O AJUDAM.
GRUPOS DE RUA SE UNEM PARA CONSEGUIR ÃGUA ENCA
NADA, LUZ, ASFALTO ... TODOS JUNTOS LUTAM POR TO
DOS.
ALtM DISSO, PERCEBEMOS O GRITO FORTE, CHEIO DE
ANGOSTIAS, ESPERANÇAS E ASPIRAÇÕES DOS CAMPONESES
OPERARIOS E ESTUDANTES, "a voz de quem não pode
falar, ou de quem foi reduzido ao silêncio" COMO
DIZIA O PAPA JOÃO PAULO 11.
NÕS QUEREMOS SER A VOZ DOS QUE N,ÃO TÊM VOZ�!(

Na. vida c.otidi.a.na. e.nc.on:úr.amo.6 IW°.!dJ).6 mu,i;t.o
e.o ncJLe.:to.6 :
ROSTOS VE INVTGENAS, o.6 pouc.o.6 que. �da.
11.u:tam, vivendo em ú;tu.a.�ão duuma.na., ai.em de.
.6e.Jtem e.xput1>0.6 de. .6ULU tlllt.lUL6.
ROSTOS VE NEGROS, ma.Jtginai.iza.do.6, vivendo
duumaname.n;te.. Podem .6e.Jt c.ort-0ide1ta.do.6 o.6 mai-6
pob11..u e.ntlte. o.6 pobll..M.
ROSTOS VE PEQUENOS PROPRIETÃRIOS, e.xpui.60.6
de. .6ULU ;teM.0.,6 pef.o.6 gtr.a.ndu 6aze.ndÚIUJ.6
que.
que.Item aume.ntaJr. ainda. ma-ló .6e.U6 i.a.-tl6ún.cüo.6.
ROSTOS VE CAMPONESES que.·não :têm :te.Jttr.a., e
que. vendem .6e.u di.a. de :ttr.a.balho po.1!.. nada., expf.011..a.do.6 na c.omp.1!..a. do que. ne.c.u&Ua.m e. ve.nde.ndo ba
-·
tr.a.:to ao in;tvune.CÜÕJúo •
ROSTOS VE OPERÃRIOS, qua..óe. .6emp11..e. c.om .6a.
lâ.l!..io mui:to baixo, -impe.clldo.6 de. .6e 011..ganlzaJtem
na de.6ua de. 1.>e.U6 dútw.o.6.
ROSTOS VE FAVELADOS E MORADORES VA PERIFE
RIA, que. pa.61.>am 6ome. e.nquan:to vêem o luxo do.6

NESTES HOMENS E NESTAS
MULHERES QUE SOFREM, NÕS
ENCONTRAMOS O CRISTO SO
FREDOR.
ISSO NOS QUESTIONA
E
E EXIGE DE NÕS UMA RESPOS
TA.

IÚC.0,6.

ROSTOS VE SUBEMPREGAVOS OU VESEMPREGAVOS
dem-ltido-6 do :ttr.a.bai.ho pe.f.M emptteL>M que. bU6 c.am o .luc.tto an;te..6 de. .tu.do e. que. não .6e. -lmpo.1!.. ta.m nem c.om o.6 :ttr.a.bai.ha.do11..u nem c.om l.>ua..6 6a.
rnLli.M .
ROSTOS VE JOVENS óttU6tlw.doli pai!.. não e.n
c.ontltaltem opotr;turúda.du de. eL>:tu.daJt e. :ttr.a.ba.lha1t
ROSTOS VE CRIANÇAS maJtc.ado.6 pela pob.11.e.za
mumo an;teL> de. na-6C.e.Jt. Nunc.a pode.Jtão 1te.ai.iza1t
-0e., i.l!..lteme.clla.ve.lme.n;te. maJtc.a.do-0 pott :toda. a vi-=·
da, e.xpf.otr.a.do.6 e. a.ba.ndonado.6.
ROSTOS VE VELHOS e.a.da d).a ma-ló numvw-001.>
mMgi �za.�.6 pela. .60 c.-le.dade. do pMgll..eL>.60 ,
pottque. Jª no.o pttoduzem nem 1.>e.1tvem.
ROSTOS VE MULHERES C.OMide.tr.a.dtu:, in6e.Jt-lo1tu a.o homem, ma.11..ginai.iza.da.-6, deL>emptte.ga.da..6, ou
que. ganham me.noli que. o homem 6aze.n.do o mumo
:ów.ba..lho; ob1Li...ga.da1, a pM-6�-1.>e. pa.tr.a. pode.Jt
1.>0b1te.vive.1t; .6-impleL>me.n;te. c.onLiide.tr.a.dM obje..to
de. pila. Ze.lt •

•
= O que. você pe.n6a. cllMo ?
O que. pe.Mam .6e.U6 vidnho-6? /
E 0.6 f.>e.U-6 c.o.le.gM de. tlta.ba.- !
lho?

=
=

ISTO TUDO NÃO ACONTECE
PORQUE t VONTADE DE DEUS
OU PORQUE TEM QUE ACONTE
CER.
TUDO ISTO t PRODUTO DE
ESTRUTURAS ECONÔMICAS,
SOCI�I5 E POLÍTICAS.

O que quer dizer isso?
Há um grupo de ri
cos, nacionais e
es
trangeiros .•• eles sao
uma minoria.
No entanto, eles
são
os donos das máquinas,
do dinheiro, das ter
ras e do comércio. Ex
ploram os trabalhado res para alcaçarern um
lucro maior.
Eles conseguem isso
porque têm nos gover nos uma força que obri
ga os mais pobres a um
esforço cada vez maior.
Além disso fazem
com
que o lucro fique sempre com os mais ricos.

No campo, vemos os po
derosos que aumentam sempre
mais e mais seus latifundi
os expulsando e matandÕ os
pequenos proprietários e os
camponeses pobres. E o go
ve:i:no fica só , 1 hando e. a
poiando os fa·
�iros.
Por causa disso, o pe�
soal da roça migra �ar� as
cidades aumentando o numero
de marginalizados.
I

"E depois dizem que tem gente
de sobra e que.é preciso redu
zir a natalidade na rn,arra••• �

..

11·
r

1

,.

Para expremer ainda
rn�is os trabalhadores,
nao se respeita seus
direitos fundamentais:
a v!da, a saúde, a edu
caçao, a habitação e o
trabalho •••
Eles se servem
do
poder para reprimir as
lideranças dos traba lhadores com a tortura
as condenações e os
questros.
Assim, enquanto os
sindicatos autênticos
dos operários e campo
neses sofrem toda for
ma de obstáculos e in
tervenções, os sindica
tos patronais podem a=
gir com plenos poderes
para assegurar seus in
teresses particulares:

/�P�EJ
OOMP12.E)

1

Aguilo que vendemos •
( cafe, soja. cacau. fer
ro }se desvaloriza. enquan
to os produtos que com -pramos (mãquinas) valorizam cada vez mais.
Assim nos individamos
mais e ficamos dependen
t.es das multinacionais.
As multinacionais explo
ram nossas minas e flo restas, ameaçando trans
formar a Amazônia num de
serto.
E_nossos governos a·in
da tem o descaramento áe
dizer: o que imeorta é
exportar... e nao se pre
ocupa de que o povo pos::
sa viver e respirar •..

Nossa cultura esta sen
do destruida: os jornais ,
o rãdio, a t.elevisão fazem
com que o povo se esqueça
de suas tradições para imj_
tar o que vem de fora e v�
1 orize o que ·interessa aos
donos dos produtos.
Alguns de vocês traba lham em finnas que tem no
mes estrangeiros, outras_
têm nomes nacionais, porem
todos sabem que quem manda
são os estrangieros.

�OMPQE!

f-

NAOSE{SQUE:
NUNCA�

tOMPDE
Estas firmas existem no
campo e na cidade.
Sem duvida, vocês pod�m
citar algumas de�as.:. s�1so
as chamadas mult1nac1ona
São firmas espalhadas
pelo mundo inteiro.
A matriz fica lã fora
(nos Estados Unido�, Ja:
pão, Europa ... } e e de la
que chegam as ordens.
Eles so olham seus prõ
priÔs interesses�ãs cus tas de nossos pa1ses.

Para defender seus lucros

lf

�--....
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•-

inventaram a LEI DE SEGURAN

ÇA NACIONAL.
Dizem que assim defendem
a civilização ocidental e
cristã, quando na realidade
sõ defendem seus próprios
lucros e seus próprios inte
resses.
Eles sabem que são uma
· minoria que explora e fazem
guerra a uma.maioria, a to
, dos os oprimidos.
Sentem-se atacados quan
do osoprimidos tratam de de
fender-se e organizar-se e
por_isso reprimem qualquer
�v�mento poeular com a po
l1c1a e o exertito.

-

46
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Assim , tomamos consciência deste
pecado. Os homens nao estao co�tra seus irmãos, .apenas •. Estao
de
contra o plano e o desígnio
to
para
o
mund
o.
u
crio
que
Dei.is
dos os homens.

O QUE A IGl2EJA ESTJ.r fAZENl'O
DIANTE
!'ESTA
()
�EALIMDE {

DIANTE DESTA REALIDADE NOS PERGUNTAMOS:
* A Igreja, quer dizer, todos nõs, levamos em conta esta realidade? ·
* Como tem sido a evangelização?
* Que estamos fazendo para mudar esta
realidade?
ANTES AS COISAS ERAM SIMPLES:
O QUE O PADRE ENSINAVA NO ALTAR ERA A
CEITO POR TODOS ...
HOJE AS COISAS MUDARAM.

Muitos não se comprometem
com a religião

1 11

/ 'l

* Você estã convencido da existência desse pecado?
* Na sua vida partiçular você não condena os outros e
*
*

explora sua mulher (esposo) e filhos?
Vocês se consideram todos iguais (sem distinção de raça
sexo etc.?)
Você estã em paz com os vizinhos e se une a eles na
hora da lutá-e da n2cessidade?

Cu gostava mais da Igre
ja de antes. Nada de po
lítica. Nada de denunci
es ricos.

Sem dúvida, todos nós já ouvimos fa
lar desta maneira ...
Como respondemos a isso?
Qual o papel da Igreja frente a esta
realidade?
Ouvimos o clamor de milhões
homens que pedem a libertação. Um
clamor claro, crescente, impetuoso ,
às vezes ameaçador.
Nossa missão de levar os homens· até
Deus e Deus aos homens significa t�
bem construir uma sociedade mais fra
terna; onde o homem não explore o oü
tro; onde os bens sejam de todos, r�
'partidos conforme as necessidades;
onde a direção do país esteja nas
mãos de todos .

Em tudo isto existem
tensões, diferenças de
mentalidade e de opinião.
Por um lado os que
insistem muito no espi
ritual, deixando de la
do os trabalhos de pro
moção humana.
Por outrolado os que
querem converter a Igre
ja em um trabalho de promoção social apenas. 1

Muitos sacerdotes e religiosos
optaram pelos pobres, foram viver
nos bairros da periferia; outros
foram trabalhar nas fábricas•••
Outros enfrentaram a persegui
ção e a cadeia por defenderem os
marginalizados, os camponeses
e
os indÍqenas•..

.

Certamente
fazer para que a Igreja
- todos nós - se mostre
mais unida e solidária
com os pobres gue vivem
aqui e agora.
Muitos, por medo de se
rem tachados de comunis
tas, temem denunciar e
condenar o sistema capi
talista que está explo=
rando milhões de traba
lhadores em nosso conti
nente.
Denunciamos a opressao
e exploração que existe
aqui, como também a o
pressão e exploração
que existe na Rússia.

Devemos reconhecer que
nesses dez anos a Igre
ja fez grandes esfor =
a
ços para·responder
esses desafios.
Queremos recordar
· as comunidades de base
que se converteram em
focos de evangelização
e em motores de liber
tação.
Surgem também outros
grupos de leigos. To
d�s eles procuram ler
a realidade à luz _ fé,
buscando uma maneira
de levar a fé à práti
ca. Também a liturgia
consegue urna partici
pação ativa.
Surgem cursos pré
sacramentais, catequé
ticos etc •

* G R UPOS PAROQUIAI S E DE COMUNIDADES SE UNEM PAR A T RABA- QL)
*

LH AR J UN TO S.
AS RELAÇÕES D AS PAROQUIAS E COMUNID ADES COM SEU BISPO
SE TO RN AM CADA VEZ MAIS EST REITAS.

Gostariamos aqui que todos nos detivéssemos
para refletir em comum:
* Como vão nossas comunidades?
* Nossa comunidade e foco
de evangelização ,
em que sentido?
* Nossa comunidade ê motor de libertação?
Cite alguns exemplos.
* Esta�os analisando nos
sa realidade ã luz
da fe?
* O que estamos fazendo para mudar as coisas
e_!'radas? Cite exemplos.
: Ha uma participa�ã? ativa n� liturgia?
O� cursos catequ_et1cos e pre-sacramentai
s
sao bem frequentados?
* Nossa comunidade estã isolada ou se comu
nica com outras comu ades?
* Como se manifesta nosnid
sa união com o Bispo?

PEUS ILUMINA ESTA REALIPADE
qu�r�mo1 anunc,ar.fh�,
� J�SUS Cl'tSto
Deus está presen
te e vivo em Jesus
Cristo libertador, no
coração da América L�
tina.
Temos uma profunda
convicção: em Cristo
encontraremos a força
e as sementes de liber
tação do homem da Amé=
rica latina.
Em Cristo encontra
remos a força do Deus
vivo, capaz de trans formar nossa realidade
para que surja uma no
va realidade de fra ternidade e liberdade.
PARA voct, QUEM� JESUS CRISTO?
QUE voe� SABE DELE?

o

VAMOS ENTAO FALAR DE JESUS CRISTO.
ELE VIVEU DENTRO DA HISTORIA DE
SEU POVO QUE SE PARECE MUITO COM A
HISTORIA DOS NOSSOS POVOS.
A HISTÕRIA OE JESUS ILUMINA NO�
SA HI�TõRIA E NOSSA VIDA.

Jesus de Nazaré nasceu
e viveu pobre no meio do
seu povo. Ele foi o pri meiro evangelizador.
Anunciou que o Reino
de Deus estava prõximo ao
povo que esperava a liber
tação do pecado e da o�
pressão. Estava prÕximo
um mundo parecido ãquele
que Deus hê.via criado: Um
mundo de solidariedade 1 de
comunhão de Deus com os
homens e dos homens entre
si.

No princípio Deus criou
o mundo por amor.
Os homens deveriam viver
no mundo em comunhão com
Deus e com os irmãos.
Por isso 1 na terra não
�everia haver lugar para o
o�io, exploração e escravi
dao.
Mas o homem t desde o co
meço rejeitou o amor de querer adorã-lo ,
Deus,· sem
.
e seguir seu plano.
Guiou-se pelo seu capri
cho e pelo seu desejo de-·
poder ...

Afastou-se de Deus,des
truiu o amor dos irmãos e
se fez infeliz.
Foi assim que entrou no
m�ndo todo esse Õdio, opres
sao � escravidaõ que a gen
te ve parai. . •
. ·0eus Pai entretanto não
abandonou o homem.
Enviou-lhe seu Filho JESUS.

Jesus anunciou a boa No
va do amor e denunciou a
hipocrisia e a opressão.
Oizia: "VIM PROCLAMAR A
LIBERDADE AOS PRESOS, PARA
DAR A VISTA AOS CEGOS, LI
BERDADE PARA OS OPRIMIDOS,
PARA EVANGELIZAR OS POBRES.
COM OS milagres e com o
perdão dos pecados quis d!!_
monstrar que estava come·
çando um tempo novo: O mal
e a enfermidade estavam
sendo vencidos pelo liber
tador dos homens.
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O oue Jesus dizia e fazia
incomodava muita gente.
O serviço de Jesus fo!
recusado pela falta de fe
do povo, pelas autorida
des politicas e re1 igio sas de então (que queriam
continuar dominando o povo), pela incompreensão
de seus prõprios discipu1 os.
_
No entanto, Jesus nao
' vtltou atrãs e foi ate o
fim na suaobra de amor.

ISTO SIGNIFICA QUE:
* Vale a pena lutar
Podemos vencê-lo.
* Vale a pena lutar
mos amar.
* Vale a pena lutar
Podemos construir
* Vale a pena lutar
Podemos construir
de.

CONDENADO Ã MORTE COMO REBELDE, ASSUMIU
A CRUZ PARA DESTRUIR A JUSTIÇA OPRESSORA, o
MAL E O PECADO QUE AFASTAM OS HOMENS OE DEUS
E CRIAM TODO TIPO OE DESORDEM.

Ressuscitando dentre os mortos,
demonstrou que o amor sempre
vence e que o Reino de Deus, e�
te mundo de a,oor e de Justiça ,
pode ser construido.
A ressurreição de Cristo e
sinal de garantia da ressurrei

ção de todos aqueles 9ue o se

guem e da transfor maçao final
do universo.

E NOS ???
* Temos fe e·m Jesus? Estamos fazendo
o que el� fazia?
* O que estamos fazendo para construir
o Reino de Deus:
- Na nossa familia?
- No bairro?
- No trabalho?
- No s'indica11o?

contra nosso egoismo.
contra o Õdio: pode -

contra a injustiça:
um mundo justo.
contra a opressão:
a verdadeira liberda

VAMOS AGORA
íALAR l'A IGVEJA
'-

E o que é a Igreja?
Quem faz parte da Igreja?
Ourante sua vida na
terra, Jesus não trabalhou
sozinho. Reuniu ao redor
de si doze homens (os apõs
tolos) para que o ajudas-::
sem e depois continuasse a
sua obra.
Eles eram fracos como a
gente. . . inc 1 usive quando
Jesus foi crucificado, ti
veram medo e fugiram.
POIS BEM, DEPOIS QUE JESUS MORREU, OS APOSTOLO$ CONTINUARAM UNIDOS
A OUTROS QUE ACREDITAVAM EM JESUS, COMO SE FOSSE UMA FAMILIA.
ELES ESTAVAM CHEIOS DE MEDO, MAS UM DIA VEIO SOBRE ELES O ESP!
RITO SANTO QUE JESUS LHES HAVIA PROMETIDO. O ESP!RITO SANTO FORTA
LECIA AQUELES HOMENS E CONTINUOU FORTALECENDO E ACOMPANHANDO TODO
O GRUPO, TODA A COMUNIDADE DOS SEGUIDORES DE JESUS.

A comunidade dos segui
dores de Jesus é a Igre
ja. A Igreja então so
mos nós.
Qual o papel e a mis
são da Igreja?
Continuar aqui na
a presença e ação evan
qelizadora de ·Jesus.
O que isso quer dizer?

Jesus Cristo anunciou a Boa Nova do
Reino de Deus. Começou construir um mun
do novo, fazendo com que os homens se u
nissem com Deus e entre si, numa socieda
de diferente, de amor, de união, de jus=
tiça.
A Igreja continua fazendo isso.
Pela Igreja nõs podemos nos unir a Deus
recebendo sua palavra, seus dons, sua
graça (sobretudo nos sacramentos).
Na Igreja todos somos irmãos; a Igre
ja ê uma luz na vida de todos os dias-;
mostra o que significa ser irmãos.

A IGREJA ANUNCIA UM MUNDO NOVO, DIFERENTE DESTE
EM QUE NOS MOVEMOS, E AO MESMO TEMPO DENUNCIA TODO
TIPO DE AFASTAMENTO DE DEUS, DE ÔDIO, ORGULHO, OPRES
SÃO, INJUSTIÇA E TUOO AQUILO QUE VAI CONTRA O REINO
DE DEUS E SUA JUSTIÇA.

Claro que nem sempre a Igreja cum
pre bem a sua missão. Na Igreja todos-·
somos homens pecadores. O Espirita San
to no entanto continua assistindo e ii
pulsionando a todos para ,que continue::
mos avançando e lutando por imitar a
Cristo para ser a luz do mundo.
Nõs gostamos muito das procissões
Um grupo de pessoas que se unem para
louvar o Senhor ... Pois bem, a Igreja,
todos nõs, somos um povo que caminha
para o Senhor.

A IGREJA t A GRANDE FAMÍLIA DE DEUS
TODOS SOMOS IRMÃOS,
FILHOS DO MESMO PAI,
Uma família constituída tem
o pai, a mãe e os filhos e ca
da um tem sua tarefa; Assim
também na grande famÍlia de
Deus, que e a Igreja, cada um
tem sua tarefa prõpria:
Uns dirigem a comunidade; ou
tros anunciam a palayra de
Deus nos grupos de evangeliza
çao, grupos de rua, catequese.

28
t claro que o chefe da Igreja
é Jesus Cristo.
Mas aqui na terra temos o papa que
é o pai universal de toda esta e
norme família espalhada pelo mundo
inteiro.
Temos o bispo que é o pai daque
la parte da familia que é a comunT
dade regional.
Temos o sacerdote que e o �ai '
a
daquela parte da familia que e
comunidade local.

NA IGREJA, O PAPA, OS BISPOS, OS SACERDOTES, os
DIÃCONOS E TODOS AQUELES QUE T�M UMA MISSÃO, UMA TA
REFA, estão PARA SERVIR COMO JESUS FEZ, CRIANDO MAI
OR UNIDADE. O PAPA, OS BISPOS, OS SACERpOTES, REPRE
SENTAM CRISTO EM NOSSO MEIO.

UNS VISITAM OS ENFERMOS,
E
OUTROS SE INTERESSAM
DE FENDEM OS DIREITOS HU
MANOS;
. UNS DEDICAM SUA FORÇA
A PRE GAR O EVANGELHO A
TRAWS DA LUTA OPERÃRIA�
GRUPOS DE MULHERES etc.

Desta forma, a Igreja em cada
lugar, em cada comunidade, nasce
do povo, respondendo a� chamado de
Jesus, unindo-se atraves do sacer
dote, do bispo, à Igreja do mundo
inteiro.
A comunidade dos cristãos - a
Igreja - µão se sente satisfeita
porque tem em Cristo a luz, a ver
dade, a vida ••• procura todos os
dias estar a serviço de todo mundo
para que se construa o Reino de
e reconheci
Deus: Reino onde Deus _
do e amado· corno Pai e os homens co
mo irmãos entre si.

Hã outros que não conhe
nao
cemos e que talvez
pensem corno nós.
O que importa é que todos
nos unamos p ara construir
um mundo diferente, novo.
O mundo que Cristo come çou a construir e que �s
tarnos chamados a continu�
ar cada dia com nosso ser
viço transformador.

1odos fazemos par.te da Igreja, a
grande familia dos 9ue crêem em Je
sus e procuram segui-lo
Maria, mãe de Cristo e de todos
nõs e mãe. da Igreja.
Em nossos paises hã uma granae
devoção a Maria. Existem muitos san
tuãrios marianos e isto e muito bom.

li

'f'

*
*
*
*
*
*
*
*

Qual é a nossa tarefa na comunidade?
Nõs nos relacionamos com o sacerdote, com o bispo,
com o Papa? Como?
O que estamos fazendo para que nossa comunidade se
ja luz e sinal da Igreja?
O que estamos fazendo para construir o Reino de
Deus, este mundo diferente?.
Nõs nos unimos aos companheiros de trabalho?
Nõs nos unimos na associação do Bairro?
O que acham de nossa c��uniQade os que pensam dife
rente de nõs? Eles têm razãó?
Nõs nos colocamos a serviço de todos?

* SOMOS DEVOTOS DE MARIA?
* COMO SE MANIFESTA NOSSA DEVOÇÃO?

I

O Evangelho nos ap·resen ta Maria
como a mulher forte que conheceu a
pobreza, o sofrimento, a fuga e o
exílio.
Ela é uma das nossas. t modelo
de fé e serviço para todos nós.Foi
o
fiel companheira de Jesus até
Cailvario.
Ela e :ava sempre em contato
com Deus. e refletia as palavras
do Senhoi. Não ficou qe braços cr�
zados: foi servir sua prima Isabel
e ajudou os noivos quando acabou o
vinho nas bodas de Caná.

1

OLHANDO PARA ELA RECEBEMOS
UMA CONTINUA LIÇÃO DE EYANGELHO,
Maria é um modelo para todos nós que nãc
aceitamos passivamente as circunstâncias
da vida; ela confia em Deus que levanta
os humildes e derruba os poderosos.
Maria é mulher!
Nela Deus mostra o valor que ele dá a
todas as mulheres. Esta lição é importan
te em\ •nossos países onde é necessário vã
lorizar mais a mulher e onde a mulher co
meça a assumir papéis importantes dentro
da sociedade.
Ter devolão a Maria é a�tes de tudo,
tentar imita-la; ter devoçao a Maria
também recorrer a ela para que nos ajude
·a seguir sempre mais de perto a Jesus.

* NOSSA DEVOÇÃO A MARIA ESTÃ BEM ORIENTADA?
TEMOS ALGUMA COISA A CORRIGIR?
* QUE COMPROMISSO QUEREMOS ASSUMIR?
* COMO SÃO CONSIDERADAS AS MULHERES EM NOSSO MEIO?
* DAMOS As MULHERES o s�u VERDADEIRO VALOR?
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li DIGNIPJ.lPE do �OMEM
Em certas ocasipes,.
algumas pessoas estra
nharam que nós - bis
pos, sacerdotes, reli
giosos - defendêssemos
--�ª dignidade humana.
Muitos dizem: o pa1dre deve falar de Deus
'da alma, do paraíso •..
e não do homem e de
seus problemas.

que falamos tanto da pobreza?
que denunciamos as injustiças?

HOMEM E lODA MULHER TRAZEM EM SI UMA
1Grono
RANDE NOBREZA, QUANDO SE OFENDE A DI GNI
DAD� DO HOMEM, SE OFE�DE A DIGNIDADE
DE
DEUS, PORQUE O HOMEM E A IMAGEM DE DEUS,
QUANDO FALAMOS DE TODOS OS QUE
SO
FREM, DISSEMOS QUE RECONHECEMOS NELES OS
TRAÇ OS DO CRISTO SOFREDOR,
CRISTd SE FEZ HOMEM PARA LIVRAR-NOS
DE TUDO AQUILO QUE NOS IMPEDE DE SER VER
DADEIRAMENTE HOMENS,
POR ISSO ELE SE PREOCUPOU ESPECIAL
MENTE POR AQUELES QUE SOFRIAM, ELE SE I
DENTIFICA COM CAQA SER HUMANO QUE SOFRE A
FOME OU A 0PRESSAO,
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Cristo quer que formemos
uma nova sociedade, na qual
todos os homens sejam-verda
deiramen te senhores de to=-·
das as riquezas que existem
no mundo. AÍ poderemos cons
truir uma grande familia com todos os homens irmãos,
e nos considerarmos filhos
do mesmo Pai que é Deus.

Todos são importantes e não devem ser uti�
lizados pela propaganda como futuros comprado res para enriquecer mais os ricos.
Não devem existir discriminações baseadas
no sexo. na cor, na condição social.
Todos têm direito a úmá vida plena, desde
a gestação no seio materno ate ã m·orte.
Por isso insistimos que todos tenham esco
la, assistência medica, alimentação suficiente,
sa1 ãrio digno •••
Todos devem ser livres para construir um mundo
rn�lhor, no qual não haja exploração nem opres
sao. Por isso todos devem ter liberdade de se
organizar em partidos e sindicatos.

Por esta razão, reafirmamos
gue todos os homens têm uma
gr�nd� di�nidade, e por isso a
maioria nao pode ser sacrifica
pelos interesses de uns pou
c
s
� . ( corno acontece com os ope=
�---....J;rar
;os, camponeses, empregadas
domesticas)

'ªª

Todos são importantes e não
rlevern ser considerados corno má
q�inas que serv �rn para produzir
riquezas (que vao acabar nos
bolsos de outros ••• ).

TODOS DEVEM SER LIVRES PARA PROFá6SAR
SUA FE EM DEUS PAI, TODO AQUELE QUE
SE OPÕE AO PROJETO DE DEUS� VAI CON
SE
TRA O HOMEM E CONTRA CRISTO QUE
FEZ' UM DE NÓS,
POR ISSO TEMOS O DlR6ITO- E O DEVEíj DE
ANUNCIAR O DEVER DO HOMEM E NINGUEM
DEVE SE ESPANTAR DE �U� CONTINUEMOS
DENUNCIANDO AS INJUSTIÇAS E OS ERROS.

HOJE NÃO t POSS!VEL AMAR AOS
IRMÃOS E, portanto, A DEUS ,
SEM NOS COMPROMETER COM
AS
COMUNIDADES, AS ORGANIZAÇÕES
IND1GENAS, OPERÃRIAS, E DOS
MARGNINALIZADOS EM GERAL, PA
RA COLABORAR NA MUDANÇA DAS
SITUAÇÕES INJUSTAS . .

*

*
*
*
*

*

A dignidade do homem é respeitada em nosso meio.?
O homem considera a mulher igual·a ele?
Existem preconceitos raciais?
Todos têm oportunidade de levar urna vida digna?
Existe liberdade para se construir um mundo diferente?
Que fazemos para mudar as situações injustas?
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o IMPULSO DO CONCÍLIO VATICANO
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Os CJ.ubes ti e M<1.es SélO tima pclg i na ria t1 i � t.or j,i'l. d,1,
,
'
Igr·eja de Nova I,gl.!él.çtt. S;-lir.1.I11 do :tmpl11.so �ic1.do peJ.o C()11r-iJ.io
que ah1�·i t1 il r ,gr'ej<l. ac) rnund.o {�m que v:i ,,e. A Prts tora..! Soe i.<¾.1.,
, ,.
r1..te ]a. um t.at1 .to tiE:sA.c.J·e(iit;;.1.cia ) ,,j_t1 ;:;et1 va.101· 1:.!\·;1r1,2:ei.i:.;:1,dor
,
,
1·e(:t)nhec.i<lo. Hol1ve, e11tt".'lO ) corno at.e l1c�Je ha J em nossn. DiC)(:ese,
,.,
,.
urn gr;-t.11de esfor-ço em l)t1sc:.ar· nlétior· 1·c1r1�c i e11c.i;t da in1�1(11·tét11r�ia
desta Pastoral e em c:r·iar novits for·mas q11e sejam mais p;trtici
p,1.t.iva.s que o mero i'\:-iS i ster1(� .i aJ :i sn1c1 (ll) ri;:i. .'.-;Sado.
)

O f1IC

-

Desde 1 S)67 se .i n .i 1-;j ot1 etn Novrl J g1Jé-l,ç.t1 o 11 t-l()VItvfENTO
,
!
11
l}E JNTEGR!\(;AO CO�ll t\JT1\RI1.\ , o MJC. Visa.va {1esi�nvo1 \�ei- a açao
,
,
,
c.(,ml111j tar·ia f ()rmc1.r1<io ·1 i dt:res. T.:trnl)em m.::t.nt:i.n.ha. al.g t.1.11s c.tJrsos
profi�si0r1ill.l=<1.ntes ron10 de pedrei.ro: eletrir:j_sta, �01·te e
c.ostl11�.q e élrtesa.n,1,to_, t:t1::;ind.r1do pessOélS r1uma t'et1tr1.tiva de
c:01nl1ater il. forne e ci:i.n,t1niz<1.r· e 01·e:c1.11i::<tr
êtS ('.C)mt111i(i-1. de� •
...,_,
.

OS CLUBES DE MÃES

No final de 1969 foi
.
c·lt!Ít.r1. 11() MIC 11n1il nové-1. eqtI.lJ)e
qlle p1·0(·.t11·011 da1� p1'(')� .s c�gt1 .i.n1e11 to
il.o trétht1.1hc� tic) !'-'{o,,ime11to e E:�nc\"1ntr·,lr"" ,:,
..:· lde <·1•tt· 1�
...
no
'-�ntes
n
.ç. ""
e�o c.:•)1·1·"•'.,,.·rlf'irid
. "'"c::
, '-' ,., c·lmp•
,e
-.,
r'
as 11c�C'.ess.i rl<tties.

�--�---..........__.__.______..,.&__ ----·-�
·
---"·---

4.
A.. perce p- çao da margjna.l.izaçao rla rnu].he1· pobre :I.evou, em 1970,
,
·
,t <:r·iaÇilo dos CLUBES DE r-t.L\ES. O oh ,.iet,ivo foi t1t erec.e1· ttm illtx.il.io
,
r)ara tir·a-Ja dt) �.11or1ima.t.o e isoj_a,mento. \r i.nda {ios ir1t.er'i.ores do
Br·asil chega a um ambiente des�onhecido, sem espaço para des
rtbrochar, de se :L:igar a a.lgtltn grt1po ou 1novimento, de E�st.,tb.e] ecer
11ovas élm.i :. ttdes e, air1da, Gom gr·a,,es p!'()bl.emas f'it1.i-1.r1c.e"i rc)s de
sol)1·evi,,enç;ia.
,.._,
Os CLliBES DE MAES aco].hera.m muitas tiessas 1n11J.heres p<1.ra di.na.m.izar sua.s ener·�:ia.s p,1..ra a com11ni.dade, ,thr·l.11do opor·t.11r1j(lr1.de pa1�a
d: i V(:�r·sos engajame11tos. ;\ss.im os CLll BES DE �1.t\ES se p1·e0ct;p;1.1-.tm
com os mig·rant.es, mt1i.tos ;.tnos a.nt.es dé a CNBB :l.rt1. 1ç2--r_, em 19�0,
il Ca.rnpan.ha drt F.r·<tter·r1ida.de c:om o temi¼. dtl.S 1nig;ra.,:,1es.
,
Os c:ltr·sos t")t'g;:i.ni.::n.dos 11e:lo �1IC > n;1. J tr1l1a í..1él ,i j i1an1i ca
c:1·:i.sta, forc1.m J ent.ao: ��spec ·ifjr .r\_mente se vc:)].t< 1nclo pa1�rl. o des,
,
,
él.hr·oc:t1ament.o dos c,.l uhes, 11.a :1 j nha pe<l<t�.ogj ca qtle J.h.e� e prci l'T'.i a.
,
�1ais tr.l.rde, estes (�ursos foram sttl)stj tu.i dos pe.1.os et1,�()ritros
a exti11cao
do
�11·
c
,1.., .d.hét:t·an1 os
dio(;esanos me11s,tis d<.)S (�-lt1bes. Com
·
'
,
e1n 11iveJ. de Dit1cese, mii.S t·orr.l.m
C"',llt'sos prc,fissi<)l1n.
1
i�r.1
,
ntes
,
,
st1hst.. i.tt1icios por um sem numero de c:ttrs-t)S pe1·m;l11e11tes l1e pr'(),._,
.
fi.�sionalizaçao da muJ.her nos CJ.ubes ]ocais .
No decorr·er do tempo, com o r.i·esc.ente nttn1ero de CJ uhes 11,1.
,
•
Diocese, ja nao era mais possivel or·ganizar os encoritros n1 el"1 s il.l s
,
,
em nivel de Dio�ese. Era ne�essario dividir· os c:Iuhes em ;:::,- 1;:,"' t.· \"'. .1 res,.. •
,.
, .
At.e agora, ,,est,es setores, se r·eaJ.i.�<l.m com f r·et1tier1c:ia os c1�1;:i.n1a.dos
et1<.:ontros inter-clt1bes, sempr·e maj_s ,tsst1mi<.10s qt1itntc1 a esco 1 _hil
,
.,
....,
de temas e orgi-1.tlJ.Zi:lÇao pel.a.s pr-oprias soc:ias do seto1· .

-

-

A

.

-t

•

•

Clubes de Ma.es

Camj_nho

de LIBERTAÇÃO

f

1

-

ESPIRITUALIDADE
t

l

Clubes de

Ma.es

Caminho

PEDAGOGIA

de LIBERTAÇÃO

DOS

,-·

CLUBES

Não fique SÓ '

desanjmada••••

Nos CJ t1bes se

v1sava e se visa
m11it.o ,ijt1cln ) ,in1
l��l_ima de amizade
,v..,,,..,,, w-=ot1de c:a,1é\. mt1lho1- se sél.be })ES.50A, se se11te Ge11te. El.?� 1.:�11tril num
,
r:lj_m;1 ., ir1�pi1',t<.1 0 pl)l' P,1.1JJ.o .r··1·cire (otl S(�rí-l o Evr1.11g,1: :lh(,? ) (ie
.
troc:a mtlt,l1a: NAO HA l)ROt, ESSOR; NEt-1 i\Lt·NO! 11 l\i11.gt1e1n e t'. ;..o � � l)t'(:
í,ltle na.o tem f)aril dar J n.etn t.ao s.:tl1idt) c1uc rla.c..1 t·ern p,tra 1·(:,:c:he1�".
,
llm met.odo 1:-i .-,�;t:�;1(10 na. c.()r1,1 jc:,�a.o e\., ;:t11.�:eJ.ic,l <ie qlie o Rei.no de
Deus <:onieça. c.otn ()S 1ne11<.)r·es e que r,e) es se (lescohr·en1 t1·c1.c;os ti,l
.:i
e,
. �-..11,"l e., ....,.
l'I' 1 • ;,
�•
,
,
l)e�(1e o in:i(:io a . éi.çao \ .Lst1u ser- "E\. .:\N(}ELHO l'O.STO E�l fl R.\'TJCA",
f: 1� .:l, t ] (� ét tio Evii.nge].ho ria. 11}Ji\RTILHA". Se p<1rtj_ll1é1.m ,1.mi-:i1.de) ;1r1 oi.o)
-·
s M,.her-. t.empo> t11·.ier1t.aç,oes, �-Jeg1·i.as; t.1-iste.:;é1s, J-1 r'C'!t1]1:�rnc1.s,
p.i.sta.!S 1.ie so:I.L1Çél,o. Se p1·<)C.tt1·it 1tmil. s01 iii.:i. 1 -J i:�Cliltie r·eal e11tr(� a.s
,
sacias e a sociedade.
....
- ,
Os (-:LlJBES DE Mt\ES possttem ;1.s1-1ecto E:('tlrnenico. Nao s,1.0 (:i.1·c.l1Jo
Bi h.1-i.co.· ou es P<lÇOS ex(:. J_tts .í ,;;1n1en te r.ét te ..li e.os • Sem·p1· e t: s t i. ,, e ,·am
c,hert.os a qt1al.ql1e.1· pessoét, e.oro gra11cie c;tli(1étdo ,ie nao clt·,1.star
qt1en1 qtter· qt1e seja. Algur,s p;t�t(1res (le NovitS Rc:;\jgjoes �::.c';tlhct·am
-�
•
•,
�.pr·ec1ar este esp1r:Lto; outros, nao.
•

•

--""·�-...-...�·.-v.....-_.,,_...
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O �ETODO DA PARTILHA.
�

Qt1em sabe ensi.na; quem nao sabe aprende e depoi.s e1,si.na. Este
,
�·
1
n1e t.od o pt)S si ('li�Li tot, r, í'tt11<� i. ... ...,11;1Jnen.to d.os CI,l Bf�S DE �L\ES etn
,
,
;.\tnl) ient.es p()l) r·es e (::..101 n1eic)S pohres. Mui tél.S �;or:._iitS j'1 ,,:,1':::c1�\·;i.rétn1
que 11<1.() 11<1.verj_a t1:i.11heiro r1est.e mL1ndo p,:1. r·r1 P<lfe!/tI' tod;"t.� �-s
"p 1 ·(1 f e s s 0 l'clS" ?. t 11,tr1 t:es ,.om g e11 e T'í.)S icl,t ... ie em t,lt1 t í..18 CJ llbes . SilO
<1. g(�11�1· i.:} �1ditde e a pr1.r· ti.lha e i\. sol.i.1..i�.1·ieda,de c:.r:i.r;t:a.s () motor
d os ,-::Ll.7BES l1f.: �'t;\f:S.
O RE:SliLT1\DO.
,

--

6.
,· i t or·i oso sair d e c,asa para j_r· ao Clube. Aos potices a con,.
,,í,·eric.ía no C]11be, as reflexoes, os tr. 'él.ba].hos em c-.omt1m) as
,

,

-

r1tt1nçoes a 1·espeito de escola ) saude ) pr·ohLem�.s de fc1mitia; de
ha i rro, d0 mu11tio do t1·aha 1 ho as 1 e,,arn ;i se 1. i. her·tarem das dj_s\·1·in1ina(t)eS de que sofr·em <-:orno .mt1lher, pohre, fa,rel�.da, negJ·a.
,\] egra o c-01·;tçao de ver mt1].heres, ;.1.ntes int.lmj_cl ar\as > subi1· em
,
prt l anques, ,,er,c:er o medo e da1· o seu recado. So Detts sabe
.
quar1t.o esta mltlher c:resce1t > qt1rtnto sot·relt, mas c:on10 se l.ihe1·tou
,

-

,

no djfjci1 raminho da lil,ertaçao, graças a0 exercicio itlegre

e r:011for·tador no Cl.ube.
,.,
.
.
Com Pa�iencia e determinaçao elas <:.begam a c-ons1.:gi.1ir ma.is
justjça, mr1is i.gtl,,ld;:ide e ,ts�t1men1 él Jutél do hairro, do n1undo do
,
,
t1·;i h
. aJho, �tte dl1 f'0]itic-:a. Mt1it.as vezes c.onsegtiem co]oc-,ar-se
ao l ,tdo do set1 ,n,tr ide.) e J se for precj so, faze1· qtie ele se
�

,

p1·on1ov<l; se J iber'te tr1.mhem e entre nil 'lt1ta, jtinto r.om eJ.r1..

Clubes de Mães

. t11. tas sao as
�1
m11J heres qtte no
(ier. or re r ,i e ss es
21 anos p,t�:-.:" 1·am

\

Óaii;inho
de LIBERTAÇÃO
•

pe l
. os CJ.t1 hes

como etélpa de

-

Jibert;,,ca.o e

promoçao. �luitas

Não fique SÓ,
desa-:-'iroad.ao ••
C�üBB, 70Ll� tem eDigas
para pensar, lutar,caminha
juntas para RESOLVER !

c.011quis t.arélm
a po�si biJ.i1.1ade
-·
..
.
de itssumir outros eng,c1.jamentos e t-iveram,c:om gr;,tjdao de se

desligar do CJ.t1he. Muitas outi·as n1ul.heres pern1ar1e<:em no Clube
.

;

e, despertada.8 par·<t noVél 1 esp011sabiJ.i dadc so1. ida ria; p!·ccuram

por st1a vez> rltingir as mulheres m;1is iso].;tàa�. Ha ttm hom
,
,
nt1me1�0 d e cluhes de q11e as soe ias ,... is j tam f ct ,·elrls de exr rema
,

rniseria, visit.:1ndo as ml1lheres; frt:endo c-ontatos çic:ssoais
parél �1ar·t ic iprtr· d o Cll1be; oti 01·gél11i :e\ 11do lJm Clt1be nt'\·c r1estes
aml1ientes carentes de tt1do, ,1.br indo �- pi !::trl rara t1mil ,,c1.n.i11hadit
,

lenta) r·espei trlndo o rJ troo i.ia pessoa (:il.T'ente. As�im, ano apos
ano> os Clubes \.onse g,t1em 1.ev a11 t, \r mL1J.h eres na l-.011&�.i er1,. ia d e
pare\: .it1ntéls,
l1ac:i.dade,
.
<:tl
st1a
de
or
val
seu
do
ade
nid
stia dicr
)
;
o
'
]. .il1aric.
so
o)
rn
te
'a
f1
is
ma
o
r
nd
p
mu
t1m
a
ar
r
1ii
c;o
. tit ib

-- -

-

7.

ATUAÇÃO DOS CLUBES

-·

,

A'! en-1 (io e�fC'1·co (i1:� pr·0rnc-,ç<10 llél mtilher r·ea.l i :.,\.cio r1os
,
,
encor1tJ'OS st.!rtJ;-1.r1ais ,i�ntro do �)J''-)prjo l);-i_irr0, h,l os \;'11c0r1tros
mi1·iores) e.orno os <"·haní;"tclos inte1'-cl
. 1.ihes. E�,t.es 1;;'11�·.t)r1tr()S pr0ctl,
1·r1.m e11gajar as sacias 11t1m;-i ;-içêlo de \ 011junto c:0n1 a f) ,tst()t·al da
Igreja no Rrasi.l e, p0rta11to, ela Di'-).:·ese e e.oro \',ll'_ios mo,·i,
1nen tos qt1e él.t1. 1am en1 r10�, sa n rea.
. ---··--- ------------,
- -� - ···-- - ··-··-- -..-. -�----

·Clubes de

ll.ae s
�

,.

des!:)nii;i�·1Et •••
•

l "J. tar, e ét:a. i r.1..ha. r
- � ,.,.., ... ac.
J
p2.ra -..-�:..:,
·1.. tr.;,R
'�
!
...., ..... 0V...-

l,

....
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l . �:NG/\.T i\�1f:NTO NA P-\STORAL
- Os CLl.BES l)E MAES nasceré1m c.io �IC: or·gao ) 11d.qt1el. e
,
tempo, re�po11savel pe1rl C;i.111r,anha <l<l. F1·rl.t e1·11idade na D.i0(:ese.
Os CLl 1BP:S l)E t>1AES se1np1·e pc11·t i l '..j pé1.1·an1 desta Ca.mpM.nha P() stora.L
p,1.t1t. .1ndo setlS 1::'n(:c)ntros e rtti,·idades ;:()n1t'0r1ne o tema p1�.:.)posto
,
por e�t<1 C.1mpanha. Sem �)t'ejt1dic.;:i,r StJélS i-1ti\'j1.iél<les p1·op1·i,ts e
1·éspej.ta11(io <t ri.u t-onomi.a dos C].tlhes, eles sempre 1't!,,Ji.:.aran1
pesq11isits, \:'�:tL1das e r\tuct çoes li,ga<las aos temas r1·c1pc,stos.
2. F��G_1\J ,\t--lENTO N.A ..\Ç ..\O SOCJ t\L
Os Clubes �emp1·e sao c11\'0] \'idos nos p1·ob·1 ern;1.s <.io
h<lirro c.i.-:i. l:1h0 ra11do r:0m as enti1.ia:1es a r·espeit0 1.lo he1n-l'star)
,
,
'
��,:1ne<1-mento
. , Si:lttde ) esr,o] a } cr·eches, tr·ét11��portes
., etc. E hi.st01·ic: .a
,
é-1 l. ttta C-()t1tr·a as taxas e:::í�0Jr1.1�es de ?SCOJ.r1s �)\tl�.ljcct_S.
,
Hct. C1ut-ies qLie tomaram jnic -i.rlti,·<'l.S como 2;rt1pos cie .ido�os,
ct11·sc,s d 1..� pr·.i.n1cir0s s0r:01-1·os e metiic-ina 11,1tt11·al. (lutros liedjcam
se � ac0Jl1in1ent0 '-ie nli.�t'<lr1tes, mt1lheres isC'ladas) so1)n p,1,r,\

8.

le:-;ce11tes
.
,·1·i.111,·.1� 1·.11·entes; (.'!t1g,iji1.mc11to n0 MAC (�1ovimento de .\cio.
<' ,:r· i .1111.. ;1 s).
�. �:\,� \.1 \�1f�NTO NO Ml 1 NDO DO TI{.1\BALHO
;

;

Por serem do meio operaria, com n1uitas familias
,
;
\Í\,'11,i\' ,'ie ��alario min:i.mo ot1 sofrendo do 1.iesemprego, as
"'
11111 ! l1�·1·t�.::: ,ios C l tJhes e11xel'g<l,m mttito hem su<1. si ttJélÇéto e t'oram
11.·,·.1,i,1�· ,1 tlisl:t1tir as c.a11sas dessas ir1jt1stjças e a agir ,Jj.ant.e
,
,,,, ,i1.·:.,tfio: "�it�si�tia]c i. ,tde" ot1 11 s0·t idr1.riedade", rltra.ves de
"'
,1 11,· � 1 i,,,,,1111t�11 r os ) d1�arnr1.t i ::açoes, pc� qtJi sa.s e ref·I exoes em gt·11pos.

,

.\ �,,·,,r1·ic1 � j ttti-\Ç,l0 e a 1·ef Lexao J evét1·am ,\. ATI\"ID.i\DES:
,
1
os
BES DE MAES ha,ria a preoct1p,tçao de a
CLl
n1::�1..ie 0 inir: j o d
"
11n1ll1er ,tr1·e11der· c-,ort.e e c-ostura> etc.) para at.1·a\'es da venda
1.1('\;:: r1 1·,"'l 1.il1 tc.)S rne l horar a si tuaçr1.o da familia.
,
,
-: C',','J'1.·r·,1tivc1s: Ha na area da Dj_ocese Vr\.rias c00perr1.tivas 011
. _,
�r-t1pC'S <llte1·11<1tÍ\'OS de prodt1çao, nascidos dos CLl!BES DE t-1AES
,..
,.
t: h1." .ic e ()n1 f11r1c.i 0nan1ento a11tonomo.
Ha, algumas 011t.ra.s pequenas
C,','- í•1.'1·,1tiv<ts a.it11.i<t por c:onta· dos Clt1bes.
·, Sin,ii(·,:1t0s: h<l ha�tante .interesse da parte dos CJ11bes em sin,..,,
1.ii,·�t0s, como no da c0nstruçao civil (maridos e filhos) e
,
,
;
1"'11· i n,· i p,1·11nente no s.inaicato cias domesticas. Ass :im tan1hem ha
,
ttma p,11·t j e· i paç ao d e soe-,ias dos C] ubes em movime11tos como ACO)
•
PO, ,JOC, CPT e 011tros.
"'
.. ,.,,.,
.
:- Hil en1 ,1.lgt1r1s gr·t1pos p1·eocttpaç.ao com os desempr·egados e en�<l•
n1 i 11l1an1ento par<1. ernprego.
·" Est<t em ,lndan1e1ito uma pesq11.isa sobre "SoJ i."1arieditde no mun.d o
\.io tré1.b<t.lho" tendo em ,rista o fato que os pr-oblentás do
,
mltnd 0 (Íl) t 1·aba .lho pesam mltito sobre a fami] ia e ) portanto, sobre
� mti.lher.
;

;

;

�

;

,

4. ENG.!\J :\�1ENTO NO �1lJNDO POLITJCO
(jm mti11do que assttst.a os pob1·es e as mt11.her·es. Foi
,
.
feit.o grande esforço na epoca da Constitttinte <itra,ves do estttdo
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COMUNICAÇÃO PASTORAL
AO POVO DE DEUS

COMUNICAÇÃO PASTORAL AO POVO DE DEUS
I - INTRODUÇÃO
Os Bispos da Comissão Representativa da Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil, reunidos na cidade do Rio de Ja
neiro de 19 a 25 de outubro de 1976, diante dos acontecimen
tos recentes que atingiram a Igreja no Brasil, comovendo a
tantos no país e no exterior, pensamos em vocês, gente simples,
gente religiosa, gente da!> comunidades de base e dos grupos de
reflexão, e lhes oferecemos esta reflexão pastoral.
Falando após tantas manifestações de Pastores e Igrejas,
!mo queremos fazer um documento de denúncia, ainda que os
fatos aqui narrados já sejam, por si mesmos, uma denúncia
clara e forte. Nossa intenção é iluminar com a luz da Palavra
� Deus os acontecimentos atuais para que os cristãos tomem,
diante deles. uma atitude de fé e coragem, uma animação
parecida com aquela que dá o Livro do Apocalipse. Ao cris
tão é proibido ter medo. É proibido ficar triste.
Para esta comunicação pastoral, pudemos contar com a
preciosa e fraterna colaboração de padres, religiosos, religio
sas e leigos. Asúm, queremos apresentar:
1.0 Os Fatos - Contamos coisas que os jornais já divulga
ram e que achamos bom recordar para servir de base
à refle:,ção. Colocamos, também, algumas coisas que
não saíram nos jornais, nem no rádio.
2.0 O sentido desses fatos - Aconteceram por acaso ou
são frutos produzidos por alguma árvore que devemos
procurar conhecer?

-43.0 Alguns princípios pastorai3 e novos apelos de Deus O que a Palavra de Deus nos diz a respeito desses
acontecimentos? Se Deus nos fala, não só pela Bíblia
e pela sua Igreja, mas tamhém pelos acontecimentos,
procuremos descobrir os caminhos do Senhor no meio
das coisas contadas e meditadas nestas páginas.
li - OS FATOS
Recentemente ocorreram fatos que, por sua gravidade,
abalaram a Igreja e o povo brasileiro. Referimo-nos princi
palmente ao assassinato dos sacerdotes Pe. Rodolfo Lunken
hein:, Pe. João Bosco Penido Burnier e ao seqüestro do bispo
Dom Adriano Hipólito, da Diocese de Nova Iguaçu, na Baixa
da Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro.
O Caso de Merure, MT
A origem deste caso está ligada à demarcação da terra
dos índios, feita com autorização da FUNAI.
Dois dias depois de iniciados os trabalhos, no dia 15 de
julho cteste ano, mais de 60 pessoas entre fazendeiros, possei
ros e capangas, foram armados à sede da Missão Salesiana de
Merurc, MT, procurando pelo Pe. Rodolfo, diretor da Missão,
oara tomar satisfação.
O Pe. Gonçalo que os atendeu foi por eles maltratado.
Pouco depois chegaram Pe. Rodolfo e alguns índios Bor6ros. Pe. Rodolfo não reagiu às provocações. Tentou conven
cê-los a recorrer à Justiça. Alguns Boróros logo queriam fa
r;er alguma coisa para impedir o desacato ao Pe. Rodolfo.
Lourenço ,. chefe dos Boróros, levou um tiro pelas costas.
Pfrês outros tiros foram dados. O Pe. Rodolfo foi atingido e
morreu 10 minutos depois. O tiroteio se generalizou. Outros
índios foram chegando para perto. Ficaram feridos cinco deles
e alguns dos atacantes. Um deles, Aloísio, caiu morto por um
tiro no rosto e facadas. O índio Simão caiu tamhém ferido.
Quando sua mãe Tereza tentou socorrê-lo, foi tamhém grave-

-5111ente ferida. Os atacantes fugiram logo após, deixando no
.focal o corpo de Aloísio e um de seus carros.
Os feridos foram levados para Barra do Garças. No ca
·GÚnho morreu o índio Simão. O enterro de Simão foi no dia
,eeguinte, e o do Padre Rodolfo dois dias depois. O corpo de
"1oísio foi entregue à família pela Polícia.
O seqüestro de Dom Adriano Hipól'ilo
Na quarta-feira, dia 22 de setembro do corrente ano,
,Oom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, deixou a
-Cúria Diocesana acompanhado de seu sobrinho e pela noiva
.8este, num carro Volkswagen pertencent'e. ao Bispo.
Após percorrerem poucas ruas1 foram interceptados por
..dois carros, dos quais saíram cinco ou seis homens armados
,de pistobs. De modo brutal obrigaram o bispo e seu sobrinho
.a sair do carro, enquanto a moça conseguia, no meio da con
fusão, fugir para sua casa. O bispo foi atirado no banco trareiro do carro dos seqüestradores. Colocaram-lhe um capuz
,na cabe�a e algemas nos pulsos, obrigando-o a se abaixar para
não ser visto da rua, enquanto o carro partia em louca dis
,parada. Os raptores cortaram todos os botões da batina do
·'bispo.
Após uns trinta minutos, pararam o carro e tiraram toda
.a roupa do bispo, deixando-o inteiramente nu. Tentaram en
-fiar-lhe na boca uma garrafa cheia de cachaça. Tendo o bispo
reagido� desistiram da idéia. Ao mesmo tempo, gritavam que
-eram da "Aliança Anti-Comunista Brasileira", que o bispo era
,um "comunista. traidor" e que "depois chegará a hora do bispo
,Calheiros"! (Trata-se de Dom Waldyr Calheiros, Bispo de
:Volta Redonda, RJ) .
Depois levaram o bispo para um lugar mais afastado, de
onde pôde ouvir os gritos de seu sobrinho. Tendo borrifado
i> bispo com tinta vermelha, tornaram a colocá-lo no carro.
�andonaram-no amarrado, hem distante de Nova Iguaçu, na
-calçada de uma rua do bairro de Jacarepaguá.
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O bispo foi encontrado por alguns homens que lhe de
ram algumas roupas e o levaram à paróquia mais próxima.
Dom Adriano dirigiu-se, entãoi à Delegacia do Distrito local'
e dali, após prestar depoimento, foi levado para a Polícia
Política. No DOPS recebeu informação de que seu sobrinho
tinha !-ido encontrado e, juntamente com a noiva, estava a ca
minho para prestar esclarecimentos. Informaram-lhe, ainda,
que o seu carro tinha sido explodido em frente da sede da,
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, no bairro da Gló
ria, na cidade do Rio de Janeiro.
Ainda no DOPS, Dom Adriano recebeu a visita do Sr.
Núncio Apostólico, o representant� do Papa, no Brasil, tra
zendo-lhe sua solidariedade. De início, o Sr. Núncio fora im
pedido de entrar na sala onde o bispo prestava depoimento •.
Até a presente da� a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil não tem co�imento do resultado do inquérito
aberto pelas Autoridades para descobrir os responsáveis pelo
seqüestro.

iez se ajoelhar, de braços abertos, em cima de tampas de
sarrafas. Enfiaram-lhe agulhas debaixo das unhas de suas
mãos e nos seios. Espancaram-na. O interrogatório foi feito
,aoh a mira do fuzil e com dois revólveres aos ouvidos. Du
a.nte este tempo não recebeu comida nem água. No dia 11,
is 17 horas. ouviam-se, da rua, seus gritos: ''Não me batam".

A morte do Padre João Bosco Penido Burnier
O Pe. João Bosco Penido Bumier, jesuíta, missionário na
Prelaúa de Diamantino, em Mato Grosso, viajava na compa
nhia do bispo Dom Pedro Casaldáliga, de São Félix, daquele
Estado, no di, 11 de outubro, regressando de uma reunião de·
pe-.dres sobre problemas dos índios.
Passando pelo povoado de Ribeirão Bonito, no municí
pio de Barra do Garças, o bispo e o padre se dirigiram à De
legacia local para reclamar contra a injusta prisão e torturas
que estavam sofrendo duas mulheres do lugar.
Oito dias antes, fora assassinado o cabo Félix, da Po
lícia Militar de Mato Grosso, por ocasião da prisão, num clima
de brutalidade e violência, dos filhos do Sr. Jovino Barbosa.
A morte do cabo trouxe ao povoado de Ribeirão Bonito um
grande contingente de policiais de Barra do Garças. A polícia
:.emeou terror na área, prendendo, espancando, torturando.
Dona Margarida Barbosa, irmã do Sr. Jovino, foi prese,
oos dias 5 e 11 deste mês, e torturada pela polícia, que a.

Dona Santana, esposa de Paulo, filho do Sr. Jovino, de
resguardo de duas semanas, foi presa nas mesmas datas e
...-iolentada por vários soldados que também queimaram a roça
-e a casa do marido, com todo o arroz na tulha.
O sofrimento destas mulheres foi o motivo da ida de
Dom Pedro e do Pe. João Bosco à Delegacia de Ribeirão
.Bonito. Eles tentaram em vão um diálogo sereno com os cabos
Juraci e Messias e com dois soldados, intercedendo pelas ví
timas. A polícia reagiu com insultos e ameaças, se ousassem
,denunciar estas arbitrariedades. O Padre 1ecebeu um soco e
uma coronhada no rosto e um tiro de bala "dum-d�" na
-cabeça.
Durante umas três horas de lucidez, Pe. João Bosco re
reheu os sacramentos e ofereceu a Deus seus sofrimentos pelo
povo e pelos índios. Levado, agonizante, para a cidade de
:Goiâma, faleceu às 17 horas do dia 12 de outubro.

Outros Fatos
A estes somam-se ainda outros fatos que mostram a
Igreja sendo coagida de forma permanente.
- Dom Helder Câmara, Arcebispo de Olinda e Re-cife, conhecido no mundo todo, tem sido vítima, de, longa,
,aata, da censura oficial. A simples menção do nome de Dom
Helder atl'avés da imprensa, do rádio, da televisão, foi proi
bida stravés de instruções escritas do Departamento de �o
lícia Federal, do Ministério da Justiça. O Semanário "O São
Paulo" instrumento de comunicação da Arquidiocese de São
Paulo, 'está obrigado a dupla censura prévia no Departamen
to de Censura da Polícia Federal.
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A ação da violência tem-se manüestado, ainda, con
b·a outras instituições: os recentes atentados terroristas co
metidos contra a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associa..
ção Brasileira de Imprensa, ambas no Rio de Janeiro, a sede
ja Auditoria Militar, em Porto Alegre, e o Centro Brasileirq
de Análises e Pesquisas (CEBRAP), em São Paulo.

brasileiros (Dom Cândido Padin e Dom Antônio Batista Fra
goso), norte-americanos1 chilenos, mexicanos, além de um pa

- Na mesma noite do seqüestro de Dom Adriano Hi
pólito, além da explosão do carro na frente da sede d•
CNBB, uma bomba explodiu, também no Rio de Janeiro, na,
residência do jornalista Roberto Marinho, diretor do jornal
"O Globo", ferindo um de seus empregados.
- A esses fatos, de m'aior repercussão2 não podemOlt
deixar de relembrar que, durante os últimos anos, ocorreram.
prisões políticas arbitrárias que incluiam seqüestros, mau.&
tratos, torturas, desaparepimentos e mortes, embora desde
maio último, ao � se sabe, tais fatos não tenham sido re
petido�. O mesmo não se pode dizer, porém, quanto aos cri
mes que continuam a ser cometidos por elementos de força&
policiais contra a população através do nosso imenso Bras�
sendo mais notórios os episódios ocorridos recentemente em
Campo Grande, MT, quando oficiais da Polícia Militar s&-
qüestraram e mataram um jovem. Na Baixada Fluminense�
no Estàdo do Rio de Janeiro, e, em São Paulo, SP, outr0&
crimes foram cometidos por elementos da Polícia Militar.
Violência gera violência. A violência instigada contra
os presos políticos alastrou-se entre militares e policiais.
Parece evidente a constatação de que, além da deforma•
ção de elementos das forças policiais, os mais recentes aten..
tados têm caracterizado a atuação de organizações terrorista&
no Continente Latino-Americano.
Uma demonstração do terrorismo político-militar, em n{..
vel latino-americano, foi a prisão de 17 bispos católicos, acom..
panhaàos de cerca de 20 assessores padres, religiosos e leig�
no dia 13 de agosto passado, na cidade de Riobamha, no
Equador, levados para a cidade de Quito pelas autoridades
militares daquele País. Na ocasião, esses �ispos, que incluiam

raguaio, um argentino e um venezuelano, endereçaram carta
eo Papa na qual afirmavam que o objetivo do encontro era ex
clusivamente de ordem pastoral, para refletir juntos sobre pro•
blemas relacionados com a evangelização nas respectivas dio
ceses, no atual contexto histórico da América Latina.

III

O SENTIDO DOS FATOS

Diante de todos esses fatos, quem deve ser responsabili
pela onda de perve1-sidade que vem assumindo propor
ções alarmantes? O que está por trás de todos os crimes que,
em nosso País, alcançaram um grau requintado de crueldade?
mdo

A ação perniciosa e nefasta,. anônima ou pública, daque
fes que tacham Bispos, Padres e Leigos de subversivos, agita
dores e comunistas quando tomam a defesa dos pobres, dos
humildes, dos ptesos e das vítimas de torturas, contribui para
? clima e a prática da violência e das arbitrariedades.
Diante de tantos fatos que revoltam a opinião do País,
oão se pode responsabilizar somente o pequeno policial que
puxa o gatilho do revólver, a este ou aqu�e policial ou mi
litar. Torna-se necessário procurar as raízes mais profundas
que cc}laboram para gerar o clima de violência.
Dentre os principais fatores de violência apontamos os
seguintes:

Os Pobres sem Jus�a
São os pobres, os ind�esos que enchem as cadeias, as
delegacias, onde as torturas são freqüentes em vítimas que
ai se encontram sob a acusação de não trazerem documen
tos de identidade, ou presos durante o "arrastão" das batidas
policiais. Somente pobre& são acusados e presos por vadiagem.
Para os poderosos, a situação é bem diferente. Há cri
minosos que não são puhidos1 porque protegidos pelo poder
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do di.gheiro, pelo prestígio e pela influência na sociedade que
acoberta e, portanto, é cúmplice deste tipo de injustiça.

conseguem documentar a posse da terra, ou fazer valer, pe
rante a Justiça, os seus direitos de usucapião.

Esse duplo tntamento parece sugerir que, em nossa so
ciedade, só, ou acinhi de tudo, o dinheiro, e não o ser gente,
é fonte de direito. Na Assembléia da Ordem dos Advogados,
reunidú nestes dias na Bahia, foi expressa a preocupação dos
próprios advogados com esse estado de coisas, ao ser le,m
brado que: "o direito penal é o direito dos pobres, não por
que 0:1 tutele e proteja, mas sim porque sobre eles, exclu
sivamente, faz pesar sua força e seu rigor" .

Sfo, então, expulsos das terras, tangidos para mais longe,
àté para países vizinhos, ou transformados em novos nômades
destinados a vagar pelas estradas do País.

A impunidade de policiais criminosos

I
/\

É notória a ação criminosa do famoso "Esquadrão da
Morte" i cuja presença é constatada em vários Estados da Fe
deração. É sabido que, em vários casos, policiais assassinos
foram presos e punidos segundo a lei.
Grave é o caso de policiais que, acusados de crimes de
morte, corrupção, tráfico de drogas, lenocínio, não são levados
às barras dos tribunais porque acobertados por poderes mais
dtos que os protegem sob a alegação de que são elementos
valiosos na repressão de crimes políticos, impedindo-se à Jus
tiça de cumprir o seu dever de assegurar o princípio da igual
dade de todos perante a lei, base de qualquer sociedade que
se pretenda civilizada.

A má distribuição da terra
A má distribuição da terra, no Brasil, remonta ao pe
ríodo colonial. O problema se acentuou, porém, nos últimos
•mos, como resultado da política de incentivos fiscais às gran
�es empresas agro-pecuárias. Como resultado negativo, além
da desenfreada especulação imobiliária levada ao interior do
País, surgem as grandes empresas que, aparelhadas com re
cursos jurídicos e financeiros, acabam com os pequenos pro
prietários, expulsando os indígenas e posseiros de suas terras.
Estes pequenos proprietários, sitiantes e posseiros, com
diífouldade até para obter uma carteira de identidade, não

Quando resistem, dão margem aos conflitos que se mul
tiplicam, especialmente nas regiões amazônica e matogros
i;ense.
Outros demandam às cidades mais próximas, provocan
do a vasta migração interna i que termina por "inchar" as
grande-s cidades onde têm que se alojar em casebres miserá
veis, levando vida desumana, até que sejam varridos para mais
longe, quando as áreas� na& quais se instalaram, passam a ser
de interesse para a especulação imobiliária ou para .a implan
tação de grandes projetos de urbanização. Antes disso, porém,
já terão sofrido os males da cidade grande, tais como, o avil
tamento dos salários e a péssima qualidadet ou total ausên
cia, dos serviços urbanos.

A situagão dos /ndios

'J

Os índios, especialmente na Amazônia legal, perdem ex
tensões crescentes de suas terras, para fazendeiros e posseiros,
aos quais alguns, por sua vez, foram expulsos de suas terras
de origem por empresários poderosos, repetindo-se hoj� o que
aconteceu no passado com os indígenas do Sul do País.
Neste quadro, o "Estatuto do índio" torna-se letra morta,
enquanto os indígenas, quando sobrevivem, passam a ser ex
plorados como mão-de-obra barata, ou se dú:igem para a pe
riferia das cidades ou, ainda, famintos e doentes, vagueiam
pelas estradas que rasgam suas reservas.
A tutela do Estado, tomando-os parcialmente incapazes
perante a lei, impede que os índios se tornem sujeitos de seu
crescimento e de seu destino.
É lento o processo para a demarcação das terras dos ín
aios,. problema que se acentua dada a ganância dos que se
�edicam à exploração das riquezas mineraiti e das florestas.
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A introdução de um modelo de progresso, apoiado em
amplot recursos financeiros, expõe tribos inteiras ao exter
mínio, como é o caso da abertura de estradas sem um plane
jamento prévio, que respeite os primitivos habitantes da área.
Neste caso incluem-se projetos do próprio INCRA.

der e promover os direitos humanos de todos e de cada um dos
cidadãos.
Outra grande tentação dos detentores do poder é confun
dir o dever de lealdade do povo para com a Nação, com a
lealdade ao Estado, isto é, ao Governo. Colocar o Estado,
o Governo, acima da Naçãoi significa supervalorizar a segu
t'ança estatal e nesprezar a segurança individual. Isto significa
-reduzir o povo ao silêncio e a um clima de medo.
Sem a consulta e a participação popular, os programas,
projetos, pianos oficiais, por melhores que possam ser, e mes
mo se tiverem êxito material e econômico, mais facilmente
levam à corrupção e não se justificam, quando não correspon
dem às necessidades e aspirações do povo.
A ideologia da Segurança Nacional colocada acima da
Segura nça Pessoal, espalha-se pelo Continente latino-ameri
cano, como ocorreu nos países sob domínio soviético. Nela
inspirados, os regimes de força, em nome da luta contra o
comU.I?ism.o e em favor do desenvolvimento econômico, de
claram a "guerra anti-subversiva" contra todos aqueles que
não concordam com a visão autoritária da organização da so
<'iedade.
O treino para esta "guerra anti-subversiva", na América
Latina, contra o comunismo, além de levar ao embrutecimen
to crescente de seus agentes, gera um novo tipo de fanatismo,
am clima de violência e de medo. São sacrificadas as liber
dades de pensamento e de imprensa, são supressas as garan
tias individuais.
Essa doutrina tem levado os regimes de força a incor
rerem nas características e práticas dos regimes comunistas: o
abuso do poder pelo Estado, as prisões arbitrárias, as torturas,
a supressão da liberdade de pensamento.

Não é de surpreender, assim, que os índios sejam levados
a ter vergonha de sua raça, procurando esconder suas ori
tenS, proclamando-se bolivianos, peruanos, para poderem ser
aceitos por uma sociedade que se considera superior.

Segur<Inía Nacional e Segurança Indivi,dual
Já dissemos que o princípio da i gualdade de todos pe
rante a lei é a base de qualquer sociedade que se pretenda
civilizada. Logo, a segurança de cada um e de todos os ci
(fadãos de um País é essencial para a segurança interna de
uma Nação.
A Constituição Brasileira, em vigor, afirma que "todo o
poder vem do povo e em seu nome é exercido" . A afirmação
em contrário, segundo a qual "é o Estado que outorga a li
berdade e os direitos hamanos" aos cidadãos, ao povo, não
deve nos surpreender, se tivermos em mente o pensamento que
inspira a "doutrina da Segurança Nacional", a qual desde
1964 tem inspirado o Governo Brasileiro, dando origem a
um sistema político cada vez mais centralizado e, em igual
pmporção, cada vez contando menos com a participação do
povo.
Na visão humanista e cristã, a Nação resume todas as
formas de associação do povo. O direito de livre associação
tem que ser reconhecido, respeitado e promovido pelo Estado,
�o é, pelo Governo. Ser nacionalista, portanto, não significa
eãcrüicar uma féi um l:ientimento, ideais, valores que possam
parecer nocivos e até incompatíveis com os interesses e pontos
de vista do sistema político vigente.
Ainda segundo a vil:iâo humanista e cristã, Nação não
é sinônimo de Estado. Nem é o Estado que outorga a liber
dade e os direitos humanos, cuja existência é anterior à da
própria. Nação, cabendo, porém, ao Estado, reconhecer, defen-

..

IY - ALGUNS PRINCJPIOS PASTORA.IS E NOVOS
APELOS DE DEUS
Colocando-nos diante da realidade dos fatos e de algu
mas de suas principais causas e raízes, suplicamos as luzes
e a sabedoria do Santo Espírito para poder perceber, nesses
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.acontecimentos e nessas situações, os apelos de Deus para nos13a missão evangelizadora e afirmar alguns princípios que nor
teiam nossa ação pastoral.

des e poderosos é que têm direito. O pequeno deve ter só <>
estritamente necessário para continuar vivendo e servindo aos po
derosos. No momento em que ele se recusar a servir ou começar·
i:l ser uma pedra no sapato do grande, ele deve desaparecer, sua.
terra deve ser invadida, sua choupana desapropriada e des
truída.

Vamos refletir juntos baseados na Palavra de Deus, es
pecialmente nos Santos Evangelhos.
,
O mundo contém a presença do bem e do mal. O Evan
.gelho fala de um campo onde foi semeado trigo e joio, de
uma rede onde foram apanhados peixes bons e maus, de uma
terra onde a semente germina, cresce e dá fruto e de outra onde
.a mesma semente nem nasce. Cristo veio salvar a todos. Há
,porém os filhos da luz que recebem a mensagem da salvação
.� há os filhos das trevas que se recusam a recebê-la.
Reconhecemos que, mesmo entre os cristãos, pode haver
e há muitos a serviço do poder do mal. Reconhecemos também,
por outro lado, que, mesmo fora das Igrejas, pode haver e há
pessoas lutando do lado de Cristo sem saber e sem reconhecer
que só Ele liberta. Essa divisão entre o hem e o mal passa
pelo coração de cada homem. Todos sentimos, como São Paulo,
duas forças dentro de nós: uma nos chamando para a liberdade,
outra nos escravizando no pecado. Daí a necessidade constante
de conversão. de deixar o Espírito Santo ir expulsando, com sua.
luzes, as trevas que ainda há em nós.
No campo do mal, uem todos são "lobos vestidos com
pele de ovelha" • Há também pessoas hem intencionadas, que
estão ali por ignorância como Saulo que perSCooUia os cristãos,
ou como o centurião que comandou a execução de Cristo. Há
mesmo os que julgam, com sinceridade, estar servindo à causa
do hem e "estar prestando um serviço a Deus". Por isso, mesmo
quando fazem sofrer um irmão, não podemos alimentar dese
jos de vingança ou de que Deus os castigue. Devemos rezar
por eles como Cristo fez: "Pai, perdoai-lhes porque não sabem
"> que fazem" • Nossa luta não pode ser contra as pessoas: to
das merecem nosso amo1·. Nossa luta é contra a escravidão do
pecado, da fome, das injustiças, pelas quais as pessoas, muitas
vezes inconscientemente; se tomam responsáveis.
As forças organizadas do mal não querem dar lugar aos
:fracos e aos pequenos que são a maioria do povo. Só os gran-

O plano de Deus é diferente. Ele mandou seu filho Jesus
para ser a esperança e a defesa do fraco, do marginalizado, do·
oprimido. Por jsso Jesus repreendeu os discípulos porque foram
grosseiros com as crianças, deu valor ao gesto humilde da pros
tituta, salvou de apedrejamento a mulher que traíu o marido,
assentou-se à mesa com pessoas de má fama, como os publi
canos, e até escolheu Mateus, um deles, para ser Apóstolo. Com
perdão e misericórdia, deixo� as noventa e nove já salvas, saindo
em busca da ovelha perdida.
A Igreja deve seguir o exemplo de Cristo. Ela não pode
excluil' ninguém e deve oferecer a todos, grandes e pequenos,
os meios de salvação que recebeu de Cristo. Mas sua opção·
e seus prediletos são os fracos e os oprimidos. Não pode ficar
indiferente à espoliação do índio expulso de suas terras, à
destruição de sua cultura. Não pode fechar os olhos ante a
grave situação de inseguran ça em que vivem os pequenos, ante
a fome dos pobres e a desnutrição das crianças. Não pode·
ignorai os desenraizados, os migrantes que buscam novas opor
tunidades, e que somente encontram abrigo debaixo dos viadutos
ou se aninham nos arredores das grandes cidades. Cristo se·
faz presente e visível nestas pessoas. Maltratá-las é maltratar a
Crü,to.
Diante dos males que afligem diariamente os pequeninos,
o sofrimento e a morte de nossos irmãos, pastores ou leigos, são
oor nós considerados como participação na Cruz de Cristo e de
Seu pvvo e modo novo de beber do Cálice do Senhor.
Cristo foj_ o grande defensor dos direitos humanos. Ele
nos ensina que somos todo& filhos amados do mesmo Pai do
Céu, portanto irmãos, com o dever e o direito de partilhar
os bens criados.
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0s grandes daquele tempo não toleravam que Cristo os
igualasse, diante de Deus, aos pequenos, aos ignorantes da lei
e aos pecadores. A estes últimos, Cristo� porém, deu prefe
tência, afirmando: "As meretru.es e os publicanos estão vos
precedendo no Reino de Deus" (Mt 21,31) .

privilégios, como Maria Santíssima já havia profetizado: "Der
rubou do trono os poderosos e �tou os humildes. Saciou de
bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias" (Lc 1,

A Igreja tem procurado tomar a defesa dos direitos do
fraco, do pobre, do índio, da criança que vai nascer. Mas
hoje reclama para o povo não mais a esmola das sobras que
caem da mesa dos ricos, mas uma repartição mais justa dos
bens. Por quti só alguns podem comer do bom e do melhor,
e a maioria tem que dormir com fome? Por que alguns - até
estrangeiros - podem adquirir, por dinheiro, milhares de hec
tares de terra para criar gado e exportar a carne, e nossa pobre
yente não pode continuar cultivando o pedaço de terra onde
nasceu e se criou ou já vive e trabalha há dezenas de anos?
Por que somente alguns têm o poder de decisão? Por que
nns ganham 30, 50, 100 mil cruzeiros por mês, e tantos não
fazem mais do que o salário mínimo? Há países em que a
diferença entre os salários mínimo e máximo não excede a
,12 vezes, enquanto no Brasil passa de 200 vezes. Por que
iil guns podem ir passear e conhecer o mundo todo, e a maioria
não pode tirar uma semana de férias e sair com a família?
Lembramos, contudo, que, embora as diferenças econômicas não
wjam pecado em si mesmas, é pecado as injustiças que as ti
verem provocado.
Houve um tempo em que nossas pregações ao povo acon
selhavam sobretudo a paciência e a resignação. Hoje, sem deixar
de fazê-lo, nossa palavra se dirige também aos grandes e pode
rosos para apontar-lhes suas responsabilidades pcl.os sofrimen
tos do povo.
Como reagem eles? Com um exame de consciência? Com
defesa de seus interesses? Assim reagiram os poderosos do
l:empo de Cristo: "Se o deixarmos assim, todos crerão nele e
os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação"
"{Jo 1] ,48) • Os grandes daquele tempo pensavam em si e não
no povo. Hoje é a mesma coisa? Se o Evangelho for seguido,
será bom para o povo, más os grandes terão que perder set1S
11

52-53).
Como pastores, sinceramente desejamos que estes não virem
as costas à Palavra do Deus que ouve os clamores do Seu povo.
Àqueles que fazem uso indevido da Palavra de Deus: "Meu
reir.o não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus
súditoA teriam combatido para eu não ser entregue aos judet18.
Mas meu reino não é daqui" (Jo 1,36), respondemos que, não
· ignorando que a parte mais bela do Reino será vivida na
casa do Pait a Igreja sabe, também, que o Reino de Deus co
meça aqui. Todos devemos trabalhar para que o povo possa
passar "de situações menos humanas, para situações mais hu
manas".
A Igreja não pode ser um poder como os outros poderes.
Ela não deve confiar na força nem tentar usar as mesmas
armas dos poderosos. Sua arma é a cruz! Sua força é a graça
de Deus. Para construir o reino não deste mundo, mas o de
Deus, é preciso crer, orar e sobretudo sofrer e até morrer, por
que "sem derramamento de sangue não há redenção" (Hebreua
9,22).
Eis porque ninguém deve admirar-se de que muitos dos
que seguem o Evangelho sejam tão criticados e até acusados
de comunistas ou subversivos. O Evangelho diz a respeito de
Cristo: "Eis que este menino foi colocado ... como um sina�
de contradição" (Lc 2,34) . Ele que "passou a vida fazendo
o bem" foi criticado, acusado de tanta coisa, preso1 levado aos
tribunais e condenado à morte. "O discípulo não é maior do
que o Mestre". Nin guém fique triste com essas acusações, nem
preocupado em defender-se delas. Como Paulo, pode dizer:
"Long� de mim gloriar-me a não ser na cruz de Nosso Senhor
Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo" (Gál. 6,14).
É isso que os grandes do Mundo dificilmente podem en
tender: a felicidade da cruz aceita em união com Cristo cru
cificado. "Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos
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perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por
causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos porque será grande
vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os
profetas que vieram ante! de vós" (Mt 5,11-12). Não devemos
lamentar a sorte de Dom Adriano, dos padres Rodolfo e João
Bosco, do índio Simão. Seria bom se as Autoridades desco
brissem e punissem os responsáveis pelo seqüestro, não para
desagravar o bispo, mas para o povo da Baixada poder confiar
mais no Governo e ter a segurança de que não continuará sem
proteção e sem defesa, nas mãos de tantos criminosos.

"Completo na minha came o que falta à Paixão de Cristo"
(Col 1,24).

Seria bom que a Justiça castigasse os assassinos do Pe.
João Bosco, não por ele ser de uma família importante, mas
para que, nunca mais, elementos da Polícia desrespeitem e tor
turem ninguém, como torturaram nossas irmãs Margarida e
Santana, e nem continuem espalhando terror entre os pequenos.
Seria bom que João Mineiro e seus companheiros de crime
fossem presos e condenados, não para vingar a morte do Pe.
Rodolfo e do índio Simão, mas para que os invasores de terras
entend:im que sobre eles também pesa o braço da Justiça .
Todavia, a simples punição dos executores dos crimes não pode
tranqüilizar a consciência das Autoridades, enquanto o sistema
sócio-político e econômico continuar gerando uma ordem social
marcada por injustiças e propícia à violência.
Diante de tudo isso, o que é que Cristo está a exigir de
nós? Ele nos faz estes apelos:

".Ai de mim se eu não disser a verdade que ouvi. Ai de
mim se eu me calar quando Deus me mandar falar" (Liturgia).
É com esse esforço constante de fidelidade que a Igreja,
formada de todos nós, poderá ir se purificando e ir cami
nhando na realidade do Reino de Deus . Somente então será
verdade o que São João escreveu no livro do Apocalipse: "Eis
a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles
serão o seu povo, e Ele, Deus-com-eles, será o seu Deus.
Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais
haverá morte, nem luto, nero clamor, e nem dor haverá mais.
Sim'! As coisas antigas se foram" (Apoc 21,3-4).
Assim, amados irmãos, continuemos a percorrer juntos o
Caminho da Esperança.

*

*

*

Desejosos de que esta Comunicação Pastoral ao Povo de
Deus fique em seu campo próprio e não venha a ser instru
mentalir..ada por forças políticas de quaisquer orientações; e
movidos, ao mesmo tempo, por um sentimento de respeito pelo
processo eleitoral, no qual não desejamos intervir, adiamos
eua publicação para depois das eleições de 15 de novembro.

Rio de Janefro, 25 de outubro de 1976.

"Não temais aqueles que matam o corpo mas não podem
matar a alma" (Mt 10,28).

*

"No mundo tereis tribulações, mas tende coragem: eu
venci o mundo" (Jo 16,33).
"Se o mundo vos odeiat sabei que primeiro me odiou a
mim" (Jo; 15,18).
"Assume a tua parte de sofrimento como um bom soldado
de Cristo Jesus" (2 Tim l,3).
"Mostra-te fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida'r
(Apoc 2,10).
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1. - COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE

Fala-se muito hoje na Igreja sobre Comunidade . Eclesial
de Base.

Mas serâ que a gente sabe mesmo o que é isto?
Será que não e coisa inventada pelos leigos?
Serã que não e uma célula comunista?
Será que ê aprovada pelo Papa, Bispos e
dres?

F �

..-

,,

Pode ficar tranquilo!

-3Certo! Mas eu ainda não entendi
direito o que as palavras:

As com unidades eclesiais de base
- como sementes de
sao
uma Igreja mais fraterna, onde
todos pod em se chamar pelo no
me,

Comunidade Eclesial - Base,signi:_
ficam?

onde cada um ê imp or tante e tem
uma tarefa,
1
onde cada um se torna correspon
sável pelo crescimento
de todos.

•
1

t fâdl.

"Comunidade" ê formada das palavras
Comum + Unidade, ê uma "Comum união"
entre as pessoas. Enfim é
"Comunhão"

"ECLESIAL" é uma palavra tirada do latim e significa • 1 rGREJA 11•
"BASE" é o que sustenta alguma coisa.
� o fundamento� Por Exemplo: A base para
a
construção de uma casa são os alicerces,aquilo
que � sustenta. Assim também, a base da soei�
dade são os trabalhadores. � a base da igreja
é O p0'10,

O desej� da Igreja Viva (Povo
de Deus que somos todos
nos: Papa, bispos, p adres,
leigos) ê que as Comunidades
Ecle
siais de Base se multipliouem
i
ao
·
n
nf
i
i
·
----�-....._-��
. .;;.;;;;:_.::.:,....:::.::;:����to� , para que se torne
mais fácil para tQQo� yiver o
que o Pai do Céu nos pede :
União

Ãmor

Esperançe

l

O corpo da gente é formado de mílhares de minúsculas partíc;!
las que se chamam

célula".

Assim, as "Comunidades Eclesiais
IGREJA
de Base" são as minúsculas partículas que formam a
11

fundada por Jesus Cristo.

-4Você gostaria de saber como os B1.·spos da
·
IgreJa de Sao Paulo
nos explicam o que é Comunidade Ecle sial de
Base?
Pois bem!

"A Comunidade Eclesial de Base é um
GRUPO DE PESSOAS,
UNIDAS PELA PALAVRA DE DEUS
,
ANIMADAS peJo Espírito,
ALIMENTADAS pela Eucaristia ,

em unidade com os seus pastores (bispos), que vivem

mesma Ft CATÕLICA,

a

CELEBRAM O CULTO e no seu ambiente,
TÉSTEMUNHAM pelo AMOR MuTIJO, a obra da Evangelização
que
,.
liberta o homem." (Pág. 23 do 10. •'Pl ano Bienal
"'.
de Pasto
\\
ral 1976/1977)

-s-

Então a nossa PaTÓquia e uma
Comunidade Eclesial de Base?

,:'

1··l

O interesse dos Bispos em incentivar a formação de pequenas
comunidades eclesiais de base, ê justamente porque a Igreja e!
tâ percebendo que
- a pop�lação está crescendo muito
- a paroquia corre o perigo de se tornar ap�
nas:

-

o local onde as pessoas vao para

- cumprir o preceito dominical
- receber os sacramentos
sem se preocupar muito com viver o Evang�
lho e sua mensagem de amor fraterno e
união.

Ora, viver o amor fraterno, participar e se sentir responsá
vel na vida e na missão da Igreja, partilhar fraternalmente os
recursos humanos e materiais� sentir-se valorizado e saber va
lorízar os outros, são coisas importantes.
A Igreja percebeu que, para viver melhor o Evangelho,

TORNA-SE MAIS FÁCIL QUANDO TODOS SECO
:NH.ECEM. E AS PESSOAS SÕ APRENDEM A SE
CONHECER E A SE AMAR SE NÃO SÃO EM NO
MERO MUITO GRANDe, como por exemplo nÜ
ma paróquia onde participam, ãs vezes:
mais de 300 pessoas numa missa.

Ah! Agora jã entendi porque uma Paróquia

-6-

-7-

não é a mesma coisa que uma pequena Corou
nidade Eclesial de Base!

E você vai entender melhor ainda se con
tinuar lendo este caderno.

**
lt****
�

Eu

2. -"COMO SURGIRAM AS CEBs"?

1
J

As inúmeras CEBs que jâ existem em
das mais variadas formas.

são

Paulo,

surgiram

- Algumas nasceram àa consciência e tomad? de posição a res
peito das necessidades do bairro na periferia
(2.1)
- Outras, jã mais no interior da cidade, nasceram a
de uma Capelinha, ou local habitual de culto

partir
(2.1)

- Outras, a partir de Grupos de Reflexão ou de Oração,grupos
de dizimistas, catequese, etc • •
Outras ainda, a partir das Novenas por ocasião do Natal
Campanha da Fraternidade.

gostaria de saber entao, qual vai ser o

papel da Parõquia daqui pra frente?

como jâ foi visto,
A paróquia tem um papel muito impo.E.
tante:

e

- Às vezes, da necessidade de um grupo de cristãos que qu�
rem vencer a solidão e se encaminham para uma
descoberta
�o sentido comunitário do Evangelho e da Igreja, como si
(2.1):nal vísivel de Comunhão.

"Ela deve caminhar para fazer de seu

centro (lgreja Matriz ou Sede), cada
vez

mais um Órgão ANIMADOR E COORDE

NADOR a serviço das Comunidades �ele
siais de Base".

(& 7 .8).

J

J

Os pobres, são os que mais se abrem para esta nova forma

de ser Igreja.

Eles têm mais consciência :ie que precisam
(2.2)
uns dos outros, e se sentem valorizados.

J. - O QUE SE FAZ NUMA COMUNIDADE, QUAIS AS ATIVIDADES?

-8-

(3.1, 3.2� 3.4)

Depende da realidade onde ela está localizada.

t comum a Celebração da Palavra de Deus.

A reflexão sobre o Evailgelho a partír da vida do bair
roe das próprias situações e necessidades.
Algumas, ond� hã Padre� celebram a Eucaristia (stmanal
mente, ou mensalmente).
�

1. l

1} �

tas;

Quando se refle

V\\\�

'il�

�li�

te o Evangelho parte-se para açoes concre

grande esforço para superar o indívidualis
mo e tentar resolver em comum os problemas do grupo !
compras em conjunto, construções de casas em mutirão,
atendimento ãs crianças e doentes, etc.

- hâ então

1Jm.

Surgem também iniciativas para o bem do bairro!' creche,
clube de mães, ro�tirão > ambulatório, campanhas
para
obter água, luz.· asfalto, posto de saúde, etc ••

Uma outra necessidade do ser hU!I!ar.o ê a de se divertir e
se alegrar junto: promovem então pic-nic, passeios, jogos, fe!
tinhas, et e.
Alegrar-se juntos faz crescer·a amizade.

-9Onde as pessoas costumam se re �nir?

•

)

- No início, geralmente reunem-se nas casas
das familias, num sistema de rodizio.

- Mas com o passar do tempo, sentem a neces.
sid �de de ter um local comum. Esforçam-se.·
entao para comprar seu terreninho e cons
truir :sua sede, ou então alugar uma casa
que sirva para seus encontros.
Mas eu não posso ser um bom cristão, so par
ticipando das missas da Matriz? Que
vanta
gens traz para mim participar numa CEB?
- Na CEB luta-se por uma maior vivência do espírito conn.mit.ârio.
")Ma; o �c;�;�rio�=-

t se interessar pelos outros e os outros se inte
ressarem por você. e amizad:· t saber
julgar
os acontecimentos ã luz da fe. t se sentir res
ponsãvel pelo próximo e pela m:ssão da Igreja.
(veja desenho ã pág. 8)
- Na CEB a gente passa a entender melhor
que e "ser igreja" (.:.omunidade de fê e
mor).

o

a

A gente descobre nossos dons e oa coloca a
serviço da comunidade.

]

-11-10- Na CEB a gente aprende a valorizar mais a ! alavra de Deus_no Evangelho, a participar da Eucaristia nao por obrigaçao,
mas por amor.

Enq.1anto "Com,��"• precisa ter caracteri sticas de gru� primário· Num grupo primâr1' o ha... um conhEc1mentl
• '
e rel�
cionamento pessoal; há interesses e objetivos comu,s•, hápos
-

- Na CER a gente se compromete com os outros pois conhece os
desejos e problemas de cada um.

pam nao pode ser tão grande que torne diff.cil

Se você começar a pàrt1c1par de um.a CEB certamente
trará outros valores que oão estão escritos aqui.

encon

coisas fi_
SÓ uma Última perguntinha para as i dizer
ouv
carem mais claras para mim. Eu de cursi
po
gru
um
,
que um grupo de casais
cada um àe
lhístas, um grupo de jovens, são e. � ver
bas
de
al
esi
J.es uma comunidade ecl
dade?
podem ser início Je
Não
bem assim. Cada um desses grupos,
Ca
uma CEB se forem
jovens e crianças, soltei

e

ros

de pessoas que
sibilidade de conv1venc1a,
· - · . o numero
...
O

inento.

partici

�elacion�

- Enquanto "Base"
_, e1a deve ser formada a partir do ambiente
ou do lugar onde as pessoas vivem, se encontram e se rela
cionam.

Por exemplo: numa rua, quarteirão, ou bairro.

Enquanto "Eclesial", ela c.ompreende:
- Abertura à Palavra de Deus que vai fazer com que as
soas se ·convert�-, isto é, mudem de vida.
- Esta conversao, por sua vez, faz com que as pessoas se
bram:

p e�

a

- a si mesmas (a sua vocação, aos seus dons)
aos outros (atê aos inimigos)
Conforme a gente vê no livrinho ''Pastoral das Co�

nidades e Ministérios 11 há certas CONDIÇÕES essenciais para a
existência de uma CEB.

Vamos vê-las:

·• à realidade (deve ser fermento na massa>

presença

de Igreja que se encarna na realidade, ê profética

e li'f?ertadora).

- Não p9de ser um grupo isolado.

Deve estar em COMUNHÃO

com a Igreja visível: a paróquia, o setor, a região Igreja no Brasil e no Mundo.

a

-12Celebra a vida de Cristo e a vida da comunidade,

através

do culto e louvor prestado a Deus, pelos sacramentos�
çÕes, etc • •

ora

*
***
*

No Brasil e no mundo, jâ são llltlitas as iniciativas de comuni
dades eclesiais de base.

Mas a gente não tem um MODELO

deva ser imitado por todos.
'-'<Se.a� ":..,...,,.,_ , .. · .... .; .... ,, .. �... .,._,.

que

Estamos ainda numa caminhada.
e ori)?inal.

_;: iéã.t:iva

Mas isto nao

quer dizer que a gente não tenha objetivos hem definidos.

Como vimos, há ·certas características que nos mostram que e�.

tamos seguindo pelo caminho certo.

Há c·oisas básicas

uos unem e nos tornam comuns:

que

,.

,
·'

A MESMA Ft

O MESMO CULTO

í'

O MESMO AMOR

Não deixemos morrer esta
pequena chama que pode

incendiar o mundo com

AMOR DE DEUS.

o
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ACORDO
COLETIVO

COM MUITA UNIÃO E LUTA
#

#

SERA POSSIIEl
VENCERMOS

1992

AS DIVERSAS BARREIRAS

tl/1()/tl/Lllttf

l
SINDICATO DOS METALÚRGICOS
DE ANGRA DOS REIS-RJ

APESAR DE TUDO FIZEMOS UM BOM ACORDO
O nosso Acordó Coletivo de 1992 se consolidou numa
conjuntura muito difícil, acompanhada de uma gigantesca crise poli tica e, atê mesmo, institucional. Estamos sentindo na .pele a cruelda -·
de desta situação drástica e lastimável onde todos nós continuamos du
vidosos quanto ao nosso futuro.Jamais podemos perder a ternura, te
mos que acender a chama da!91peranç�I' e da dignidade, sobretudo.COO
tinuarmos a luta por melhores salários e meihores dias. Foi pensando
em todos esses problemas e fatores preocupantes que a direção do Sin
dicato defendeu este acordo que foi votado & aprovado pela esmagado
ra maioria dos presentes na assembláia.
Entendemos que o Acordo foi bom, principalmente
J»c,rque conseguimos repor as perdas do per,ódo e garantimos os ga
nhos reais, sem contar as demais cláusulas com as quais conseguimos 1
vançar. Não conseguimos tudo que reinvindicamos, não estamos di
zendo que os salários estão altos, pelo contrário, os salários continuam
baixos. Não somente os nossos salários, mas os salário de todos os
trabalhadores brasileiros que são partes integrantes deste processo con
juntural, ocasionado por esta polftica suja de arrocho salarial e reces são, aos quais todos nós fomos submetidos. Com postura e dignidade
soubemos dizer sim e, com esta mesma postura, poderemos estar mo
bilizados e, em outra conjuntura, d.i�r!"'OS não, com alternativas de
lutas para garantirmos aquilo que queremos.
O acordo foi bom., e foi uma conquista da categoria.

Adiretorià

01

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO :

1992 / 1993

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO QUE ENTRE SI FAZEM,
DE UM LADO VEROLME ESTALEIROS REUNIDOS 00 BRASIL
S/A E, 00 OUTRO LADO, SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDdSTRIAS METALÚRGICAS, ME�NICAS E DE
MATERIAL ELITRICO, ELETRffNICO E INFOOOTICA DE
ANGRA DOS REIS, MEDIANTE AS SEGUINTES Cl.ÃUSULAS
E CONDICÕES:
CL.ÃUSULA

1ª -

REAJUSTE SALARIAL

Os sal!rios nominais vigentes em lQ de outubro
de 1991 serXo corrigidos, a partir de lQ de outubro
de de 1992, pelo percentual de 1.120,60%
correspondente à variação integral da inflação
. do perfodo, medida pelo INPC, consoante as
seguintes condições de pagamento e critérios:
A; PAGNl:NTO A PARTIR DE OUT/92

A.1. S�l!rios até CR$ 5.221.869,40 em 30/09/92
Pagamento do valor da correção integral pelo
INPC a partir de 01/10/92;
A.2. Salários maiores do que CR$ 5.221.869,40 em
30/09/92
Pagamento da , parce·la salardal
de CR$
5.221.869,40, corrigido na forma do hem anteri2r
(INPC pleno), acrescida da parcela do salário nao
reajustada.
B. PAGAMENTO A PARTIR DE JAN/93

Pagamento no valor da diferença de salário
entre a ap 1 icação integral do INPC e o salário
resultante da aplicaçKo do item A.2.
02

03

Tal pagamento não será corrigido monetariamente.
� C. A diJerenç� a que se refere o item B da presente
clausula, nao sera base para aplicaçao da antecipação
bimestral prevista na Lei 8.419/92 - mis de dezembro bem como para cálculo do 13Q salário de 1992
inexistente, portanto, qualquer diferença a esse título.
D. A diferença a que se refere o item B da presente
cláusula, integra a base salarial de 01/10/92 para os
reajustes salariais a partir de 01/02/93, inclusive.
Parágrafo Primeiro - Por ocasião do reajuste referido
na presente cláusula, poderão ser
compensados todos os adiantamentos
e abonos concedidos espontaneamen
te ou decorrentes de Acordo,Conven
çÕes, ou por força de Lei, ocorri=
dos entre lQ de outubro de 1991 e
30
de setembro de 1992.
,,
Paragrafo Segundo - Exc�tuam-se desta compensação os
acrescimos salariais decorrentes 1
de promoção, transferência, equipa
ração salarial, término de aprendT
zagem e implemento de idade.
Parágrafo terceiro - No percentual de correç�o salarial,
fixado nesta Cláusula, estão inclu
idas as obrigações salariais pre
vistas nas Leis 8.222 de 05 de se
tembro de 1991 e 8.419 de 07 de
maio de 1992, quitada, pois, inte
gralmente a inflação verificada a
té o mês de setembro de 1992, in
clusive.
Parágrafo Quarto - O reajuste salarial dos empregados
admitidos a partir da segunda quin
zena de outubro/91, será feito prÕ
porcionalmente ao tempo de casa :
conforme tabela abaixo:
04

MES

1

t

1

r

. . . . . . . . . . . . . 1991
. . . . . . . . . . . . 1991
. . . . . . . . . . . . 1991
. . . . . . . . . . . . 1992
. . . . . . . . . . . 1992
. . . . . . . . . . . . . . . 1992
. . . . . . . . . . . . . . . 1992
. . . . . . . . . . . . . . . . 1992
. . . . . . . . . . . . . . . 1992
. . . . . . . . . . . . . . . 1992
. . . . . . . . . . . . . . 1992
. . . . . . . . . . . . 1992

Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abri 1
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

�

ANO

Paragrafo Quinto

lili

1

Parágrafo sexto

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

FATOR

12.2060
10.0809
7.9704
6.4200
5.0984
4.0958
3.3677
2.7869
2.2385
1.8523
1.5173
1.2398
Nos salários
reajustados na forma
do 1 1 caput 11 desta cláusula - sa
lários corrigidos pelo INPC pleno'
do período - será aplicado, a par
tir de 01/10/92, para os empregados
existentes na empresa em 01/10/91 ,
o percentual de 5% a que se refere
a Cláusula 2ª do Acordo firmado nos
autos do TRT-DC 481/91 e 15% de ·ga
nho real concedido pela empresa ã
Luriu� ct�r�ngidos por este ganho,qui
tadas quaisquer diferenças eventual
mente existentes quando da aplicã
ção daquela cláusula.
A aplicaç�o do fndice de 1.120,60 %
com o percentual de 5% e , de 15% de
que trata o presente 2aragrafo resul
ta no fator de correçao de 14.7387 T
sobre os salários de 01/10/91.
Os empregados que, em 30/09/92, per
cebiam salários superiores a CR$
5.221.869,40, se demitidos antes de
janeiro de 1993, será assegurado o
pagamento da diferença estabelecida'
1

1
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1

no {tem B da presente cláusula ,
quando da rescisão do contrato de
trabalho, ressalvado o disposto no
item C desta cláusula.
,
.CLAUSULA-2ª - AUMERTO REAL
No mês de janeiro de 1993, a empresa concederá aos•
seus empregados representados pelo Sindicato dos Trabalha
dores nas Industrias Metalurgicas, Mecânica e de Material
Elétrico, Eletrônica e de Informática de Angra dos Reis ,
um a�mento r:al de 4% sobre os salários nominais pagos
no mes anterior, para os empregados existentes na empresa
em 01/10/92, limitado tal reajuste a CR$ 200.000,00, inte
g�ando tal aumento a base salarial de 01/10/92 para os re
aJustes a partir de 01/02/93, inclusive.
Parágrafo dnico:
Os empregados demitidos a partir de
01/10/92 farão jus, na rescisao de
contrato de trabalho, ao aumento re
al de que trata esta cláusula.
CLÁuSULA 3ª - PISO SALARIAL
, A partir da data-base, o piso salarial da categoria'
sera de CR$ 1.007.600,00 (hum milhão, sete mil e seiscen
tos cruzeiros), jl considerado o reajuste previsto no presente Acordo.
Paragrafo Unico:
O piso salarial ora estipulado, se
râ reajustado, quadrimestralmente �
pelo percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) da variação da in
flação do periódo medida pelo INPC�
f
ndice
Nacional de Preços ao Consu
midor, enquanto vigente a Lei nQ
8.419/92.
CLÁUSULA 4ª - HORAS EXTRAS
A hora extraordinária prestada pelos empregados al
cançados pelo presente Acordo será remunerada na forma a
baixo, ressalvadas as condiç3es mais favor�veis:
4

li

11

1

li
1,

A
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A) com o acréscimo de 85% (oitenta e cinco por cen
to) sobre o valor da hora normal, quando prestada de se
gunda a sexta ;
B) com o acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o
valor da hora normal, quando prestada em sábados, domin
gos e feriados.
CLÁUSULA 5ª - DO ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO DE
INSALUBRIDADE
Será mantido, em favor dos empregados da Verolme ie�
ceto os aprendizes referido no parágrafo segundo da clau
sula 1ª), o pagamento do adicional de compensação de in
salubridade, institu1do em 07 de novembro de 1959 e con�
forme aditado em 09 de maio de 1960, no valor de 35% (
trinta e cinco inteiro por cento) do salário base reaju1
tado, a que se refere a cláusula 1ª deste Acordo, e inci
dindo também, sobre os eventuais acréscimos salariais ã
título de remuneração por horas suplementares e/ou trab�
lho noturno. Na forma do enunciado 139 do TST, o adicio
nal de compensação de insalubridade integra a remunera
cão dos empregados para efeito de cálculo das verbas tri
balhistas, devidas por ocasião da rescisão do contrato
de trabalho.
CLÃUSULA 6ª - DA COMPLEMENTACÃO DE BENEFÍCIO OU
PRESTACÃO DE PREVIDtNCIA PRIVADA
O empregado da empresa em gozo do benefício de auxi
lio doença na forma do artigo 31 do Decreto nQ 77.077_de
24/01/76, ou que tiver direito a prestação previd�ncia
ria de auxílio doença em virtude de acidente do trabalho
ou doença do trabalho, prevista no artigo 169, I, do me1
mo diploma legal, fará jus a complementação do respecti
vo valor, pela empresa, igual a metade da diferença e�
tre o valor do referido benefício ou prestação e o da r�
muneração do empregado na data de seu afastamento, por
um periodo de 4§ (quarenta e cinco) dtas em se trata�d�'
de empregado ate 05 (cinco) anos de vinculo empregat1c10
cont,nuo com a empresa, e por 75 (setenta e cinco) dias•
para os demais.
07

Parágrafo Onico:

O salário dos empregados, referido
no ftem acima, inclui o adicional'
de compensação de insalubridade de
que trata a cláusula 3ª deste Acor
do. A complementação do benefícioT ·
ou da prestação não integrará a re
remuneração do empregado para ne
nhum efeito trabalhista.
CLÃUSULA 7ª
C<IIPLENENTACÃ0-00 132 SALÃRIO
Ao empregado afastado do trabalho, na vigência
do presente Acordo, e percebendo auxílio da Previdência
Social, será garantida, apenas no primeiro ano de
afastamento, a complementação do 13Q salário.
Parágrafo Primeiro
Esta complementação será igual
diferença entre o valor pago pela
Previdência Social e 70% (setenta
por cento) do salário nominal
do empregado, correspondente ao
mês de direito, até o limite de 02
vezes o piso salarial respectivo 1
na época da concessão do beneficio.
.,
Paragrafo Segundo: Este benefício só se ap1icará ao
empregado que tiver completado, an
tes de seu afastamento, 1 (hum) ã
no de trabalho na mesma empresa e
nas empresas que, na data da con
cessão tiverem mais de 100 (cem T
empregados.
CLÃUSULA 8ª: SEGURO
Ficam vigendo como parte integrante deste Acordo,as
coberturas previstas na apólice 20.433-3/RAMO - VG
da
Sul América Unibanco Seguradora S/A (anexo).

,,.
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CLÃUSULA H: INDENIZAcXo ADICIONAL ·

Os empregados demitidos por iniciativa do empregador
que tenham mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade e
trabalharem na empresa há mais de 10 (dez) anos, terão di

direito a uma indenização adicional correspondente ao saT
lário do mês da demissão, ressalvados os casos de justa
causa.
CLÃUSULA 10ª: DA EXTINCÃO E QUITACÃO DO PRtf4IO
ASSIDUIDADE
A empresa reajustará em 1% (hum por cento) os salá
rios de todos os empregados existentes nesta data e su
jeitos a marcação mecânica de ponto, como pagamento
do prêmio assiduidade referente ao período de maio de
1990 a setembro de 1992. este percentual será defini
tivamente incorporado ao salário, ficando extinto o
referido prêmio, dando-se neste ato, p 1 ena quita cão.
CLÃUSULA 11ª: 00 PRrMIO APOSENTADORIA
Uma gratificação especial Única será concedida,
a thulo de Prêmio Aposentadoria ao empregado, que se
aposentar pela Previdência Social e cujo retorno ao
trabalho não estiver previsto, nos valores a seguir
decididos:
1 - 75% (setenta e cinco por cento) de um salário
mensal para o empregado que, na data de sua
aposentadoria tiver tarbalhado na empresa por um período
maior que 08 anos e menor que 10 anos completos,
contínuos ou não;
2 - Um salário mensal para o empregado que na data
de sua aposentadoria, tiver trabalhado na empresa por
um período maior de 10 anos e menor de 15 anos
completos, contínuos ou não;
3 - Dois salários mensais para o empregado que,
na data de sua aposentadoria, tiver trabalhado na
empresa por um ped odo maior de 15 anos e menor que
20 anos completos, cont,nuos ou nao;
gado que,
4 - Três salários mensais para o empre
na data de sua aposentadoria, tiver trabalhado na
maior .,,de 20 anos e menor de 25
empresa por um peri odo
.,
anos completos, cont1nuos ou nao;

1
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5 - Quatro salários mensais para o empregado que,
na data de sua aposentadoria, tiver trabalhado na
empresa por um período maior de 25 anos completos,
cont1nuos ou não.
O salário mensal acima referido é o salário base
do empregado premiado, acrescido do respectivo adicional
de compensação de insalubridade, a que se refere a
Cláusula 3ª deste Acordo, segundo os valores vigentes
na data da aposentadoria, expressamente excluidos
quaisquer outros adicionais.
Prescreve em dois anos o direito do empregado a
integração de resíduo do período anterior ao cômputo
de periodo posterior, para efeito do cálculo do Pr�mio
Aposentadoria e que, também, não integrará a remuneração
do empregado, para nenhum efeito trabalhista.
Parágrafo Onico:
Não se aplica o disposto nesta clá
usula aos aposentados, a quem a em
presa tenha indenizado o aviso pre
vio a que se refere o artigo 477
da CLT, ou que tenha decorrido mais
de trinta dias da data efetiva do
inicio da aposentadoria.
CLÁUSULA 12

ª

:

Parágrafo Segundo:

CLÃUSULA 14ª:

O inicio das férias coletivas não deverá coincidir'
com sábado, domingo, feriado ou dia já compensado.

CLÃUSULA 13ª : GARANTIA SALARIAIS NA RESCISÃO 00
CONTRATO DE TRABALHO.

10

DOCUMENTOS

Não será computada, para efeito de descont� _do
repouso semanal remunerado e/ou feriado e 13Q salario,
a ausência do empregado, devidamente comprovada, para
obtenção de:
a) Carteira de Identidade;
b) Carteira de Trabalho;
c) C.P.F.;
d) Escritura de aquisição de moradia.
Não se aplica a esta cláusula qua�
Parágrafo Único:
do o documento puder ser obtid� �m
o
dia nlo Õtil, ou mediante conveni
• ,.. 1
entre o empregador e a repartiçao
pública competente.

FÉRIAS COLETIVA

A liquidação dos direitos trabalhistas resultantes
da rescisio do contrato de trabalho, deverá ser
efetivada no prazo máximo previsto em 1 ei, a contar
90 término do aviso prévio, quando trabalhado, e do
ultimo dia de serviço, quando o aviso prévio for
indenizado.
Parágrafo Primeiro: O saldo de salário do período de
trabalho anterior ao aviso prévio'
e do período ao aviso prévio, se

.
trabalhado, devera ser pago ao interessado por ocasião do pagamento
dos demais trabalhadores, a menos
que a homologação ocorra antes.
o não cumerimento dos prazos acima
acarretara multa diária correspon
dente a 10% (dez por cento) do Pi
so salarial, revertida em favor do
trabalhador, salvo se a homologação
deixar de ocorrer por fato da,.. enti
. T
dade homologadora ou por ausencia
do trabalhador.

CLÁUSULA 15ª : ATRASO DE PAGAMENTO

O não pagamento dos salários, inc�usive férias
e 13Q salário, nos prazos previstos �m lei? re�sal�ados
os casos fortuitos, de força maior,. implicara na
correção do valor retido pelo fator equivalente � 1{30
(hum trinta avos) da variaçao. do INPC_ (ou outro. ingi�e
que venha substitui-lo) do mes anterior,
por dia util
de atraso revertido ao trabalhador e paga com o
principal,' salvo se previamente acordado entre as
partes.

..

I•
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Se, na data prevista do pagamento'
nao houver exgediente bancário nor
mal, este será antecipado para o
dia Útil, imediatamente anterior.
CLÃUSULA 16ª · ABONO DE FALTAS DO EMPREGADO
ESTUDANTE.
Será abonada a falta dos empregados estudantes,
em caso de realização de prova, devidamente comprovada,
desde que a mesma seja realizada em horârio incompatível
com o horário de traba 1 ho e avisado o empregador com
antecendência minima de 72 (setenta e duas) horas.
,
Parágrafo Único:
Esta garantia de abono de falta e
extensiva aos exames vestibulares,
limitada porém, a uma inscrição por
peri'odo anual.
CLÁUSULA 17ª: SALÃRIO E�CACÃO
A partir do moment� que a EmprE;_sa regu 1 ari�ar os
recolhimentos do salario educaçao, adotara na
conformidade da 1 eg is 1 açâo esped fica, as medidas... q�e
couberem para que se proceda, a favor do propr10
empregado, quando estudante, o� de seuJ _dependen!es
designados, estudantes, a reversao do salar10 educaçao.
CLÃUSULA 18ª: RECRUTAMENTO INTERNO
A empresa dará preferencia do recruta�ento de
pessoa1 interno no preenchimento de vagas ex, stente�.
Os trabalhadores em caso de ociosidade por extinçao
de cargo ou função, inclusive pela adoção de processo
de automação, contarão com o empenho do empregador �ara
o seu reaproveitamento em outra função, sendo subme!1dos
a treinamento, se necessãrio, sempre que poss1vel,
haverá programação previa de retreinamento, de forma
a evitar a demissão do empregado.
Parágrafo anico:

1:
,1

1,

1,

CL.ÃUSULA 19

ª: 00 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

A empresa se obriga a fornecer aos emprega�os,
quando do pagamento dos sa1 arios, os r�spe:t� vos
comprovantes que identifiquem o empregador e d1scr1m1nem
1'2

1
J

·)
.J

as parcelas remuneratórias e de descontos.
CLÃUSULA 20ª: PROTEcXo A SAÚDE DA GESTANTE
A empresa garantirá à trabalhadora gestante o
remanejamento durante a gravidez, caso seu local de
trabalho seja insalubre.
CLÁUSULA 21ª:DA GARANTIA DA MULHER GESTANTE
E vedada a dispensa,sem justa causa, da empregada
por um periodo de 120 (cento e vinte) dias calendários
após a data do término .legal de repouso depois do parto,
a que se refere o artigo 392 da CLT C/C Inciso XVIII
do artigo 7Q da Constituiçao Federal.
CLÁUSULA 22ª: DA AMAMENTACAO
Como forma alternativa ao disposto no artigo 396
da CLT, a empregada que estiver efetivamente amamentando
filho de 06 (seis) meses de idade, atendidas as
reciprocas conveniências, poderá retardar a entrada
e/ou anteci_.par a saída do trabalho,' em até 60 (sessenta)
minutos diários, durante o período de amamentação, sem
prejuízo normal da jornada •.
CLÃUSULA 23ª : LICENCA PARA A EMPREGADA ADOTANTE
A empresa concederá 1 icença de 60 (sessenta) dias
para as empregadas que adotarem juridicamente crianças
na faixa etária de ate 06 (seis) meses de idad�.
,
� .
Paragrafo Un1co
:
Caso a lei posterior a este acordo
venha a conceder ao congênere direi
to, o prazo de 60 (sessenta) dias,
o ora estabelecido será substituí
do pelo que vier a ser fixado pela
Lei.
CLÁUSULA 24ª
CIPA
A empresa dará ciência, com 30 (trinta) dias de
anteced;ncia, ao Sindicato Profiss iona 1 convenente,
da realizaçao de eleições dos membros da CIPA.
13

CLÃUSULA 25ª,·00 UNIFORME DE TRABALHO E EQUIPAMENTO
INDIVIDUAL DE PROTECÃO

A empresa fornecerá, gratuitamente, uniforme de
trab�lho e calçado adequado a seus empregados que exerçam
funçoes em que as roupas comuns estariam sujeitas a
desgaste excessivo, tudo ao exclusivo critério da empresa
e segundo padrões da sua 1 ivre esco 1 ha, devendo
substituir os artigos gastos, de acordo com as
necessidades razoáveis de cada caso.
A empresa fornecera,
, tambem, oculos
,
de segurança
com lentes de grau, desde que seu uso seja indicado pelo
setor de segurança de trabalho da empresa, como
equi�amento i�dj,vidual de proteção para o empregago com
defeito de v1sao. O uso do uniforme, calçado e oculos
de que trata esta cláusula, será obrigatório na área
industrial, e estes artigos não podem ser usados em
outros lugares, salvo em se tratando do uniforme e
calçado.
I

CLÃUSULA 26ª -PLANTAO AMBULATORIAL

H�vendo mais de 100 (cem) empregados trabalhando
em horario noturno, como tal definido na CLT, a empresa
manterá plantão ambulatorial e vefculo disponível para
o caso de emergência.
CLÃUSULA 27ª·- DA GARANTIA 00 ACIDENTADO

E vedada a dispensa, sem justa causa, do empregado
que retornar ao trabalho, após o afastamento por acidente
ou doença do trabalho, por prazo igual ou superior a
45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, atestados pelo
Serviço de Higiene e Medicina do Trabalho da empresa,
até 60 (sessenta) dias calendários contados da data do
término de sua licença previdenciária.
#

CLÃUSULA 28ª ·- MARCACAO DE PONTO
,w
AI
A empresa d•ispensaraI a marcaçao
do cartao
de ponto

nas saídas para os intervalos destinados ao repouso e
14

a 1 imentação, sendo obrigatória a marcação do mesmo no
retorno.
Em caso de esquecimento da marcação do cartão no
retorno, mesmo assim, o funcionirio tera as horas
abonadas e pagas normalmente, desde que não ultrapasse
a 02 (dois) esquecimentos no período mensal.
CLÃUSULA 29ª'.-CARTA - AVISO DE DISPENSA

O trabalhador dispensado sob a alegação de justa
causa deverá ser avisado por escrito, no ato da demissão,
com menção obrigatória ao artigo 482 da CLT.
CLÃUSULA 30�'.r-SINDICALIZACÃO

A .. empresa facultari ao Sindicato dos Trabalhadores
na Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico, Eletrônico e Informática de Angra dos Reis RJ, até 04 (quatro) dias por ano, a possibilidade de
proceder a sindica 1 ização de seus empregados, fora dos
horários de trabalho, em local, forma e condições
ajustadas previamente com a direção da empresa.
Parágrafo Primeiro - A empresa responderá a solicita
ção no prazo máximo de umã
semana.
Parágrafo Segundo - No ato da admissão a empresa
encaminhará o admitido ao Sindi
cato, para que o mesmo tome cI
ência da admissão.

CLÃUSULA 31ª _). PARTICIPACÃO EM CURSOS OU ENCONTROS
SINDICAIS

Os dirigentes sindicais não afastados de suas
f�nçÕes no emprego, poderão se ausentar _do se:viço o
maximo de 180 (cento e oitenta) horas anuais, sem
prejuizo da férias, 13Q salário e repouso semanal,
gado�
remunerado, desde que previamente avi sa�o o empre
oria
ca�eg
da
tivo
senta
repre
cato
por escrito, pelo sindi
hQ
oito)
e
nta
(quare
48
de
ia
edênc
antec
profissional, com
. horas s�
tais
que
certo
sendo
o,
ament
ras da data do afast
rãa normalmente remuneradas.
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CLÃUSULA 32ª -RELACÃO DE EMPREGADOS
A empresa enviará ao sindicato profissional, por
ocasião do recolhimento da Contribuição Sindical, relação
nominal dos empregados, com os re·spectivos recolhimentos.
CLÁUSULA 33ª - AVALIAÇÃO
As partes convenentes, desde já, comprometem-se
a reunirem-se trimestralmente, quando farão uma avaliação
do presente acordo.
CLÃUSULA 34ª - DA DURACÃO NORMAL DO TRABALHO
A duração nonna 1 do traba 1 ho será de 42 (quarenta
e duas) horas por semana, prestadas em jornada ao longo
dos dias de segunda a sexta-feira, em regime de
compensação do trabalho normal aos sábados, sem preju1zo
de outras horas de trabalho, conforme venha eventualmente
a ser ajustada entre a empresa e seus empregados, estes
representados, para este efeito, pelo sindicato da
categoria.
CLÁUSULA 35ª - GARANTIA SALARIAL NA SUBSTITUICÃO
É garantido ao empregado admitido para a mesma
função de outro, cujo contrato de traba 1 ho tenha sido
rescindido sob qualquer condição, o memso salário pago
ao primeiro, desde que, em teste prático, comprove a
mesma capacidade técnica,e com a mesma experiência
profissional comprovada em carteira de trabalho.
CLÁUSULA 36ª
DESCONTO DO REPOUSO SENAMAL
REMUNERADO
A ocorrência de atraso ao trabalho não acarretará
o desconto do repouso correspondente, não podendo a
empresa impedir o cumprimento do restante da jornada.
A ocorrência de motivos alheios a vontade do
empregado que ocasionarem atrasos ou fa 1 tas ao trabalho
durante a semana, não acarretarão descontos no repouso
semanal remunerado.
16

CLÃUSULA 371 - ALIMENTACÃO.
Os empregados da empresa têm direito ao café da
manhã, gratuito, se tomado no restaurante industrial,
dentro do horário estabelecido pela empresa. No almoço
e jantar a distribuição de leite 9u refresco·serã gratui
ta. Respeitado o padrão de restaurante, o preço da alimen
tacão será igual para todos os empregados, residam ou nãõ
em casa locada pela empresa, e os respectivos
valores
poderão ser cobrados por meio de desconto em folha de P!
gamento.
CLÃUSULA 381 - DEFICIENTE FfSICO
O sindicato representativo da categoria econômica
que assina este Acordo recomenda a empresa, o
aeroveitamento, na medida de suas possibilidades, da
mao-de-obra do deficiente f1sico.
CLÃUSULA 391 - CRECHE
A empresa cumprirá o disposto no artigo 389
· parágrafo 1ª da CLT através do convênio com creche(s)
situada(s) nas proximidades de seu parque industrial.
CLÃUSULA 401 - SOBRE O TESTE DE GRAVIDEZ
A ·empresa não poderá, em hipótese alguma, exigir
o teste de gravidez, às mulheres trabalhadoras, por
. ocasião da admissão ao emprego.
CLÃUSULA 411 - IGUALDADE DE DIREITOS
Serã garantida à mulher trabalhadora, o memso
' salário percebjdo pelo trabalhador, no caso de ex.ecutarem
a mesma funçao, inclusive nos casos de efet,vaçao e
promoção.
CLÃUSULA 421 - AVISO PMVIO
Ao trabalhador em regime de aviso prévio trabalhado,
fixado pela empresa, é assegurado ... o direito d� _ optar
pelo período durante o qual sera o seu horar,o de
trabalho reduzido de 2 (duas) horas.
17

Parágrafo Único:

'
'

'li

.
1

Ao trabalhador em regime de
aviso prévio trabalhado, será
assegurado o direito de imedia
to des 1 igamento, . sem pr.eju1 zo
de qualquer natureza, desde que
comprovada a obtenção de novo
emprego.
CLÁUSULA 43ª - 00 CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
O coAtrato de experiência do empregado que tenha
trabalhado anteriormente na empresa por mais de 3 (três)
meses e que for readmitido em função igual ou similar,
a critêrio da empresa, não poderã ter duração superior
a 30 (trinta) dias, desde que não tenha decorrido período
maior que 3 (três) anos entre a data da rescisão anterior
do contrato de trabalho do empregado e o da sua
readmissão.
CLÁUSULA 44ª - TRABALHAOORFS PORTADORES DE AIDS
É vedada a introdução do teste HIV na rotina de
exames admissionais, conforme recomendação do Conselho
Regional de Medicina.
Aos trabalhadores portadores da
Parágrafo Único:
sindrome de Imunodeficiência Ad
quirida (AIDS), terão todas as
garantias previstas ma legisla
ção em vigor.
CLÃUSULA 45ª - MODIFICACÕES TECNOLÕGICAS E DO
PROCESSO DE AUTOMAÇÃO
Resolvem as partes constituir comissão paritária
intersindical com o objetivo de, em face de modificaç�o
tecnolõgica e do processo de automação, discutir a
preservação do nivel de trabalho.
CLÃUSULA 46ª - ABONO DE FALTAS (PIS E ABONO DE
PERMANÊNCIA)
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Desde que, devidamente comprovadas, serão abonadas
as faltas do empregado no segundo meio expedi ente dos
dias destinados aos recebimentos:
a) do PIS, com excessão daqueles que o recebem na
empresa ou em agência bancária nela instalada;
b) da primeira parcela do abono de permanência no
serviço.
cL1usuLA 47ª - DO RECOLHIMENTO DE OUTROS VALORES
DEVIDOS AO SINDICATO
Os valores descontados em folha de pagamento dos
empregados a favor do Sindicato, qualquer que seja a
sua natureza, serão repassados no prazo de 5 (cinco)
dias �teis, com as devidas correções em caso de atraso.
CLÁUSULA 48ª - CONTRIBUICÂO ASSOCIATIVA
Ser� efetuada consoante o disoosto no artigo 545
da CLT.
I
Em maio de 1993, sera descontaParágrafo Único:
do dos empregados da empresa e
revertidos, imediatamente, ao
sindicato, 1% (hum por centoldo
salário de cada um, cuja vigen
cia será a de 30 de abril de
1993.
cLÁÚSULA 49ª - TESTE A[JIISSIONAL
A realizaçao de testes prat,cos operac1ona1s, nao
poderá ultrapassar 1 (uma) jornada de trabalho.
A empresa fornecerá gratuitamen
Parágrafo Ónico:
te alimentaçao aos candidatos
em teste, desde que coinciden tes com o horário de refeições.
#

'

•

•

•

CLÁÚSULA 50ª - DO PAGAMENTO POR TRABALHO DURANTE
PROVA DE MAR
19

"'

A remuneração dos empregados, guando em serviço
efetivo nas provas de mar de embarcações, será calculada
na base de 8 (oito) horas normais de trabalho por dia
acrescida de 7 (sete) horas suplementares, trabalhada;
ou não. Os empregados, que efetivamente trabalharem além
de 7,(sete) horas extras por dia, farão jus ao pagamento,
tambem destas horas.
Ao término da prova de mar, quem dela participou
e sem prejuízo de seu direito relativo ao repouso
remunerado, terá direito ao repouso de 1 (hum) dia, caso
a prova de mar tenha tido duração entre 24 (vinte e
quatro) horas e 120 (cento e vinte) horas completas e
de 2 (dois) dias em caso de duração maior.
CÚUSULA 51ª - DO REGIME MENSALISTA
Aos empregados horistas será dispensado o tratamento
estabelecido na legislação trabalhista para os
mensalistas, no que for aplicável.

'

cL.(usuLA 52ª - DO DESCONTO DO VALOR DE FERRAMENTAS
DE TRABALHO
� vedado o desconto do custo de ferramentas de
trabalho na remuneração dos empregados em folha de
pagamento, ressa 1 vados os casos de extravio > por dolo
ou culpa do empregado a quem tais ferramentas foram
entregues como depositário fiel.
Caber! ao empregado provar a inocorrência de tais
circunstSncias.
cijusuLA 53ª - DO EXAME MfDICO QUANDO. DO AVISO
PRÉVIO
Todo empregado, a quem for dado aviso prêvio a que

se refere o artigo 487 da CLT e que naquela oportunidade

tiver sido admitido há mais de .12 (doze) '!leses
calendários, terá direito a ser submetido a exame medico
��_p_eçial no Serv�ço de Higi�nie e M�dicii!a do Trabalho.
20

Caso neste exame, ficar constatado ser o empregado
portador de doença, do trabalho ou não, a empresa
suspenderá o prazo de aviso prévio dado e encaminhará
o empregado ao serviço médico do INSS para tratamento
e, se fôr o caso, reabi 1 itaç�o. Em caso do empregado
ter sido reabilitado pela Previdência e desde que não
estejam presentes raz5es de natureza disciplinas,
técnica, econômica ou financeira, a empresa procurara
reaproveitar o empregado se não houver vaga apropriada
em seu quadro de pessoal.

1

li
li

CLÃUSULA 54ª - DO TRABALHO NOTURNO
Os acréscimo de salário por trabalho noturno,a que
se refere o artigo 73 da CLT será de 35% (trinta e cinco
por cento) sobre o valor base da hora diurna, sem
prejuízo do adicional a que se refere a· cláusula 5ª do
presente Acordo.
Sem prejuízo da percepção do adicional noturno,
o empregado que for escalado e tiver que iniciar a sua
jornada de trabalho no per1odo compreendido entre 17:00
horas do dia 24/12/92 ou 31/12/92 e 05:00 horas de
25/12/92 ou 01/01/93, terá direito a 1 ou 2 dia(s) de
falta abonada (conforme tiver trabalhado em uma ou ambas
as datas, no período mencionado), em data(s) a ser(em)
acordada(s) com a respectiva chefia, respeitando-se
sempre que possível a preferência do empregado. Na
execução de serviços considerados essenciais, a empresa
deverá escalar, preferencialmente, �as datas mencionad�s,
mas sem prejufzo de suas operaçoes, a seu exclusivo
criterio, pessoal residente no Munidpio de Angra dos
Reis.
CLÃUSULA 55ª - DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA
A empresa garantirá o emprego atê 31 de janeiro
de 1993, excluídas as hipóieses de justa _c�usa, _ térm�no
de contratos a prazo e hiposteses de resc1sao cuJo aviso
prévio já fo.i concedido.
21
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CLÃUSULA 56ª - CONTRIBUICXO - ART. 8º, INCISO IV
CONSTITUICÃO FEDERAL

1
1

.

J

Os valores a seguir especificados, deduzidos dos
empregados da categoria profissional convenente, serão
calculados e recolhidos ao Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgicas, Mec3nicas, de Material
Elétrico, EletrBnico e de Informática de Angra dos Reis,
nas condições adiante discriminadas, sob pena de não
o fazendo a empresa no prazo estipulado, incorrer na
correção monétária dos mesmos, correspondente a 1/30
(hum trinta avos) do INPC do mês anterior, aplicado sobre
o valor nao recolhido, por dia dé atraso e revertido
em favor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalurgicas, Mecanica, de Material Elétrico, Eletrônico
e de Informática de Angra dos Reis, sem qualquer ônus
para os empregados.
O Sindicato dos trabalhadores assume a integral
responsabilidade que trata a presente cláusula que dispõe
sobre a Contribuição do artigo 8Q, inciso VI da
Constituição Federal.
DESCONTO
DATA
BASE DE CÃLCULO
RECOLHIMENTO
ÉPOCA DO DESCONTO
N�o associados = 3%
Salãrio Outubro/92 Ati 06/11/92
associados = 1%
Os valores referidos no "caput"
Parágrafo Onico
da presente cláusula serão recQ
lhidos exclusivamente ao Sindi
cato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas:
de Material Elêtrico, Eletr6ni
co e Informática 'de Angra dos

...

CLAUSULA 57ª - VIGENCIA DO ACORDO

1

A vigência deste acordo será de 01 (hum) ano, contado
a partir de 01 de outubro de 1992.
Angra dos Reis, 03 de novembro de 1992.

VEROUI( ESTALEIROSZJ)oos 00 BRASILt.$/A.

------- - --- - --�----- - '_____________
SIHCICAlO DOS TRABALHADORES NAS INOÜSTRIAS IIETALÜRGICAS,
IIEC<iHICAS E OE IIATERIAL EL'iTRICO, ELETRÔNICO E ()E
INíORIIÁlICA OE ANGRA DOS REIS
_;2_{��-�..€�---------_:

Reis.
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ACORDO COLETIVO 92
Tiragem •..••••••.••••••••••••••••-••3000 exemplares
Valor .................................. Cr$ 8.740.000.00
Dezembro 92

Sindicalizar-se é socia
lizar-se.
Sindicalizar-se é dei
xar de ser criança que,
na repartição, só vive
esperando as coisas ca
írem do alto.
Sindicalizar-se é le
vantar a cabeça e sacu
dir o jogo do confor
mismo.
Sindicalizar-se é pra
ticar um direito con$ti
tucional.
Sindicalizar-se é orga
mzar-se em força �e
luta.
Sindicalizar-se é gos
tar de união; estender o
_braço ao colega e cha
má-lo de companheiro.
Sindicalizar-se é olhar
em frente, conhecer seus
direitos e entender me
lhor seus deveres.

Sindicalizar-se é um
gesto de descontração,
desamarrar-se do indi
vidualismo, largar-se do
comodismo e livrar-se
do "venha a mim ... "
Sindicalizar-se é trans
formar-se em. guerrei
ro, pois descobre que os
inimigos e os coveiros
dos meta Iúrgicos só se
rão vencidos com muita
. nião, com muita luta e
com muito otimismo.
Sindicalizar-se é, para
o metalúrgico, tornar
se moderno, é perder o
espírito de rebanho, é ·
ga·nhar consciência de
classe e daí, no seu sin
dicato, caminhar para
um dia sentar-se à fren
te do outro e, na mesma
postura, com dignida
de, saber quando dizer
sim e quando dizer não.

SINDICALIZE-SE!
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autêr1licos, comprometidos com a luta dos trabalhadores. Já existem
iniciativas de encontros intersindicais, donde vai nascendo um programa
comum dos trabalhadores incluindo aumento de salário, contrato coletivo
de trabalho, estabilidàde no emprego, direito de greve, fiQ1 das intervenções
nos sindicatos, reforma agrária, sindicato dos trabalhadores, etc.
A organização dos trabalhadores não se limita ao sindicato. A partir das
pequenas campanhas reivindicatórias surgem os grupos solidários de colegas
de trabalho que fortalecem e garantem a luta. A organização será tanto mais
forte na medida em que ela se der a partir dàs bases, dentro de cada fábrica
ou local de trabalho, nos povoados e nas _fazenaas; com a escolha de
delegados sindicais que atuem em comissões de 3 a-5 pessoas e não apenas
com um só delegado; com a formação de comissões de fábrica, formadas
por representantes eleitos pelos trabalhadores de uma empresa.
Torna-se cada vez mais necessário somar as lutas dos trabalhadores. As
diferentes categorias devem se unir, unific�ndo, por exemplo, as datas de
suas campanhas, realizando o relacionamento intersindical, etc. Muita
im;:>ortància têm os encontros sindicais entre os trabalhadores da cidade e
do campo e um futuro congresso nacional das classes trabalhadoras deverá
ser a expressão democrática do movimento sindical do campo e da cidade.

O SINDICA TO é uma
organização que junta os
trabalhadores da mesma profisstio
com o fim de esclarecer todo::;
eles e, assim, bem unidos,
lutarem pela
solução de seus problemas.
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A LUTA DOS TRABALHADORES E O SINDICATO

Nos últimos anos o movimento operário e popular vem retomando suas
lutas. Cresce, na cidade e no campo, um novo movimento sindical e
as greves operárias vêm ocupando um lugar d� destaque n�� lu� as populares.
Em vários setores do sindicalismo avança o n1vel de consc1enc1a.
organização e combatividade.
O movimento operário vem de um trabalho de muitos anos. Em São Paulo,
por exemplo, havia um trabalho miúdo sendo realizado principalmente
nos bairros de periferia. A luta por transportes, creches e contra a
carestia precederam as lutas e as greves atuais. D�ntro das fábricas _ os
operários realizavam todo um trabalho de "formiga", fazendo aba1xo
assinado, divulgando notícias de jornais, diminuindo a produção
(operação- tartaruga}. E isso continua.
PARA DISCUSSÃO EM GRUPO

No campo os trabalhadores rurais continuam defendendo sua terra, tomam
iniciativa para ocupar outras, renovam sindicatos, fundam outros.

1. Como funciona seu sindicato?
2. O çue você e os seus colegas podem fazer para que o sindicato def�nda
seus interesses?
� Suplemento ''Cadernos do CEAS", R. Aristides Novis. 101 · Federação· 40000 · Salvador-Ba.
�·.1�,... ,,

O recente movimento grevista, também, é uma resposta dos trabalha�ores
à piora constante de suas condições d.e vida. Eles sabei!'.º quanto est?o
perdendo e que têm de lutar pelo aumento de_ seus s�lano5.: A ca� a �,a o
trabalhador é obrigado a comprar menos comida. A inflaçao nos ult,mos
doze meses está em 110%. A carne subiu 90%, o leite 152%, o feijão 166%
H assim por diante.

As pequenas lutas reivindicatórias,
as campanhas salariais e,
principalmente, as greves, vão
abrindo os olhos dos trabalhadores
não s ? em relação aos patrões, mas'
tambem frente ao governo e às
leis, descobrindo que estas são
feitas em benefício dos ricos. Na
última greve de São Bernardo,
além da demissão de vários
?perários, houve também prisões,
intervenção e destituição da
diretoria do sindicato e o
enquadramento na Lei de Segurança
Nacional das lideranças operárias.
O que o governo mais tem medo é
que ós trabalhadores se organizem. Por isso os trabalhadores vão adquirindo
? certeza que melhores dias não virão nem dos patrões nem desse governo.
E os trabalhadores vão mostrando sua força e conseguindo alguns
resultados. Por exemplo, além de melhores condições de trabalho dentro
das fábricas, os trabalhadores conseguiram a negociação direta, alguns
aumentos de salário, novas terras, mais condição de organização e o governo
se viu obrigado a fazer pequenas concessões (aumento semestral, por

exemplo) por causa da pressão dos trabalhadores.
1: importante participar do sindicato?

Em sua luta os trabalhadores têm sua organização para defender os
interesses da classe, o SINDICATO. Acontece, porém, que muitos dirigentes
sindicais, os pelegos, preferem ficar do lado do patrão e do governo em
vez de junto do trabalhador. Além disso, os trabalhadores perceberam a
dependência dos sindicatos do Ministério do Trabalho, que na hora da briga
termina favorecendo os patrões e até intervindo no sindicato. Tudo isso
torna difícil um movimento sindical autêntico, isto é, que seja dos
trabalhadores, defenda os direitos deles e lute por melhores salários e
melhore� condições de trabalho. tm muitos momentos as bases já estão
passando por cima dos diretores de sindicato que não assumem a sua
luta, desmascarando as manobras e o imobilismo dessas pessoas. Mas
também, muitas vezes, os trabalhadores ainda não despertaram para
partícipàr das lutas coletivas e do sindicato.
A duras penas, -e apesar dos pelegos, o movimento sindical tem avançado.
Vários grupos de trabalhadores fiéis à classe - certas oposições sindicais
- têm conquistado a diretoria do sindicato, orientando-se por uma atuação
autêntica, e ajudando a mobiiízar a classe mesm9 quando·n3n est�r· •·0;J

diretoria, trabalhando nas bases e participando das assembléias. As
oposições sindicais, quando não se afastam do conjunto da categoria sabem
atuar dentro do próprio sindicato. têm contribu(do para o avanço da luta
dos trabalhadores e para que existam sindicatos autênticos. Muitas
oposições sindicais têm realizado campanhas de sindicalização, para que o
trabalhador se filie e participe do sindicato. Como diz um operário, "o
pelego quando vê muita gente ele tem medo, porque aí ele não pode
manobrar do mesmo jeito". E outro operário acrescenta: "Temos que
sindicalizar todos os companheiros e fazer com que a diretoria do sindicato
cumpra as nossas decisões! A diretoria deve ser um porta-voz da classe.
Por isso é que existem as Assembléias onde-as decisões da maioria devem ser
cumpridas".
O sindicato veio comprovar a sua importância para a luta reivindicatória
dos trabalhadores, na medida em que serve como instrumento a ser usado
por eles de acordo com as necessidades das lutas na fábrica e no campo.
Muitos sindicatos têm avançado empurrados pelos próprios trabalhadores.
A luta reivindicatória se desenvolve melhor quando passa por dentro do
sindicato, onde os trabalhadores mais conscientes devem ter um trabalho
constante de informação, mobilização e organização da categoria, não se
limitando aos períodos de campanha salarial.
Como avançar mais?
O movimento sindical ainda se ressente de uma maior organização dos
trabalhadores nas bases e de um maior entrosamento dos sindicatos
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Prefacio
EI documento que tiene el lector en sus manos, es una reedición de la
publicación en espaõol realizada el afio 1998 por el centro de Derechos
Económicos y Sociales (COES), que tiene la Secretaria Técnica dei Grupo
de Seguimiento Regional (GSR)
Dada la alta demanda de la Declaración de Quito, hemos optado por
publicaria en tres idiomas, espafiol, inglés y portugués, con la pretensión
de consolidar nuestra alianza estratégica entre organizaciones dei Sur y dei
Norte.
Los derechos humanos han sido universalmente reconocidos como una
herramienta para reivindicar la dignidad de la persona humana, y como
fuente para su liberación dei te�or y la miseria. Y mucho se ha avanzado
en esta dirección. No obstante, en el afio dei 50Aniversario de la Declaración
Universal está claro que la humanidad tiene todavía un largo trecho para
dar verdadero contenído a la dignidad de Ia vida cotiruana de todas las
personas. Por eso es tan importante afirmar la naturaleza integral e
interdependiente de todos los derechos humanos, insistiendo especialmente
en el papel que cumplen los derechos económicos. sociales y culturales
(DESC) como fundamento de ciudadanía.
En Julio de 1998, se realizó el Encuentro latinoamericano para la
Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Cu/tu rales (DESC} en
Quito, Ecuador. El evento fue organizado por el Centro de Derechos
Económicos y Sociales (COES) y tres de las más activas redes regionales
interesadas en la promoción y defensa de los derechos humanos en su aspecto
económico, social y cultural: la Asociación Latinoamericana de
Organizaciones de Promoción (ALOP), las ligas latinoamericanas de la
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDIH) y la Plataforma
lnteramericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Asimismo, la reunión de Quito se vio enriquecida por la participación de
dos importantes organizaciones que, desde hace buen tiempo, se ocupan
de la promoción de estos derechos en Latinoamérica y el Caribe: la
Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) y el Centro
Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

'
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El Encuentro, que culminó un importante ciclo de reuniones regionales
previas sobre los DESC, se propuso definir un nuevo marco de referencia
que articulara y concentrara las djyersas iniciativas regionales para conseguir
un uso más eficiente de los recursos y, por tanto, ampliara el impacto de las
acciones que las distintas redes y organismos regionales que nos reu-nimos
en Quito implementamos para promover los DESC.
Participaron en la reunión 50 organizaciones y 5 redes de 16 países
latinoamericanos, así como otros expertos, activistas y representantes de
ONGs comprometidas con los DESC en los países dei Norte. Los participantes
procedieron de los campos de Ja promoción dei desarrollo, la defensa de los
derechos humanos, el sindicalismo y la promoción de los derechos de las
mujeres y los pueblos indígenas. El objetivo final dei Encuentro fue trabajar
para hacer más visible y más eficaz el comprorniso que nos une en la
promoción integral de todos los derechos humanos, incluidos los DESC.
EI día final dei Encuentro fue dedicado a la discusión y aprobación de la
"Declaración de Quito sobre la Exigíbilidad y Promoción de los Derechos
Económicos Sociales y Cultura/es en América Latina." La Declaración

tomó como antecedentes otras declaraciones y principios, asl como la
jurisprudencia y comentarias de cortes nacionales e instituciones
intemacionales, tales como el Comité de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas. Con estas gulas, los expertos y activistas
presentes en el Encuentro lograron consensuar un documento sin igual en
este campo. La Declaración de Quito dota a la comunidad de derechos
humanos de una fuerte base jurídica, de un amplio y detallado examen
acerca dei conteoido de las obligaciones de los Estados y otros actores
relevantes, así como un llamado a todos ellos para que cumplan con sus
deberes vinculados con el respeto, protección y promoción de los DESC.
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Acerca de la exigibilidad
y realización de los
derechos económicos ,
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en América Latina y el Caribe
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de julio, 1998)
PREÂMBULO
1. PRINCIPIOS GENERALES
li. PRINCIPIOS SOBRE LA EXIGIBILIDAD Y REALIZACIÓN DE
LOS DESC
Ili. OBLIGACIONES DEL ESTADO Y OTROS ACTORES
IMPLICADOS EN LA OBSERVANCIA DE LOS DESC
A. Obligaciones dei Estado
B. Obligaciones de las instituciones internacionales
IV. VIOLACIONES MÁS COMUNES A LOS DESC EN
AMÉRICA LATINA QUE REQUIEREN SER ENFRENTADAS

El cambio de las políticas y prácticas que afectan el acceso y disfrute de los
DESC exige la articulación de enfoques y estrategias de carácter regional y
local. Y el hecho de que América Latina exprese una de las realidades más
desiguales e injustas de todo el mundo y que, a la vez, se organicen y
movilicen en todo el continente vigorosos movimientos y organizaciones
comprometidas con los derechos humanos, brinda una inmejorable
oportunidad para impulsar estas enfoques. La Declaración de Quito camina
en esa dirección.

D. A la sociedad

La Paz, octubre de 200 I

E. A las empresas multinacionales y nacionales

V. EXIGENCIAS A LOS GOBIERNOS, OTROS ACTORES Y LA
SOCIEDAD
A. A los Estados en general
B. A los Estados Americanos
C. A las instituciones inter-gubernamentales y sus órganos
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PREÁMBULO
1. RECONOCIENDO que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), ai igual
que los civiles y políticos, son parte indisoluble de los derechos humanos y dei derecho
internacional de los derechos humanos, tal como constan en la Declaración Universal,
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Ia
Declaración Americana de los Deberes y Derechos dei Hombre, la Declaración sobre
Garantias Sociales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo
Facultativo de San Salvador.
2. RECORDANDO que los DESC han sido reafirmados y desarrollados a través de un
gran número de instrumentos internacionales adicionales, tales como la Convención
de los derechos dei Nino y de la Nifia, la Convención contra todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, los Convenios de la Organización Internacional dei
Trabajo relativos a los derechos fundamentales de la persona en el trabajo, el Convenio
Nº 169 de la O1T sobre Pueblos Indígenas y Tríbales, la Declaración de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, y las declaraciones de
Teherán, Viena, Copenhague, Río y Beijing, entre otras.
3. TENIENDO en cuenta que los DESC forman parte de los valores fundamentales de
una verdadera democracia, entendida como el conjunto de prácticas socio-políticas
que nacen de la participación y libre autodeterminación de los ciudadanos/as y los
pueblos.
4. ADVIRTlENDO que la promoción de los DESC constituye un deber de especial urgencia
e importancia para todas las sociedades y gobiernos, dado que 50 afios después de
adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los DESC no sólo son
violados y amenazados, sino que son ampliamente desconocidos e ignorados.
5. DEJANDO coostancia de que la falta de respeto y ateoción a los DESC están claramente
demostradas por la creciente pobreza, harnbre, falta de se.rvicios básicos y discriminación
que imperan en nuestra región; América Latina es la zona de mayor desígualdad social
en el mundo y padece cientes de miles de muertes evitables cada aõo.
6. HACIENDO ver que el desconocimiento de los DESC en América Latina proviene
muchas veces de una reducción dei problema a un círculo vicioso en virtud dei cual la
pobreza, la inequidad y la ausencia de desarrollo resultarfan una consecuencia necesaria
o lamentable -según el enfoque adoptado- de regias económicas que no se pueden
modificar, razonamiento que ignora que los derechos humanos, como principies uni·
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versalmente aceptados, son los que deben establecer los marcos en que la economia
debe operar.
7. SENALANDO que la globalización dei mercado y el pensamlento único, la integración
económica que nace de las presiones económicas de los grupos de poder económico
en el Norte, los ingentes recursos destinados ai pago de la deuda externa de la región,
los ajustes estructurales y los modelos de desarrollo fundados en el patrón neoliberal
representan grandes amenazas a los DESC.
8. DENUNCIANDO que la exdusión social rompe los lazos básicos de integración, atenta
contra la identidad cultural de las minorías indígenas y afroamericanas, fomenta el
apartheid social y la violencia.
9. AFIRMANDO que los DESC reconocen la dignidad de la persona y su condición de
sujeto dei desarrollo, que deben guiar las leyes, políticas y actividades de los gobiernos
y de otros actores con miras a su plena realización, dei mismo modo que cuestionar el
fundamento de aquellas otras que amenacen su dignidad.
l O. RECONOCIENDO que la impunidad frente a la grave violación de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales genera un quiebre de los valores éticos de
nuestra sociedad, se impone que los Estados adecuen los aparatos de justicia para
establecer la verdad de lo que sucede con éstas violaciones, buscar la justicia y sanción
de los responsables y asegurar la reparación de las víctimas.
ión de los DESC constituyen una
11. RECONOCIENDO que el incumplimiento y la violac
mundial; y que la falta de
amenaza para la paz interna de los Estados y para la paz
pública cuya respuesta se ha
respeto a los DESC es una de las causas de la inseguridad
un mayor deterioro de los
centrado en la militarización de los cuerpos de polida con
derechos humanos.
12. TOMANDO en cuenta las más redentes declaraciones sobre los DESC que nacen dei
compromiso de la sociedad civil latinoarnericana, y especialmente la Declaración y Plan
de Acción dei Seminario Latinoamericano "Los Derechos Humanos como Instrumento
de Combate a la Pobreza" realizado por ALOP (Santiago de Chile, Septiembre 1997), el
Plan de Acción de las ligas latinoamericanas de la Federación Internacional de Derechos
Humanos (Dakar, Diciembre 1997}, la Declaración del Encuentro de ONGs de
Cuernavaca (Febrero 1998), la Declaración y Plan de Acción de la Plataforma
Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Lima, marzo 1998) y
la Declaración y Plan de Acción dei Foro de Derechos Humanos de la Curnbre de los
Pueblos (Santiago de Chile, abril 1998) y la Declaración dei Foro Sindical de la Cum·
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bre de los Pueblos (Santiago de Chile' abril de 1998), las Redes, ONGs de oerechos
.
Humanos, de Promoc1ón dei Desarrollo, Organizaciones Sindicales, de Pueblos
Indígenas y de Defensa de los Derecbos de la Mujer, reunidos en la ciudad de Quito'
Ecuador, los días 22, 23 y 24 de Julio de 1998, proclamamos la sigulente:

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
SOBRE LA EXIGIBILIDAD Y REALIZACIÓN DE
LOS DESC EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
1. PRINCIPIOS GENERALES
13. La fuente de todos los derecbos humanos es Ia dignidad humana. La democrac·1a, la
JUS
· ti eia,
· 1a paz, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales soo conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente.
14. Los derech�s humano � son universales, indivisibles, interdependientes y exigibles, y
l �s DESC tíe�en el mismo estatuto legal, importancia y urgencia que los derechos
c1viles y políticos.
15. El �º:� de los derechos económicos, sociales y culturales es determinante para Ia
posib�dad de un goce efectivo, igualitario y no discriminatorio de los derechos civiles
Y po��cos. Asegurar el goce de derechos civiles y políticos sin considerar el pleno
_
�Jerctcio de los derecbos económicos, sociales y culturales conllevan discriminaciones
1�tolerables que favorecen a los sectores beneficiados por la desigual distribución de ta
nqueza y reproducen las inequidades sociales.
16. La P ersona es sujeto de todos los derechos y libertades, y los Derechos Humanos
_
�plican el fortalecimiento de oportunidades y capacidades para que las personas puedan
d.isfrutarlos.
17. Los Estados tienen la primordial obligación de respetar, proteger y promover los DESC
� ente a la comunidad internacional y frente a sus pueblos. No obstante, otros actores
tienen el deber de respetar tales derechos y ser responsables frente a ellos. Por esta
r�ón tanto la sociedad civil, como la comunidad internacional y los Estados, frente a
'.
violaciones por acción u omisión perpetradas por actores como las empresas multina-
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cionales y/o los organismos multilaterales, deben adaptar individualmente o mediante
la cooperación internacional, medidas efectivas para prevenir, repeler o sancionar las
violaciones a esos derechos en cualquier parte.
18. Los DESC están directamente relacionados con los tratados intemacionales de comercio
y finanzas que vienen adoptándose en el marco dei actual proceso de globalizaclón, de
modo que su respeto, protección y promoción deben considerarse como elementos
para ser considerados en tales acuerdos.
11. PRINCIPIOS SOBRE LA EXIGIBILIDAD V REALIZACIÓN DE LOS DESC

J 9. la exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma y medida en que un Estado
cumpla con sus obllgaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser materia del
escrutínio de los órganos de verificación dei cumplimiento de las normas que los consagran
y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil en esta
tarea como una condición sustandal dei ejercicio de su ciudadanía. Los DESC son derechos
subjetivos cuya exigibilldad puede ejercerse individual o colectivamente.
20. Los derechos económicos, sociales y culturales fijan los limites mfoimos que debe
cubrir el Estado en materia económica y social para garantizar el funcionamiento de
sociedades justas y para legitimar su propia existencia. Para el logro de este orden
económico-social mínimo los instrumentos internacionales de derechos económicos,
sociales y culturales no iroponen fórmulas uniformes, pero requieren ai menos que el
Estado arbitre los medios a su alcance para cubrir las necesidades mínimas de la
población en las áreas involucradas y defina políticas de mejorarniento progresivo dei
nivel de vida de los habitantes mediante la ampllación dei disfrute de estos derechos.
21. Existen niveles de obligaciones comunes a todos los derechos humanos, que
comprenden al menos una obligación de respeto, una obligación de protección y una
obllgación de satisfacción. De tal modo que ninguna categorfa de derecho es per se
más o menos exigible, sino que a cada derecho humano le corresponden distintos
tipos de obligaciones exigibles.
22. Los Estados tienen el deber de prevenir y sancionar la ocurrencia de violaciones a los
DESC por parte de agentes privados. EI Estado es responsable por omitir su deber de
protegerias, pero tales agentes deben responsabilizarse por sus actos y por las
consecuencias de éstos ante las instancias dei derecho interno.
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23. Los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles a través de diversas vías:
judicial, administrativa, política, legislativa. La postulación de casos judiciales referidos
a estos derechos adquiere un mayor sentido en el marco de acciones integradas en el
campo político y social, tanto nacional como internacional.
24. Los instrumentos intemacionales y constitucionales de protecclón de los derechos
económicos, sociales y culturales son operativos y establecen derechos exigibles
dlrectamente por las personas, incluso ante su omisión en la reglamentación legal. En
tal sentido, los jueces están obligados a aplicar directamente estos instrumentos y a
reconocer en los casos concretos sometidos a su jurisdicción los derechos que éstos
consagran.
25. Muchas de las violaciones de los DESC son sentidas y compartidas por la colectividad,
por eso la exigibilidad de los DESC se aplica a casos individuales y colectivos.
Ili. OBLIGACIONES DEL ESTADO Y OTROS ACTORES IMPLICADOS
EN LA OBSERVANCIA DE LOS DESC

A. Obligaciones dei Estado

26. Los contenldos de los DESC y las obligaciones que les correspondeu han sido elaboradas
en varias documentos y por varias instituciones, incluyendo a los Princípios de Lirnburgo
Y Maastricht, la Declaración de Baogalore y los Comentarios y Observaciones dei
Comité de la ONU de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
27. Los derechos económicos, sociales y culturales fijan lfmites a la discrecionalidad
estatal en la decisión de sus políticas públicas. La asunción de obligaciones en este
campo establece un catálogo de prioridades que el Estado se ha comprometido a
asumir, debiendo dedicar prioritariamente sus recursos a cumplir estas obligaciones.
Asf, la obligación de destinar "hasta e! máximo de los recursos de que disponga"
contenida en el art. 2.1 dei PIDESC establece un orden de prelación para su
utilización.
28. Las obligaciones de los Estados respecto a los DESC comprenden:
Una obligación de respeto, consistente en la no interferencia dei Estado en la libertad
de acción y el uso de los recursos propios de cada individuo o de grupos o
colectividades, en aras de autosatisfacer sus necesidades económicas y sociales;
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Una obligación de protección, consistente en el resguardo dei goce de estos derechos
ante afectaciones provenientes de terceros;
Una obligación de satisfacer, de manera plena, el disfrute de los derechos; y
Una obligación de sancionar los delitos cometidos por servidores públicos, asf como
por personas físicas o jurídicas en casos de corrupción que violen o atenten contra
los DESC.
29. Además, el Estado !iene las siguientes obligaciones:
a. Obligación de no discriminación: amén de la obligación de trato igualitario y dei
principio de no discriminación, tanto en materia de derechos civiles y políticos
como de derechos económicos, sociales y culturales, la obligación dei Estado se
extiende a la adopción de medidas especiales -incluyendo medidas legislativas y
políticas dilerenciales- para las mujeres y en resguardo de grupos en situación de
vulnerabilidad y de sectores históricamente desprotegidos, tales como los ancianos/
as, nifios/as, personas con discapacidad física, enfermos/as terminales, personas
con problemas médicos persistentes, personas que padecen de enfermedades
mentales, víctimas de desastres naturales, personas que viven en zonas riesgosas,
refugiados, comunidades indígenas o los grupos bajo condiciones de pobreza
extrema;
b. Obligación de adaptar medidas irunediatas: los Estados Uenen la obligación de
adaptar medidas en un plazo razonablemente breve desde el momento mismo en
que ratifican los instrumentos referidos a los DESC. Tales medidas deben consistir
en actos concretos, deliberados y orientados lo más claramente posible hacia la
satisfacción de la totalidad de los derechos. En todo caso corresponderá ai Estado
justificar su inactividad, demora o desviación en el cumplimiento de tales objetivos,
y entre sus obligaciones irunediatas se encuentran:
1. La obligación de adecuar el marco legal: los Estados tienen Ia obligación de adecuar
su marco legal a Ias disposiciones de Ias normas internacionales sobre derechos
económicos, sociales y culturales.
ií. La obligación de producir y publicitar información: el derecho a la información
constituye una herramienta imprescindible para hacer efectivo el control ciudadano
de Ias políticas públicas en el área económica y social. Contribuye asf mismo a la
vigilancia por parte dei propio Estado dei grado de efectividad y obstáculos para la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo en cuenta
además a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. EI Estado
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debe dlsponer los medlos necesarlos para garantizar el acceso en condiciones de
igualdad a la informaclón pública. Debe además producir información sobre el
grado de efectividad de los DESC, así como de los obstáculos o problemas que
impidan su adecuada satisfacción y sobre los grupos más vulnerables.
ili. La obligación de proveer recursos judiclales y otros recursos efectivos: dada la
ausencia de diferencias sustanciales entre derechos civiles y políticos y derechos
económicos, sociales y culturales, el Estado -y Ia comunidad internacional- deben
asegurar recursos judiciales o de otro tipo, aptos para hacer exigibles los derechos
en caso de violación.
c. La obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos: el Estado tiene la
obligación mínima de asegurar la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de
los derechos. Esta obligación rige aún en períodos de limitaciones graves de recursos,
causadas por procesos de ajuste, de recesión económica o por otros factores. En
estas situaciones, el Estado debe fijar un orden de prioridades en la utilización de
los recursos públicos, identificando a los grupos vulnerables que serán beneficiados
a fln de efectuar un eficaz aprovechamiento de Ia totalidad de los recursos de que
disponga.
d. La obligación de progresividad y su correlativa prohibición de regresividad: el Estado
tiene el deber de encaminarse hacia Ia plena efectividad de los derechos, por lo
que viola la idea de progresividad su inacción, su irrazonable demora y/o la adopción
de medidas que irnpliquen el retroceso de tales derechos. Es prohibido aJ Estado Ia
implementación de políticas regresivas, entendiendo por tales aquellas que tengan
por objeto o como efecto la disminución dei estado de goce de los derechos
económicos, sociales y culturales. En este sentido:
i. Las normas reglamentarias aparentemente regresivas conllevan una presunción de
invalidez que obliga ai Estado a justificarias plenamente bajo condiciones de
escrutínio estricto.
ii. La progresividad implica que los Estados fijen de manera inmediata estrategias y
metas para lograr la vigencia plena de los DESC, con un sistema verificable de
indicadores que permitan una supervisión desde los sectores sociales. La
progresividad implica Ia aplicación inmedlata de los contenidos mínimos de los
DESC para garantizar una vida digna y unas condiciones mínimas de subsistencia.
iii. Conforme ai Principio 72 de Llmburgo, se considerará que el Estado Parte comete
una violación al Pacto si, por ejemplo:

1

1l
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No logra adoptar una medida exigida por el Pacto;
No logra remover, a la mayor brevedad posible y cuando deba hacerlo, todos los
obstáculos que impidan la realización inmediata de un derecho;
No logra aplicar con rapidez un derecho que el Pacto exige;
No logra, satisfacer una norma internacional mínima de realización, generalmente
aceptada, y para cuya satisfacción está capacitado;
Adopta una limitación a un derecho reconocido en el Pacto por vías contrarias ai
mismo;
Retrasa o detiene la realización progresiva de un derecho, a menos que actúe
dentro de los limites permitidos en el Pacto o que dicha conducta se deba a una
falta de recursos o a una situación de fuerza mayor;
No presenta los informes exigidos por el Pacto.
30. Se debe garantizar a todas las personas una cabal realización de su condición ciudadana
Y, correspondientemente, su igualdad formal y material para asegurar la plena vigencia
de los derechos económicos, sociales y culturales.
31. Se deben crear espacios de participación para los/as ciudadanos/as en el disefio,
ejecución y control de los planes de desarrollo, la priorización dei presupuesto, la
vigilancia dei cumplimiento de los pactos internacionales y otras normas referidas ala
protección de todos los derechos humanos, asf como de las actividades dei Estado Y
otros actores económicos y sociales que afecten sus derechos a nivel global, regional,
nacional y local, y se debe garantizar igualmente su participación en el proceso de
reformas del Estado, sobre las procesos de desregulación y en el diseõo e implementacíón
de políticas públicas.
32. Los Estados son dírectamente responsables si permiten que personas naturales o
jurídicas, como las empresas nacionales o extranjeras, que realizan actividades en su
territorio Violen los DESC de Ia población ubicada en su jurisdicción; o si protegen o
garantizan el ejercicio abusivo y discriminatorio de derechos que impliquen, a su vez,
la violación de otros tales como la alimentación o el trabajo, o conlleven la explotación
de las mujeres o dei trabajo infantil, entre otras conductas violatorias de los mismos.

:am�

33. La vigencia de los DESC implica un compromiso de los Gobiernos y de las otr�s
dei poder público (Legislativo y Judicial) y de los organismos de control (Mimste�o
Público. Fiscales. Ombudsman entre otros) para adoptar todas las medidas que estan
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a su alcance para la realización de los DESC, incluyendo medidas legistativas, judiciales,
administrativas, económicas, sociales y educativas con el fin de garantizar los derechos
consagrados en el PIDESC.
34. Con miras a procurar la plena satisfacción de los DESC se deben aplicar políticas
fiscales orientadas a una redistribución equitativa dei ingreso, gravando preferente y
selectivamente el patrimonio, las grandes fortunas y las transacciones comerciales antes
que los salarios o los ingresos del trabajo personal con impuestos indiferenciados o
regresivos al consumo o al valor agregado.
35. Los compromisos estatales relativos a la creación de un entorno económico, político,
social, cultural y jurídico favorable al desarrollo social exigen acciones enérgicas dírigidas
a la erradicación de la pobreza, promover el pleno empleo y la equidad entre bombres
y mujeres como prioridad de las políticas económicas y sociales, promover la integración
social basada en la promoción y protecclón de todos los derechos humanos, asf como
la tolerancia, el respeto de la diversidad, la igualdad de oportunidades, la solldaridad,
Ja seguridad y la participación de todas las personas, grupos desfavorecidos y vulnerables,
sin ninguna discriminación.
36. Un compromiso serio con las obligaciones de los Estados respecto de los DESC implica
que las obligaciones de pago con los acreedores externos deben subordinarse al deber
de promover el pleno acceso y disfrute por sus ciudadanos de estos derechos, de modo
tal que los programas de ajuste estructural que se acuerden con los organismos
financieros internacionales deben estar subordinados ai desarrollo social,·y en particular,
la erradicación de la pobreza, Ia generación de empleo pleno y productivo y Ia promoción
de la integración social con una perspectiva de género y de diversidad cultural.

B. Obligaciones de las instituciones internacionales

37. En las transacciones macroeconómicas y en la aplicación de políticas de ajuste
estructural, las empresas multinacionales, Ias instituciones financieras
intergubemamentales (BM, BID, FMT), la Organización Mundial dei Comercio y el
Grupo de los Siete deben responsabilizarse de no incurrír en violaciones de los DESC,
especialmente en países pobres como los de Latinoamérica.
38. Conforme ai mandato de Ia Carta de Ias Naciones Unidas y sus instrumentos
constitutivos, las instituciones intergubernamentales tienen las sigulentes obligaciones:
a. Asegurar que sus polfticas y actividades respeten los DESC, lo que significa que no
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contribuyan a promover violaciones de los DESC en la forma de una regresividad dei
ámbito de protección concedido a estos derechos o mediante la introducción de
obstáculos para e! disfrute de los DESC.
b. Asegurar que sus políticas y actividades promuevan los DESC, especialmente a través
dei fortalecimiento de Ia capacidad de las poblaciones para reivindicar y satisfacer
estos derechos por sf mismas.
c. Asegurar la máxima transparencia de sus actividades y la plena participación en Ia
formulación de sus políticas y actividades por parte de las poblaciones afectadas.
d. Evaluar, vigilar y asumir su responsabilidad por el papel que les competa en Ias
violaciones de los DESC.

IV. VIOLACIONES MÁS COMUNES A LOS DESC EN AMERICA LATINA
QUE REQUIEREN SER ENFRENTADAS
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informes relativos a1 cumplimiento dei PIDESC y de Ias Recomendaciones dei Comité
de la ONU sobre los DESC relativos a tales informes.
45. La falta de difusión de información y educación sobre los DESC.
46. La corrupción de funcionarios estatales en la ejecución de los presupuestos sociales y
Ia ineficacia en la utilización de los recursos públicos, con perjuicio dei pleno disfrute
de los DESC.
47. La falta de reconocimiento y respeto para los DESC en los acuerdos internacionales de
integración, en el pago de la deuda externa y la aplicación de los programas de ajuste
estructural.
48. Anteponer ai ejercicio pleno y efectivo de los DESC otros intereses dei Estado.
49. La falta de acción de los Estados frente a las violaciones y amenazas para el disfrute de
los DESC provenientes de agentes privados, tales como las empresas que desconocen
su obligación de respetar los derechos fundamentales de la persona en el trabajo y el
derecho de Ia colectividad a un medio ambiente sano y protegido.

39. EI no reconocimiento de las obligaciones dei Estado frente a los DESC por sus distintas

ramas, no solamente en la formulación de leyes, sino también en el disefio y contrai
de! presupuesto por el Congreso, en la formulación de las políticas económicas y sociales,
en la vigi]ancia de las actividades dei Gobierno y los ministerios, y en las decisiones de
las cortes.

40. La falta de monitoreo y evaluación regular sobre el cumplimiento de los DESC y la
consecuente inexistencia de medidas eficaces para evitar Ias violaciones de los DESC.
41. La ausencia de políticas para asegurar una distrlbución más equitativa de los benefícios
dei desarrollo con la consecuente concentración de la riqueza que impide el acceso
universal a los servicios básicos.
42. La ausencia de políticas efectivas y afirmativas para superar la discriminación de facto
sufrida por Ias mujeres.
43. La ausencia de políticas efectivas y afirmativas para superar la discriminación de facto
de sectores sociales segregados y en situación de vulnerabilidad como los indígenas,
inmigrantes y poblaciones desplazadas en el disfrute de los DESC.
44. La falta de transparencia en la formulación y desarrollo de políticas y actividades dei
Estado en materia de DESC. Esto incluye la falta de difusión en la preparación de los

V. EXIGENCIAS A LOS GOBIERNOS,
OTROS ACTORES Y LA SOCIEDAD

A. A los Estados en general

50. Que ratifiquen, en caso de no haberlo becho ya, el PIDESC y se adhieran a Ia iniciativa
para adaptar un Protocolo Facultativo para el mismo, como un medio para garantizar
un mínimo de disfrute de los derechos económicos sociales y culturales en la región.
51. Que cumplan con su obligación de evaluar e informar sobre el cumplimiento dei
PIDESC y los demás pactos y convenios en materia de DESC, con la participación
previa de la sociedad, entregando informes regulares a los órganos dei sistema de
Naciones Unidas encargados de su verificación, y velando por el cumplimiento de
sus recomendaciones.
52. Que garanticen que, en el marco de las reformas constitucionales, los DESC
ostenten rango constitucional y gocen de mecanismos específicos y adecuados
de protección jurídica que garanticen su exigibilidad y justiciabilidad ante los
tribunales.
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53. Que armonicen Ias normas legales internas con los postulados dei PIDESC y otros
instrumentos jurídicos internacionales relativos a los DESC.

y de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en la protección de todos los
derechos humanos y, de modo particular, de los DESC.

54. Que doten de asistencia legal a las personas que no cuenten con los recursos económicos
para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Es deber de los
Estados reparar integralmente a las vfctimas de las violaciones de los DESC.

63. Que procuren el fortalecimiento y visualización del compromiso con los DESC por
parte de los diversas instancias y órganos de la OEA, la Comisión y la Corte.

55. Que creen en sus países órganos de control de Estado, cuando no existan la institución
de! Ombudsman o Defensorías dei Pueblo que se ocupen de manera especializada de
los DESC, o cuando menos que estén dotadas de funciones específicas orientadas ai
curnplimiento de los DESC.
56. Que adopten un modelo de desarrollo centrado en la persona humana, en e! que el
desarrollo se mida por el nivel de disfrute de los derechos civiles, polfticos, económicos,
sociales y culturales de la población y no sólo por el crecimiento económico.
57. Que establezcan mecanismos de consulta ciudadana con respecto ai establecimiento
de convenios, contratos y tratados de carácter comercial internacional, especialmente
con relación a su impacto en los DESC.
58. Que adopten medidas eficaces para erradicar la corrupción en la función pública,
especialmente en el manejo del presupuesto, penalizando estas conductas.
59. Que aseguran que los Estados de Excepción no deroguen ni suspenden e! ejercicio y
disfrute de los DESC.

B. A los Estados Americanos

60. Que incorporen el tema de Ia erradicación de la pobreza basada en la realización de los
DESC como eje central de Ia agenda de prioridades nacionales y, subsecuentemente,
adopten medidas adecuadas al carácter multidimensional y complejo dei fenómeno.
61 . Que ratifiquen el Protocolo de San Salvador y todos aquellos instrumentos internacionales
vinculados con la promoción y protección de los DESC, en particular los de la OIT, los
referidos a las mujeres, los niiios (as), trabajadores inmigrantes, asf como Pueblos Indígenas
y comunidades afroamericanas, procurando su reactualización de conformidad con Ias
actuales eXigencias planteadas por estos derechos en América Latina.
62. Que revisen el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos con la
participación dei sector no·gubernamental, para mejorar la efectiVidad de la Comisión

64. Que garanticen tanto en e! acuerdo de libre comercio de las Américas (ALCA), como
en los demás acuerdos regionales y universales de integración económica, que se respete
y cumpla con los princípios de los pactos y convenios internacionales referidos a los
DESC.
65. Que promuevan la adopción de una Carta Social Americana dirigida a garantizar e!
pleno y equitativo disfrute de los DESC por todos los ciudadanos y ciudadanas de la
región.
66. Que se garantice el desarrollo a la libre circulación de los trabajadores, promoviendo la
regularización y reconocimiento de los derechos de los trabajadores migrantes o, en su
caso, de Ia población desplazada en e! seno de cada pafs.

67. Que aseguren la participación de la sociedad civil en el proceso de disefio, adopción,
implementación y vigilancia de la integración económica regional.
68. Que promuevan la adopción de mecanismos de supervisión internacional de los DESC
que faciliten su exigibilidad.
69. Oue reVisen el impacto dei pago de la deuda externa en el disfrute de los DESC,
estableciendo una comparación entre los lngresos por concepto de cooperación
internacional y los egresos por amortización de la deuda externa, con miras a dejar en
claro si hay o no ayuda real para el desarrollo, procurando las medidas correctivas
correspondientes.

70. Que establezcan un límite internacional ai gasto público en las fuerzas armadas y de
seguridad pública, fijando una relación porcentual entre éste y el gasto social, liberando
recursos apropiados para atender los DESC de toda la población, adoptando esta
proporción como un índice verificable de desarrollo.
71. Que cumplan con la obligación de proporcionar la ensefianza de los derechos humanos
en los sistemas nacionales de educación, ya que muchos de los tratados y declaraciones
internacionales relativos a los derechos humanos contienen deberes especiales de los
Estados a fin de proporcionar educación pública y entrenamiento a sus funcionarios
sobre los tipos de educación acerca de los derechos específicos que garantizan dichos
tratados y declaraciones.
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C. A las instituciones
inter-gubernamentales y sus órganos
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81. Que se refuerce la discus ión teórica para pr ecisar tanto los contenidos mínimos de los
DESC, como el núcleo intangible o esencial d e cada de recho , de modo que permita
garantizar a sus titulares un nivel de vida ade cuado mínimo dentro de i concepto de
vida d igna que es exigible e n todo momento y lugar. Dicho núcleo esencial de bería ser
informado por la exp eriencia de qui enes viven en los márg enes de la sobrevivencia.

82. Que el papel fundamental desemp enado p or las ONGs en beneficio de la promoción y
defensa de los DESC, así como de todos los d erechos humanos, se a re cono cido ,
promovid o y protegido . Las ONGs constituyen un canal de especial relevancia para el
suministro y diseminación d e inf o rmación relativa a estos der echos, el impulso y
acompafiamiento de acciones de exigibilidad , y la asistencia - por diversos medios · a
los d istintos mecanismos esp eciales de promoción y protección de los derechos humanos
en la ONU y en la OEA, inclus o brindando su ap oyo resp ecto a la puesta en práctica de
sus recom endaciones. Es menes ter, p or tanto , fortalecer su acc eso a tod o el s istema.

83. Que las organizaciones y movimiento s comprometidos con la promo ción de los DESC
aúnen esfuerzos, de la mane ra más inmediata y profunda que sea posible , tanto para
incid ir en las polític as públicas (gasto so cial , imposiciones fiscales, planes de desarrollo)
que garanticen la máxima asignación de recursos para la vige ncia de los DESC, como
para monitorear, vigilar y verific ar socialmente los niveles de cumplimiento de los
DESC ai interior de cada país. Para ello de be n disefiar instrumentos apropiado s de
me d ición o utilizar lo s e xiste nte s, pr o m o vi e nd o la re aliz a ció n de informes
independ ientes so bre este asp ecto en el ámbito nacional e internacional.

84. Que se multipliqu en los programas d e formación acerca d e los conceptos, estrategias y
metodologias de exigibilidad jurídica y política de los DESC, dirigidos a los distintos
liderazgo s de la sociedad civil y las organizaciones que la re presentan, de mo do que se
amplie su capacidad de actuar e incidir en la formulación y aplicació n de las políticas
pública s relacionadas con éstos.

85. Que se impuls e , en colabo ración con las organiza ciones sindica les y grupos de
consumidores, el monitor eo sobr e e l accio nar de los agentes económicos privados con
el fin de que respete n las normas internacionales de protección de los de rechos humanos
y libertades fundame ntales de la p ersona. Que se implementen campafias en diferen tes
países, con e l obje tivo de establec er Códigos de Conducta y/o cláusulas mínimas
comun es de prote cción de los de rechos fundamentales con tenidos en el de recho
internacio nal de los dere chos humanos y de la Organiz ación Internacion al de i Trabajo
(OIT) Jgua lmen te en los pro ces o s de r e forma ai Est ado , de de sregulación y de
privatización de los servicios públicos y demás políticas estata les.
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86. Que se destaque la importancia de incorporar la perspectiva de género en todas las
actiVidades referidas a la promoción de los derechos humanos y, en particular, el
enfrentamiento de la violencia contra la mujer y ellla nifio/a en la vida pública y
privada, el derecho a la salud, inchúda la salud reproductiva y sexual y la protección
de su integridad física, sicológica y sexual.

E. A las empresas multinacionales y nacionales
87. Que adopten linearnientos de ética social o Códigos de Conducta, que conlleven una
armonización de sus actiVidades a su deber de respetar todos los derechos humanos.
88. Que respeten escrupulosamente las normas de la Organización Internacional dei Trabajo
(OIT) referidas a la promoción y protección de los derechos fundamentales de los
trabajadores.
89. Que se responsabilicen por sus actos, así como por los efectos de éstos, incluso en sede

judicial, respecto a los DESC de los usuarios y consumidores de sus productos o servicios,
de sus trabajadores, y/o de las poblaciones afectadas en general por sus prácticas
productivas y/o cornerciales.

90. Que se allanen ai escrutinio independiente y/o monitoreo regular de la sociedad civiJ

sobre aquellas de sus acciones que tengan incidencia de naturaleza económica, social

y/o cultural.
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REDES LATINOAMERICANAS
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PREAMBLE
J • RECOGNIZING that economic, social, and cultural rights (ESCRJ, like civil and political
rights, are an indivisible part of human rights and international human rights law, as
expressed in the Universal Declaration, the Jnternational Covenant on Economic,
Social, and Cultural Rights (!CESCR), the American Declaration on the Rights and
Duties of Man, the Declaration on Social Guarantees, the American Convention on
Human Rights and the Optional Protocol of San Salvador.
2. REMEMBERlNG that ESCR have been reafflrmed and developed through many
additional international instruments, such as the Convention on the Rights of the
Child, the Convention for the Elimination of Ali Forms of Díscrimination against
Women, the conventions of the lnternational Labor Organization such as Convention
No. 169 on indigenous and tribal peoples and those conventions regarding the
fundamental rights of workers, the Declaration of the General Assernbly of the United
Nations on the Right to Development, and the declarations of Teheran, Vienna,
Copenhagen, Rio, and Beijing, among others.
3. TAKING !NTO ACCOUNT that ESCR are part of tbe fundamental values of a true
democracy, understood as a set of social and political practices rooted in the partidpation
and free self·determination of citizens and peoples.
4. STRESS!NG that promoting ESCR constitutes an obligation of special urgency and
importance for ali societies and governments, in view of the fact that 50 years after the
adoption of the Universal Declaration ofHuman Rights, ESCR are not only systematically
threatened and violated, but are also widely unknown and ignored.
5. OBSERVING that the failure to respect and fulfill ESCR is clearly demonstrated
by the growing poverty, hunger, absence of basic services, and discrimination
prevalent in our region. Latin America is the area with the highest socio-economic
inequalities in the world and suffers hundreds of thousands of avoidable deaths
each year.
6. UNDERSCORING that ignorance about ESCR ín Latin America often comes from
reducing the problem to a vicious circle whereby poverty; ínequality; and the absence
of development are seen as necessary or regrettable consequences of immutable
economic reality that cannot be modified, when ín fact human rights, as universally
accepted principies, must establish the framework in which an economy should
function.
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7. SfGNALING that marke
t gtobalization, economic
lntegration arising from the
of powerful economic int
pressures
erest groups in the North
, the tremendous amou
resources designated to
nts of
repaying the region's ext
ernai debt, structural adj
programs, and development
ustme nt
based on the neo-liberal mo
del all constitute major
to ESCR.
tbreats
8. DENOUNCING the
social exclusion that is sev
ering the basic ties of int
threatening the cultural
egration,
identity of indigenous and
Afro-American mínorities,
fosterlng social apartheid
and
and Violence.
9. AFF1RM1NG that ESCR
recognize the dignity of the
person and his/her condit
the subject of development
ion as
and that these rights mu
st guide the Iaws, policie
activities of governments
s,
and
and other política! and eco
nomic actors and must cha
those laws, policies and act
llen
ge
iVities that threaten the dig
nity of the person.
1O.RECOGNfZlNG that
impunity in the face of
severe violations of civil,
economic, social, and cul
political,
tural rights Ieads to the bre
akdown of the ethical val
our societY, it is imperativ
ues of
e that States organize jud
icial structures to determ
truth about violations, pu
ine
the
nish those responsible, and
ensure reparations to the
Victims.
11.RECOGNIZTNG that
Violations of ESCR threat
en both the domestic pea
and world peace, and tha
ce of States
t the Jack of respect for ESC
R is one of the causes of pub
insecurity which has led to
lic
the militarization of police
forces and a further deterio
of ciVil and political rights
ration
.
l2 . MfNDFUL OF the
mo st rec en t de cla rat ion
s ab ou t ES CR em erg ing
commitments of Latin Am
from the
erican ciVil society, especi
ally the Declaration and Pla
Action of the Latin American
n of
Seminar on Human Rights
as an Jnstrument to Confront
Poverty organized by ALOP
(Santiago de Chile, Septem
ber 1997), the P!an of Ac
of the Latin American rea
tion
gues of the lnternational
Hu
ma
n Rights Federation (DakaJ;
December 1997), the De
claration of the Meetings
of NGOs of Cuernavaca [Fe
1998), the Declaration
bruary
and Plan of Action of the
Sou
th American PJatform of Hu
Rights, Democracy, and De
man
velopment (Lima, March
1998), and the Declarat
Plan of Action of the Huma
ion and
n Rights Forum of the Peo
pJes Summit (Santiago de
April 1998), we, the rep
Chile,
resentatives of networks and
NGOs dedicated to human righ
development, workers' rig
ts,
hts, indigenous peoples, and
women's rights, gathered in
Quito, Ecuador on JuJy 22
, 23, and 24, 1998, hereby
declare the folloWing:
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DECLA.RATION OF PRINCIPLES ON
THE ENFORCEMENT AND REALIZATION OF ESCR
IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
I. GENERAL PRINCIPLES
.
13.The source of ali buman nghts is human dignity. Democracy, justice, peace,
.
development, and respect for humans nghts and fundamental liberties are
interdependent and mutually reinforcing.
.
14.Human rights are umversal, indivisible ' interdependent, and enforceable _ �nd
.
ESCR have the sarne legal status, 1IDportance, and urgency as civil and pol!tical
rights.
.
· · · atory
15.Enjoyment of ESCR is essential to the effective egalitarían and non-d1scrumn
.
.
' of c1vil �d political rights without
enjoyment of civil and poun·eai rights · The promotion
.
.
considering the full en1oyment of ESCR ignores soei·a1 meqw:·ties and permits intolerable
.that b enefit from the unequal distribution of
discrimination favoring those sectors
wealth.
.
.
· elude the
16.The person is the sub1ect of al1 rights and liberties, and human nghts tn
.
.
opportumties and caP abilities to ensure for oneself the en1·oyment of those rights.
. .
. ESCR before
17 · States bave the primary obligatlon of respecting, protecting, and promoting
.
Nevertheless ' other actors such as
.
the international commuru·ty and their c1tizens.
.
multinational corporations and multilateral orgamzations also have the duty to respect
these rights and are accountable to them.Because of this ' ciVil society as much as the
international commuruty
· and the States when confronted with violations by dee d or
omission committed by actors such as �ultinational corporations and/or muJtilate_ral
.
agencies, should adopt, mdividually or by means of international cooperation, effective
. .
measures to prevent and sanction v10latlons of these rights.
.
.
.
18.ESCR are directly linked to mternationai trade and finance treaties being adopted in
.
the framework of the current process of gl obalization so that compliance wttb,
.
1 d�d as elements within these
prote€tion, and promotion of these n·ghts must be meu
agreements
.
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li. PRINCIPLES ON TH
E ENFORCEMENT AND
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RE ALIZATION OF ESCR

19. Enforcement is a social,
political, and legal process
How, and the extent to wh
State fulfills its obligatío
ich, the
ns regarding ESCR mu. st
be the sub jec t of scrutiny
organizations in charge of
by
monitoring compliance wit
h standards that impose and
guarantee these rights, and
should also involve the act
ive participation of civil soc
as an inherent condition
iety
for the exercise of their citi
zenship. ESCR are subjec
rights whose enforceabilit
tive
y can be exercised individ
ually or collectively.
20. ESCR set the minimum
standards that the State mu
st meet in economic and
terms to guarantee the fun
social
ctioning of a just society and
to legitimate its own eXiste
ln order to achieve this mi
nce.
nimum socioeconornic ord
er, international instrume
relating to ESCR do not imp
nts
ose blanket formulas, but
require that the State at Jeas
mobilize the means Within
t
its reach to cover the minim
um needs of the population
and define policies aimed
at progressively improvin
g the standard of living of
population by expanding the
the
enjoyment of these rights.
21. There are obligations
common to all human rig
hts, including at a rninim
obligation of respect, an
um, an
obligation of protection, and
an obligation of satisfactio
Thus, no category of right
n.
is per se more or less enforc
eable, rather each human
has different types of enforc
right
eable obligations.
22. Toe State has the obliga
tion to prevent and sanctio
n ESCR violations by privat
While the State is respon
e actors.
sible for failing to fulfill its
duty to protect ESCR, priva
actors must be held accou
te
ntable for their actions and
for the consequences of tho
actíons under domestic law
s
e
s.
23. ESCR are enforceable
by means of different cha
nnels: judicial, administrativ
and legislative. The presen
e, política!,
tation of legal cases invoJv
ing these rights makes gre
sense in the framework of
ater
comprehensive politicaJ and
social action, both national
and internationaJ.
24. International and con
stitutionaJ instruments for
the protection of ESCR are
and establish rights that are
operational
directly enforceable even wb
en they are not included in
legal regulations. ln this sen
se, judges are obliged to dir
ectly apply these instrume
and to acknowledge tbe
nts
rights established by these
instruments.
25. Many ESCR violation
s are felt and shared by
the collectivity, and accord
enforceability of ESCR app
ingly the
lies to both individual and
collective cases.

111. OBLIGATIONS OF THE STATE AND OTHER ACTORS

A. Obligations of the State
. corresponct·mg obligations have been estabhshed
26. The contents o f ESCR and the1r
. . 1 es of
.
.mstitutions ' including the Prmc1p
ln various docume nts and by vanous
.
Lim burg and Maastricht,
the Decl aration of Bangalore, and the Comments and
.
.
on Economic, Social, and Cultural
Observatlons of the United Nations Comm1ttee
.
�
.
.
. n powers in public policy-making
e
27. ESCR set limits to the State ,s d1scretio
. To�
must make it a pri�rity and mu
� " aximum available resources" towards
���(:: 1/ �
c 2. of the ICESCR)
fulfilling its corrurutrnents to E
.
· ESCR cons.ist of the followmg:
28 . The obligations of the State regarctmg
.
an obligatlon to re spect ESCR, co ns isting of noninterference by the Stat� .m the
freedom of action and the use of the resources �f each individual or group m order
to meet by themselves their economic and social needs,.
. . o� s afe arding the enjoyment of these
an obligation to protect ESCR, cons1sting
rights in the face of threats coming from third pa:es·'
. .
an obligatlon to fulfill ESCR, consisting of undertakin g the necessary measures to
s atisfy the enjoyment of these rights;
an 'obligation to sanction offens�s corruru·ued by public servants, as well as by
.
persons or othe r JUct·1c1·a1tY·recogruzed actors .meases of corruption that infringe or
endanger ESCR.
29 · ln addition' the State has the following obligations:
. . . . . addition to the obligations of equal treatrnent
a. Obligation of non-d1scr1mmation.
1n
. · extends to the adoption of spec1al
. .
.
and non-discrimtnatlon, the State's obligatlon
. and po l'tical
women,
for
measures '
t
. diff erential legislatlve
measures, including
vulnerable groups and historically unprote�ted sectors such as the elderly, children,
·
d persons ' the termm al·Yl ill ' persons with chronic medical
physically hilJldicappe
.
.
· ·
persons
problems, persons suffenn� from mental illness, natural disaste r v1ctlms,
.
living in túgh-risk areas, ind1genous commuru"ties ' or/and groups living in conct·ltlons
of extreme poverty.
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b. Obligation to adopt imme
diate measures: The State is o
bligated to adopt m easu
in a reasonably short p eriod of
res
time from the very moment
they ratify the instrumen
relating to ESCR. These measu
ts
res shou ld consist of conc
rete, deliberate action s
aimed as clearJy as possible
at
en
forcin
g all rights as a whoJe. ln
State' s responsibillty to justi
all cases, it is the
fy its inertia, delay, or deVia
tio
n in attaining
objectives . The
these
folloWing are amon g its imm
ediate obligations:
i. The obligation to adjust
the legal framework: Toe
State is obligated to adap
legal frame work to internatio
t its
nal standards on ESCR
iL Obligation to produce
and disseminate informatio
n: The right to information
indispensable too! to ensur e
is an
the effectiveness of citizen
monitoring of publlc policies
in the economic and social se
ctors.Jt also contributes to th
e State 's surveillance of
the degree of effectiveness
and the obstacles to enfor
cing the ESCR, also taking
into account the groups that
are in a situation of vulne
rabílity. The State must
ensure the necessary means
to guarantee access to publi
c information in condltions
of equality. lt sho uld also
produce information on the
effectiveness of ESCR, as
well as on the obstacles or
problem s that prevent their
adeq
uate application, and
about the condition of the
most VulnerabJe gro ups
.
ili. The obligation to prov
ide legal recourse and othe
r effective resources: Given
essential similarity between
the
ciViJ and politicaJ rights and
ESCR, the State, as well
as the international c om
munitY, shouJd secure the
necessary legal, or other types
of, resources in
order to ensure
that rights are entorced in
case of Violations.
c. Toe obligation of guar
anteeing essential leveis of righ
ts: The State bas the minimum
obligation of ensuring an
essen tial application of each
one of the rights. This
obligation is applicable even
in periods of severe reso
urce constraints stemming
from adjustment proc esses,
ec onomic recession, or othe
r factors. ln these situations,
the State sho uld establish
prio rities for the use of
public resources, identifying
those VulnerabJe group s th
at will benefit from them, in
order to effectively allocate
all availab!e resources.

d. Th e obligation o f pr
o gres siven ess
and the corre lative proh
regressiveness: Toe State
ibition against
has the obligation to take
a course of actio n aimed at
ensuring the full effective
ness of ESCR, and therefore
lts inertia, unreasonab!e
delay in acting, and/or the
adoption of measures that
constitute setbacks in enforcing
these rights are contrary to
the prin cipie of progressiv
eness Th e State is
from implementing regre
prohibited
.
ssive policies, which are un
d
ersto od to be those
as their object or effec t a
that have
decline in the en joyment of
ESCR, specificaJJy:
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. ely invalid, and
. e are presumptiv
appear to be regress1v
i. Regulator y stan. dards that .
t scrutiny ·'
stric
r
e
und
this type of standard
the S tate is obhged to fu11y 1ustify
. ediately set strategies and go als
.
the State should �
ii. Progressiveness lllPlies that
of indicators that
ESCR ' with a venfiable sy stem
.
. .ies the immediate
to achieve full effectiveness of
unpl
ss
e
s1on from social se ctors. Progress1·ven
allow for full supern..
.tion of the minimum contents of ESCR in order to guarantee a life of dignity
applica
t ns for subsistence.
and the roinimum cond'tio
.
. s, the State Party will be
. e 72 f the Limburg Pn.nc1ple
cipi
Prin
·m
Wl
rd
o
acc
n
l
ili.
.
ged the Pact if, for examp1e.
l
con sidered to have ·ntr
m
n ant;
.tred to t alce by the Cove
i t faíls to tal<e a step which it is requ
mt.
it .is under a duty to remove to pen
e s which .
..., to remo ve promptiy obs tacl
·tt f�;1s
. t;
the immediate fulfillment of a ngh .
ovenant to
n·g11t which i t is reqmred by the C
it faíls to implement wt'tho ut delay a
provide immediately;
.
standard of
ccepted internationa1 minimum
it willfully fails to meet a gener a1 a
. . within its powers to meet;
achievement, which is
.
enant other than in aecordance
.it applies a limi tation to a right recogmzed in the Cov
with the Covenant;
.
t, unles? I·t is
pro gress1ve realizations of a righ
it deliberately retards _or halts the
. does so due to a lack of
. ª limitation permt·tted by the Covenant or it
. m
acting wilh
available resources or force mal·eur·'
.
as requir ed under the Covenant.
. ·tt fails to subm1t reports
.. s, and
.
to exerc1se their rights as c1ttzen
y
acit
cap
the
d
e
te
aran
gu
be
t
30.All persons mus
realizati on of
e r to en sure the full
. equality' both formally and materially, in ord
their
ESCR.
budgetary proces�, the
. .
be created for c1.tt.zens in the
31 . Opportunities to p articipate must
and the monitormg of
. n, and overs1·g11t of development pi. ans
design, imple�e�tatto
' ents.,. well citizen
. ts strum
and hurnan ngh
compliance wtth mternational treaties
n processes, the
in State refor ra an:deregulatio
participati.on must also be guaranteed
State and
s, and ·m the acti'Vl'ti'es of the
implementa�.on o f public policie
•
a1lY,
design and
n
nally, atton
.
.
affec t their rights globally, regio
other econom1c and social actors that
and locally.

°
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32. Toe State s are directly responsible if they aliow natu ral or legal "pe rsons," such as
national or fore ign compa n ies, to und ertake activities in their territ ory that infringe
th e ESCR of the p opulation lo cated in their jurisdictio n; or if they protect or permit the
abusive and discriminatory exercise of some rights that involve the violation of other
rights, such as food or work, or lead to the exploitati on of women or child lab or.
33. The effectiv eness of ESCR r equir es a commitment by govemments and other branches
of public powe r (l egislative an d judicial) an d con trol age ncies (Ministry of the In terior,
prosecutor, ombudsman, among others) to adopt ali th e measures that are within their
reach t o satisfy ESCR, including legislative, judicial, administrative, eco nomic, soeíal,
and educational measures, in order to guarantee the rights establish ed in the ICESCR.
34. With an eye towards fully satisfying ESCR, public policies must b e aimed at an equitabl e
redistribution of incom e, by levying preferential and selectiv e taxes on assets, large
wealth, and comme rcial transactions, before taxing salaries or incomes of individual
labor with undiff e rentiated or regressive consumption or value-added taxes.
35. The State's comrnitment to the creation of an economic, political, so cial, cultural, and
legal environme nt that is favorable to social development requires ene rgetic actions
aimed at er adicating poverty, promoting full empl oyment and equity betw een men
and women as a priority in ec onomic and social policies, fostering social integration
based on promoting and protecting ali human rights, as well as tolerance, respect for
cliversity, equal opportunity, solidarity, security, and the participation of ali persons and
disadvantaged and vulnerable groups, without any discrimination.
36. A serious commitment to th e obligati ons of the States with respect to ESCR requires
that commitmen ts to pay ext ern al creditors must b e subordinated to the duty of
promoti ng full access to, and enjoyment of, ESCR by citizens, so that structural
adjustment programs agreed upon with internationaJ financial organiiations must b e
subordinated to social developmen t and, in particular, to the eradication of poverty,
the gene ration of full, pr oductive employment, and the prom otion of social integration
mindful of gender and cultural diversity.

B. Obligations of international institutions

37. ln macro-economic transactions and in the application of structural adjustrnent policies,
multinational corporations, intergovernmental financial instituti ons (World Bank, IDB,
lMF}, the World Trade Organization, and the Group of Seven must accept responsibility
for violations of ESCR, e specialiy in poor countries such as thos e of Latin America.
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. h the ma�. date of the Charter of the Unite d Nations and its
w1t
ty
rrni
o
f
con
ln
38.
f ollowing
rgovernm e ntal inst itutions have the
con stit utiv e inst rum ents, mte
obligations:
. . and activities respect ESCR, and do not contríbute to
.
a. To en sure that thetr p olicies
.
d upon these
a lessemng of protections conferre
the víolation of ESCR through
. yment.
to theír enJo
n"ghts o r by íntroducing obstacles
.
R, especially by strengthemng
. ..
actlvities Promote ESC
. these ríghts by themselves.
b. To ensure that thetr policies and
icate and exerc1se
the capac1· ry of populations to vínd
ities and the full participation of
. um transparency in theír activ
c. To ensure maxun
ion of policies and actiV1·rtes •
target P opulations in the formulat
.
f
ity for their role m v1. olations o
ºbll
1
ons
resp
me
assu
and
r,
nito
d. To evaluate, mo
ESCR

,
respect to ESCR ín its dífferent
e s obli gations with
t
Sta
the
ize
ogn
rec
to
budget by
39· The failure
. lawmakíng but also .m the des·1gn and control of the
m
y
onl
t
branches, no
. -makíng ín the supervisíon of gove rnment
. policy
social
and
ornic
on
Congress, ín ec . . .
the decisions of the courts.
and mínistry act1V1t1es, and in
.
. and e valuation regardi ng compliance with ESCR and
. rmg
mto
mo
ar
gul
· lack of re
. measures to avoid violations of ESCR.
40 · The
. ence of effecuve
X1st
e
non
the co nsequent
of
on of the b enefits
more eqw·table dístributi
a
nsure
e
t
o
·
·
cies
ess
poli
acc
f
o
· rsaJ
.
41. The abs ence
that prevents umve
concentrauon of wealth
development Wl·m the result ing
to basic services.
discrunination
. e and affirmative policies to overcome the defaeto
cuv
e
eff
of
42. The absence
suffered by women.
dejactodi scrim ination
policies to overcome the
u
. 43 · Toe absence of effective and affirmative
tion of vulnerabilir.,
1·
V1· ng ín a sítua
1
d
an
ed
gregat
e
ys
· ation of
.
ns ín the realiz
against sectors that are soc1·ali.
and d1splaced populatio
ts
an
nugr
s,
e
pl
'
peo
ous
such as indígen
their ESCR.
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44. Th e l ack of transparency in the formulatlon and development of policies and actlvities
.
o f the State r el ating to ESCR This c 1 des the Ja ck o f cUsse mination of informatlon in
th e prepar atlon of reports ab�ut ct �ance with ICESCR and the Recommend ations
:
of the UN Committee on ES CR reg ding these reports.
.
45. Toe l ack of distribution of information and educatlon about ESCR.

46. :he co rruption of public officials in the imp1ement a tion
. of social budg ets and the
.
meffective us e of public resour ces, which undermine the full en1oyment of ESCR.
.
47. Toe l ack of recognitlon and respect for ESCR in mt
. ematlonal ec onomic i ntegration
agr eem ents, the payment of the externai de bt, and the appli cation o f structural
adjustment programs.
.
.
.
48. The prio ritization of other mte rests of the State o ver the full and effectí v•e exerc1se of
ESCR ·
49. Toe l�ck of effectlve actlon by the St ates to address thr eats to, and violatio ns of ' ESCR
.
.
by pnvate actors, such as compames that d1sregard theJ·r obligation to respec t the
fund amental rights o fwo rkers and the n'ghts of communities to a healthy and protected
environm ent.

V. APPEALS TO GOVERNMENTS, OTHER ACTORS, AND CIVIL SOCIETY

A. To the States in general
50. That they ratify the ICESCR' if they have not al ready' and sup_port the initiative to
adop t an Optlonal Proto col to the ICESCR ' as a me ans to guarantee the minimum
exerc ise of ESCR in th e region.
.
51. Th at they fulfill the.rr obligation to evaluat e and rep_ort on �ompliance with the ICESCR
.
th e pnor �ar �cipation o f So ciety, regularly
and the otber trea ties reg arding ESCR
submi tâng repo rts to the Unite d Nati;n:syst�m agencies m charge of their verification
and monitoring co mpliance with all recomm end ations.

52. That they guar antee that within the framewo rk of co nstltutional reforms , ESCR
assume co nstltutional r�d
an b enefit from spec I·fi an d ade quate m ec hanisms for
1egal protection that will guarantee the.rr enforceabllity an· d 1·ustlciab1'1ity moo�cl
.
law·

!�

37

R and
cipies of the !CESC
gal standardswith tbe prin
onize domestlc le
m
har
y
e
th
at
Th
.
53
R.
instruments relating to ESC
other international legal
to
k the economic resources
to persons who lac
ce
n
ista
ass
al
leg
CR
o f ES
54. That they pro vide
fully compensate victims
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B. To the States of th
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63. That they en sure the stren
gtherung
· and reaJization of the co
mm it ment to ESCR
van.ous entities an d orgaru.zation
by the
s of the OAS' the Commissio
n, and the Court.
64. That they guarantee that th . .
e pr�apl�s of in
ternationaJ treaties
a eements relating to
ESCR be respected and c m
plied WJth in relation to the � gr
F
;
�eement of the
Americas (FfM) and the o er re
:�
gional and intemationaJ econ
:c :gratíon agreements
65. That the y promote the
adoption of a Socia l Char
te r of th� _A me ricas ai me d
guaranteeing the fuJJ and equ1t.
at
able enjoyment of ESCR by
all c1tizens of the re oion
66. That th ey guarante e the fr
ee c·r rcu1ation
. of workers, promoting
the regularization and
recogru· tion of the rights of .
m1grant workers
and d'isp1aced popu lation
country.
inside each
b'

•

67. That they ensure the partici .
.
pation of civil
. society m
.
the process of de signing, ad .
implementing, and sup ervisi
opting,
ng the regi on s
' econ omic inte ation.
gr
68. That they pro mote the
.
adoptioo of mt
.
ern ational ESCR
..
morutoring mecharu·
facilitate th e enforcement of the
��
se rights.
. at they re vi ew the .
�To
act of extern ai debt paymen t
. e of
on the exerc1s
comparing income fro�:terna
ESCR'
tJOnaJ cooperation and ouUa ys
.
for paymg the externa!
debt, in order to clearly dete .
rm
me whether there is any reaJ .
.
mflow of develop ment
ass1st
ance, and apply the corr e spon
ding corrective measures.
70· Th at the y e stabJis h an .
rnte rn a ti on al ce iling on publ'
1c sp en ding for th e armed
forc e s and natlon al s ecun
. ty' a s w ell as a propo rtion
.
aJ
p e rc en t lin kag e b etween
.
this
spen ding and so J spending
, ensuri ng ade quate re sourc
e s to attend to ESC
for the en tire popul:� on,
R
and adoptin g this rauo
.
as
a
v
e
rifiabl
e d ev e lop ment
í n dex.

71 . That they fulfill their . .
obJigation to te ach human
rig hts in the1r national educati
systems, in so far as man� of
on
the internationaJ tre atie s an
.
declarations concerning
human rights contam spec
d
1al duties for the States aim ed at proVid
f
ing Public
· education
an d tr ain ing or public
offici als ab out the spe cific ri g
hts that these treau·e s and
declarations guarantee.
C. To intergovernmenta1

institutions

72. That the mterg
·
ove rnmentaJ mstitu
. . tio
. �s of the United Nations (es . 1
. .
pec1aJ y those involved
m mte rnationaJ technicaJ an
d econom1c cooperation) d th .
e1r member States re
cognize
an
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of Human Rights
ons with re spect to the Universal Bill
their responsibilities and obligati
rters.
and the ir own constitutive cha
plans of activities, they
ions prepare their programs and
73. That , when these institut
ali human rights as
policie s and assess their impact on
coordinate and harmonize their
impact on ESCR.
a whole, and e specially their
nities allowing affected
perfect mechanisms and opportu
74. Tbat they establish and/or
e in, or be consulted
in promoting ESCR to participat
populations and NGOs engaged
es.
about, UN programs and activiti
ali States in the decision
litating the equal participation of
75. That they establish norms faci
al institutions.
making of international financi
/or ECOSOC requ est a
bly of the United Nations and
76. Tbat the General Assem
tice about whether the practices
ernational Court of Jus
line
consultative opinion from the lnt
e World Bank are in
al Monetary Fund (!MF) and th
and policies of the lnternation
Charter.
and with the United Nations
with their constitutive purposes
monitor
ns, mechanisms to
in the Bretton Woods institutio
77. That they establish, especially
spe culative capital flows.
without undermining its
lndigenous People s be adopted
78. That the Declaration of the
before tbe Decade of the
n b ecom e a Convention
contents, that this Declaratio
Permanent Indigenous
end (year 2004), and that a
an
to
coroes
e
s
Peopl
nous
e
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United Nations System.
Forum be created as part of the
D. To civil society

aclive parti cipation of society
imple mented without the
social movements
79. That insofar as ESCR cannot be
particular, Latin American
t
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e
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e
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as a
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s
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This es sential core ot ESCR should be ínfor
med by the experience of those who tive
on
the briol<: 'of survival.
82. NGOs are an especially important chan
nel for proVÍding and disseminating infor
mation
about ESCR, promoting and supporting
activities linked to enforceability, and prov
iding
assistance to the varlous speciaJ agencie
s for human rights prom
otio
n
and
prot
ectio
n
in the United Nations and tbe Organizati
on of American States, including assistan
ce
in the application of tbe recommendation
s of thes e bodies. It is therefore importa
nt to
enhance NGO access to the entice inte
rnational system.
83. That the orgaruzations and moveme
nts involved in promoting ESCR join
efforts as
quickly and thoroughly as possible to exer
t an impact on public policies (social spen
ding,
taxation, development plans), guarante
eing a maximum allocation of resource
s for
the effective application of ESCR, and
to monitor, supervise, and socJally verify
the
levei of ESCR compliance ins ide each
country. To do this , tbey should design
suitable
measUrlng ínstruments or use existing ones
and promote the elaboration ot independ
ent
reports on compliance for national and
intemational fora.
That training programs about concepts, s
trategies, and methodologies of legal and
political
enforceabllity of ESCR be multiplied and
aimed at dilferent leading segments of civil
society
and the organizations that represent them
, so as to build up their capacity to act and
exert
an impact on the formulation and applicati
on of public policies involving these righ
ts.
84. That, in collaboration With trade unio
n organizations and con sumer groups,
monitoring
of the activities of private economic
actors be fostered so that these acto
rs comply
With ínternational standards to protect
the human rights and fundamental liber
ties of
the indMdual.
85. Tbat campaigns be carrled out in
different countrtes in order to establi
sh Codes ot
Conduct and/or minimum common
protection ciauses for the fundament
a l rights
contained in international buman rights
law and tbe International Labor Organiz
ation
(lLO). Additionally, s uch campaigns shou
ld be undertaken in relation to state refor
ro
and deregu]ation processes, as well as
the privatization of public services and
other
state policies.
86. That the importance of incorporating
a gender approacb be emphasized in ali activ
ities
invoMng tbe promotion of human righ
ts and, in particular, addressing \/Íolence agai
nst
women and children in their public
and private lives, the right to bealth,
including
reproductive and sexual health, and
the protection of women's integrity, phy
sically,
psychologically, and sexually.
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;

E • 10 multinational and national companies

.
.
ensure the
87. That they adopt so�1al e �1�s gu idelines and codes of conduct that
_
rights.
human
ali
harmonization of theu actlv1tles Wl_tb their duty to respect
n and
88. That they scrupulously respect the standards of the !LO regarding the promotlo
.
.
protectlon of tbe fundamental rights of workers
. .. .
the
89. That they take responsibility . meludin Ie ai responsibillty, for their actlons and
'
umers
s
con
and
users
tbe
workers,
tbeir
impacts of these actions, relating to the :se� of
of tbeir products or services, and/or the popu latlons generally affected by their
productive or commercial practlces.
90. That they allow independent oversight and/or regular monitoring by civil soc
those actions of an economic, social and/or cultural nature.
Quito, 24th of July, 1998

1ety over
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5

PREÂMBULO
\. RECONHECENDO que os direitos econômicos, sociais e culturais (DESC), são iguais
aos direitos civis e políticos, são parte indivisível dos direitos humanos e do direito
internacional dos direitos human os, tal como co nsta da Declaração Universal, do Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, So ciais e Culturais, da Declaração Americana
dos Direitos e Deveres do Homem, da Declaração sobre Garantias Sociais, da Convenção
Americana sobre os Direitos Human os e o Protocolo Facultativo de San Salvado r.
2. RECONHECENDO que os DESC têm sido reafirmados e desenvolvidos através de um
grande número de instrumentos internacionais adicionais, tais como a Convenção dos
direitos dos Meninos e Meninas, da Convenção contra todas as formas de Discriminação
contra a Mulher, dos Convênios da Organizaçã o Internacional do Trabalho, como o
relativo a direitos fundamentais da pessoa no Trabalho e o Convênio nº I 69 da OIT
sobre Povos Indígenas e Tribais, a Declaração da Assembléia Geral das Nações Unidas
sobre o Direito ao Desenvolvimento, e as declarações de Teerã, Viena, Copenhague,
Rio e Beijing, entre outras.
3. TENDO em conta os DESC são parte dos valores fundamentais de uma verdadeira
demo cracia, entendida como o conjunto de práticas sócio-políticas que nascem da
participação e livre autodeterminação dos cidadãos/as e dos povos .
4. ADVERTINDO que a promoção dos DESC co nstituem um dever de especial urgência
e importância para todas as so ciedades e governos, dado que 50 anos depois de ad otada
a Declaração Universal dos Direitos Human os, os DESC não somente são violados e
amenizados, coroo são amplamente desconhecidos e ignorados .
5. DISSENDO que a constância da falta de respeito e atenção aos DESC estão claramente
demostradas pela crescente pobreza, fome, falta de serviços básicos e discriminação
que imperam em nossa região , América Latina, que é a zona de maior desigualdade
social no mundo padecendo centenas de milhares de mortes evitáveis a cada ano.
6. FAZENDO ver que o desconhecimento dos DESC na América Latina provem muitas
vezes de uma redução do problema a um círculo vicioso em virtude do qual a pobreza,
a iniquidade e a ausência de desenvolvimento resultariam de uma conseqüência
necessária e lamentável . segundo o enfoque adotado · das regras econômicas que não
se podem modificar, razo avelmente que ignora que os direitos humanos, como princípios
universalmente aceitados, são os que devem estabelecer os marcos em que a economia
deve operar.

46

Declaração de Quilo
Declaração de Quilo

7. ASSJNALANDO que a gl
obalização do me
rcado e o pens amento úni
co, a integração
econômica que nasce das
pressões econômicas dos gru
pos de poder econômico
Norte, os grandes recurs os
do
destinados ao pagamento da
divida externa da região,
ajustes es truturais e os model
os
o s de desenvoIVim
ento fundados no patrão
neoliberal
representam grandes ameaça
s aos DESC.
8. DENUNCJANDO que a
exclusão so cial rompe os laç
o s bá sicos da inte
gração, atenta
contra a identidade cultura
l das minorias indígenas
e
afr
o
am
eric
ana
s, fomenta o
apartheid social e a violênc
ia.
9. AFIRMANDO que os
DESC reconhecem a dign
idade da pessoa e sua condiç
sujeito do desenvo
ão de
lvimento, que devem guiar
as leis, políticas e atividades
dos governos
e dos outros atore s com vis
tas a sua plena realização , d
o me sm o mo do que
questionar
o fundamento daq
uelas outras que ameaçam
sua dignidade.
I O. RECONHECENDO que
a impunidade frente a grave
Violação dos direitos civis, polí
econômicos, sociais e cultura
ticos,
is gera uma quebra dos valo
res éticos de noss a sociedade
s e impondo que o
,
s Estados adeqüem
os aparato s de jus
tiça para estabelecer a verd
do que sucede com as violaçõ
ade
es, buscar a jus tiça, s anção
dos responsáveis e assegurar
a reparação das vítimas.
11. RECONHECENDO que
o não cumpriment
o e a violaçã o do s
DESC co nstituem uma
ameaça para a paz interna
d os Estad os e para a paz mu
ndi
al.
Que a falta de respeito
aos DESC é uma das cau
s as da insegurança
pública cuja resposta es ta
centrada na
militarização dos corpos de
polícia com uma maior deteri
oraç ão dos direitos hum
anos.
12. TOMANDO em conta
que as mais recentes declara
ções sobre os DESC nascem do
compromisso da socjedade
civil latino -americana, e es
pecialmente da Declaração e
Pla no de Açã o d o Sem iná
rio Lat ino -Americano "O
s Direítos Hum an
os com o
Instrumento de Combate a
Pobreza" realizado po r ALO
P
(San
tiag
o
de
Chi
le,
Sete
mbro
1997), o Plano de Ação das
Ligas Latino -Americanas e da
Fed
eraç
ã
o
Inte
rna
ci
onal de
Direitos Humanos (Dakar, Dez
embro 1997), da Declaraçã
o do Encontro de
ONGs de
Cue rna vac a (Fe ver eiro 199
8), da Dec lara çã o e Pla n
o de Açã o da Pla
taf o rma
Sudamericana de Direitos
Humanos, Democracia e De
senvolvimento (Lim
a, março
1998) e da Declaração e Pla
no de Ação d o Foro de Dire
it os Humanos da Cúpula dos
Povos (Santiago do Chile,
abril 1998) e da Declaração
d
o Fo ro Sindical da Cúp
Povos em Santiago d o Chi
ula dos
le {abril de 1998), as Redes,
ONGs de Direitos Humanos, de
Promo ção e Desenvolviment
o, Organizações Sindicais, de
Povos Indígenas e de Defesa
dos Direitos da Mulher, reu
nidos na cidade de Ouito, Equ
ador, nos dias 22, 23 e 24 de
Julh o de 1998, proclamam
os o s eguinte:
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DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS SOBRE
A EXIGIBILIDADE E REALIZAÇÃO DOS
DESC NA AMERICA LATINA
I. PRINciPIOS GERAIS
. .
idade humana. A democracia, a justiça,
o s hum�os e a di
13. A fonte de to dos os direit
.
�
d
a paz o desenvolvimento e o respeito aos irei os humano s e as liberdades fundamentais
são c�nceitos interdependentes que s e ref orçam mutuamente.
.
.
14 . Os direitos humanos sa-o umversa1 s, indivis íveis, interdependentes e exigíveis, os DESC
.
têm o mesmo estatuto legal, importância e urgê neia que os direitos civis e políticos.
• .
..
s são determinantes para a possibilidade
'
15. O gozo dos direitos econoinJcos, sociai� e culturai
. .
.
,.
do exemc10 ef euvo , i·gualitário e nao d1Scnmmatório dos direitos civis e políticos.
.
Assegurar o gozo dos direitos civis e políti�o� s�m considerar O pleno exercício dos
.
direitos eco no• inJ�os, so C1ai· s · e culturais co nstltw d1s cn· mm·ação intolerável' que favorece
. .
os setores beneficiados pela de s.igual distribuição da riqueza e reprodução das iniquidades
sociais
. .
16 . A pesso a e sujeito de todos os drre1tos e liberdade ' e o s Direitos Humanos implicam no
.
fortalecimento de o portunidades e capacidades para que as pessoas possam desfrutar.
.
17. Os Estados tem a prim ordial obngaça- o de resp eitar proteger e promover os DESC
.
· na! e frente a seu po'vo. Na-o obstante ' outros atores
frente a comunidade mternac10
·
tem o dever de re s peitar tais · direitos e ser res ponsá ve·is frente a eles. Por esta razão,
.
.
. ,1
· corno a comumdad e mt ernacional e os Estados, frente as
tanto a sociedade c1vi
.
.
vio lações po r ação ou orrussao- perpetradas por atores como as empresas multinacionais
.
e/ou organismos multilaterais , devem adotar mct·IV!'dualmente e mediante a cooperação
.
internacional, medidas efetivas para preverur, repelir e sancionar as violações a esses
direitos em qualquer parte.
.

.
.
18. Os DESC estão diretamente relacionados com os tratados internacionais de comerc10
e finanças que vêm adaptando ·se aos marcos do atuaI processo de glo balização, de
.
- e promoça-o devem considerar-se como elementos
modo que seu res peito , prot eçao
para ser considerados em tais acordos.
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li. PRINCÍPIOS SOBRE A EXIGIBILIDADE E A REALIZAÇÃO DOS DESC

.
.
compartilhadas pela coletivid de, por
25. Muitas das vio1aç o- es dos DESC são sentidas e . . . .
. s.
. 'bitid de dos DESC se aplica a casos md1viduats e coletivo
. a eXJgi
ISSO
a

a

19. A exigibilid ade é um process o social, p oliti co e le gal. A forma e medida em que um
Estad o cumpra com suas obri gações a respeit o dos DESC nã o somente tem que ser
ma téri a de escrutínio dos ór gãos de verifi cação do cumpriment o das normas que os
consagrara m e garantir am, mais deve bar car a participação ativ da socied ade civil
nest a tarefa como condição de exercício de su a cidad ani a. Os DESC são direitos
subjetivos cuja exigibilid ade p ode ser exercid a individual e coletivamente.
a

Ili. OBRIGAÇÕES DO ESTADO E OUTROS ATORES IMPLICADOS
NA OBSERVÂNCIA DOS DESC

a

20. Os direitos econômic os, soci ais e culturais fixam os limites mínimos que deve cumprir
o Est ado em matéri a e conômi ca e social pa ra garantir o funci onamento de socied des
justas e para legitimar sua própl existên cia. Para a existência deste ordem econômi co·
social mínimo os instrument os internacion i s de direit os econômicos, sociais e cultu rais
não impõem fórmulas uniformes, porém requerem ao menos que o Es tad o arbitre os
mei os para o seu alcan ce par a cumprir as necessidades mínimas da população nas
áreas envolvidas e defina p oüticas de melhoramento progressivo do nível de vida dos
habitantes mediante a ampli ação do desfrute desses direitos.
a

a

a

21. Existem níveis de obri g a ções c omuns a t o d o s os direit o s hum a n os, que
compreendem ao men os uma obrig açã o de respeit o, uma obri g ção de proteção e
uma obri ga çã o de sa tisfaçã o. De tal m od o que nenhuma ca teg ori a de direito é
mais ou men os exi gível, ma is sim que c ad a direito humano corresponde distint os
tipos de obrigações exigíveis
a

22. Os Estados tem o dever de prevenir e sancionar a ocorrênc ia de violações aos DESC
por parte dos agentes privados. O Estado é responsável p or omitir seu dever de protege
l os, porém tais agentes devem responsabiliz ar-se por seus atos e pelas conseqüências
destes ante as instãncias de direito interno.

23. Os direitos econômicos, sociais e culturais são exigíveis através de diversa vias: judicial,
dministrativa, política, legislativa. A postulação de casos judiciais que se referem a
estes direit os adquire uma maior sentido no mar co de ações integradas ao campo
político e social, tant o nacional como internacional.
a

24. Os instrumentos interna cionais e constitucionais de proteção dos direitos econômicos,
sacia.is e culturais são operativ os e estabelecem direitos exigíveis diretamente pelas
pessoas, in clusive ante sua omissão na regulamentação le gal. Em tão sentido, os juízes
estã o obri gados a aplicar diretamente estes instrumentos e reconhecer nos ca sos
concret os submetidos a sua jurisdição os direitos que estes cons gram.
a

A. Obrigações do Estado

. - ue lhes correspondem tem sido elaboradas
26. Os conteúdos d os DESC e as �b�1g��:�:
�
ções incluídos nos Princípios de Limburgo
r
c
e vári
Obse_rvações do Comitê
ic��' :;;;:::çi� d: ;:;alore e nos Comentários e
e%a s ;�
. . os Econo• micos So ciais e Culturais.
do Pacto Internacional dos Due1t
.
..
limites e a discrecionalidade est tal
27. Os direitos econômico� ,. soc1�s � cult�a�: fixam
obrigaçã o neste campo estabelece
na decisão de su as políticas púbhcas. e vação e
ar
.
.
. o Estado esta compromeu·do à assumir devendo dedic
um catálogo de pnondades que
. estas obri ações. Assim, a obrigação de
g
prioritariamente seus recursos par a cumpnr.
ontida no art. 2.1 do Pacto de
c
"
nh
destinar "até o m�o d� recur
_
�: �::::�
ece uma ordem de preferência para
t
Direitos E conõrrucos, soc irus e
usa utiliz ação.
compreendem:
28. As obrigações dos Estados a respeito dos DESC
.
.
ferência do Est do na liberdade
Uma obrigação de respeito , consistente na. nã.o ,inter
das
o , gru�os e coletividades, volta
de ação e uso dos recursos própios de cada.m�vidu
.
des econo rruc s e soc1a1S,
a aut o-s atisfazer su as necessid
.
tos ante
ardo do gozo destes direi
Uma obrigação de pro teção, con siste no resgu
a fetações pr ovenientes de terceiros e:
.
.
a ' O desfrute dos direitos
Uma obrig ção de satisfazer, de manetra P1en
.
. cometidos por servidores públicos, assun
. ar os delit
os
Uma obrigação de s ncion
de corrupção que violem e atentem
como por pess oa s físicas e jurídica s em casos
contra os DESC
a

a

a

a

a

a

a

a

ções:
29. Ademais, o Estado tem as seguintes ob rig
. ,.
. ça-o.. além da obrigação de trato igualitário e do prmc1p10
. .mma
ao discn
a. Obriga ção de n. e direitos civis e políticos como de direitos
de não discrimin ação, tanto em matéria d
a
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econômicos, sociais e culturais,
a obrigação do Estado se estende
a adoção de
medidas especiais - incluindo med
idas legislativas e políticas diferenc
iadas - para as
mulheres e no resguardo de grup
os em situação de vulnerabilida
de e de setores
historicamente desprotegidos,
tais como anciões/as, meninos
/as, portadores de
deficiencia física, enfermos/as
terminais, com problemas méd
icos
persistentes, que
padecem de enfermidade men
tal, vítimas de desastres naturais,
que Vivem em
zonas perigosas, refugiados, com
unidades indígenas e os grupos
de
baixa renda ou
em situação de pobreza extrema
;

b. Obrigação de adotar medidas
imediatas: os Estados tem a obri
gação de adotar
medidas em prazo razoavelmen
te breve desde o momento mes
mo
em que ratifica
os instrumentos referidos aos
DESC. Tais medidas devem
con
sistir em atos
concretos, deliberados e orientad
os o mais claramente possível para
a satisfação da
totalidade dos direitos. Em todo
caso corresponderá ao Estado
justificar sua
inatividade, demora ou desvio
no cumprimento de tais objetivo
s,
e entre suas
obrigações imediatas encontram-se
:

i. A obrigação de adequação do
marco legal: os Estados tem a obri
gação de adequar
seu marco legal as disposições das
normas internacionais sobre dire
itos econômicos,
sociais e culturais.

ii. A obrigação de produzir e pub
licar informações: o direito a info
rmação constitui
uma ferramenta imprescindível
para que o cidadão possa fazer um
efetivo controle
políticas públicas na área econ
ômica e social. Contribui assim
mes
mo a vigilância
por parte do próprio Estado do
grau de efetividade e obstáculos
para
a satisfação
dos direitos econômicos, sociais
e culturais tendo em conta adem
ais
os
grupos que
se encontram em situação de
vulnerabilidade. O Estado deve
disp
or
dos meios
necessários para garantir o aces
so e condições de igualdade à info
rma
ção
pública.
Deve ademais produzir informa
ção sobre o grau de efetividade
dos
DES
C,
assim
como os obstáculos e problemas
que impeçam sua adequada satis
façã
o
e
sobr
e os
grupos mais favorecidos.

Ui. A obrigação de promover
recursos judiciais e outros recu
rsos efetivos: dada a
ausência de diferenças substanc
iais entre direitos civis e polí
ticos e direitos
econômicos, sociais e culturai
s, o Estado - e a comunidade inte
rnac
ional · devem
assegurar recursos judiciais e
de outro tipo, aptos para fazer
exigí
veis
os direitos
em caso de violação.

c. A obrigação de garantir níve
is essenciais dos direitos: o Esta
do tem a obrigação
mfnima de assegurar a satisfaçã
o de níveis essenciais de cada um
dos direitos. Esta
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NestaSS!=

obrigação deve vigorar em períodos de limitações graves de recursos, ca��i'
processos de ajuste, de recessão econômica o por ou�?s f�tores.
o Estado deve fixar uma ordem de prioridades para a u�açao dos recwsos
identificando os grupos vulneráveis que serão benefic1a�o� a fim de efelmr um
eficaz aproveitamento da totalidade dos recursos disporuveIS.

d. A obrigação de progressividade e sua corre a�v p oib. - de regres-sividl!de: 0
!
Estado tem o dever de encaminhar a plena e,etiVl�a ;e d��ª�eitos por fim a ilffi.a
- dem
'
andas
de rogressividade de ação, sua irrazoável demora e/ou a adoç�o
- que
im!liquem no retrocesso de tais direitos. Ê proibido ao Estado a 1IDple�en12Ç!Ode
políticas regressivas, entendendo por todas aquelas que �e�am por_ �b1e
efeito a diminuição do estado de gozo dos direitos econorrucos, sociais e:=
Neste sentido:

i::-u:iç:

i. As normas reguladoras aparentemente regressivas que contenha_m uma
de invalidez que obriga o Estado a justificá-las plenamente baixas con oes
escrutínio estrito.

..
de maneira imediaiia
I
. A progressividade implica que os Esta d os fxem
de os
u estratégias e metas para alcançar a plena vigência dos DESC :º�:esisrema
'.
de verificação de indicadores que permitam um� s_upe�1sao
.
.
.
setores sociais. A progress1v1"dad e implica a aplícaçao imediata d os conteúdos
. - numm
'"
- - as de
mínimos dos DESC para garantir uma vida digna e cond1çoes
subsistência.

iü. Conforme o Principio 72 d e LimburgO , se considerará que o Estado Pane coma:re
uma violação ao Pacto se, por exemplo:
Não consegue adotar as medidas exigidas pelo Pacto;

Não consegue remover, com maior brevidade possível e qua_nd� eve faze-to,, i!I08
�
os obstáculos que impedem a realização imediata de um dire1to,
.
Não consegue aplícar com rap1dez um direito que o Pacto exige;

eali - �
Não consegue, satisfazer uma norma inter�cional mínima der zaçao,
aceitada e para cuja satisfação está capacitado;

Adota u�a limitação a um direito reconhecido no Pacto por va.es �� cl(Q)
mesmo;
· Atrasa a determinação da realizaçao progressiva de um direito, "m� ��
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dentro dos limites permitidos no Pacto e que esta conduta se deve a uma falta de
recursos e a uma situação de força maior;
Não apresenta os informes exigidos pelo Pacto.
30. Se deve garantir a todas as pessoas uma total realização de sua condição de cidadania
e, correspondentemente, sua igualdade formal e material para assegurar a plena vigência
dos direitos econômicos, sociais e culturais.
31. Devem ser criados espaços de participação para os/as cidadãos/as na formulação,
execução, e controle dos planos de desenvolvimento, a priorização de recursos, a
vigilância do cumprimento dos pactos internacionais e outros normas referidas a
proteção de todos os direitos humanos, assim como as atividades do Estado e outros
atores econômicos e sociais que afetem seus direitos a nível global, regional, nacional
e local. Garantindo igualmente sua participação no processo de reformas do Estado,
sobre os processos de desregulamentação, formulação e implementação de políticas
públicas.
32. Os Estados são diretamente responsáveis se permitem que pessoas naturais ou íurídicas,
como as empresas nacionais ou estrangeiras, que realizam atividades em seu território
violem os DESC e as proibições existentes em sua jurisdição; ou se protegem e garantem
o exercício abusivo e discriminatório de direitos que impliquem, a sua vez, a violação
de outros, tais como a alimentação, o trabalho, a exploração das mulheres, o trabalho
infantil, entre outras condutas violadoras dos mesmos.
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e mulheres como prioridade das polfticas econômicas e sociais, promover a integração
social baseada na promoção e proteção de todos os direitos humanos, assim com a
tolerância, o respeito a diversidade, a igualdade de oportunidades, a solidariedade, a
seguridade e a participação de todas as pessoas, grupos desfavorecidos e vulneráveis,
sem nenhuma discriminação.
36. Um compromisso sério com as obrigações dos Estado a respeito dos DESC implica
que as obrigações de pagamento dos credores externos devem subordinar-se ao dever
de promover o pleno acesso e desfrute pelos seus cidadãos de todos os direitos, de
tal modo que os programas de aíuste estrutural que se acordem com os organismos
financeiros internacionais devem estar subordinados ao desenvolvimento social, em
particular, a erradicação da pobreza, a geração de emprego pleno e produtivo e a
promoção da integração social com uma perspectiva de gênero e da diversidade
cultural.

B. Obrigações de instituições internacionais.

37. As transações macroeconômicas e a aplicação de políticas de aíuste estrutural, as
empresas multinacionais, as instituições financeiras inter-governamentais (BM, BIRD,
FMI), a Organização Mundial do Comércio e o Grupo dos Sete devem responsabilizar
se de não incorrer em violações aos DESC, especialmente em países pobres como os
Latinos Americanos.

33. A vigência dos DESC implica um compromisso dos Governos e de outros ramos do
poder público (Legislativo e Judiciário) e dos organismos de controle (Ministério Público
·Fiscais· Ombudsman, entre outros) para adoção de todas as medidas que estão a seu
alcançe para a realização dos DESC, incluindo medidas legislativas, judiciais,
administrativas, econômicas, sociais e educativas com o fim de garantir os direitos
consagrados no PIDESC.

38. Conforme o mandato da Carta das Nações Unidas e seus instrumentos constitutivos,
as instituições inter-governamentais tem as seguintes obrigações:

34. Com vistas a busca da plena satisfação dos DESC deve-se aplicadar políticas fiscais
orientadas a uma redistribuição eqüitativa de recursos, taxando preferencialmente e
seletivamente o patrimônio, as grandes fortunas e as transações comerciais, antes que
os salários, os recursos do trabalho pessoal com impostos indiferenciados e repressivos
ao consumo e ao valor agregado.

b. Assegurar que suas polfticas e atividades promovam os DESC, especialmente através
do fortalecimento da capacidade das populações para reivindicar e satisfazer estes
direitos por si mesmas.

35. Os compromissos estatais relativos a criação de um de retomo econômico, polftico,
social, cultural e jurídico favorável ao desenvolvimento social exigem ações energicas
dirigidas a erradicação da pobreza, promoção do emprego e a equidade entre homens

a. Assegurar que suas políticas e atividades respeitem os DESC, o que significa que
não contribuam a promover violações aos DESC na forma de uma regressividade
do âmbito de proteção concedido a outros direitos ou mediante a introdução de
obstáculos para o desfrute dos DESC.

e. Assegurar a máxima transparência de suas atividades e a plena participação na
formulação de suas políticas por parte das populações afetadas.
d. Avaliar, estar atendo e assumir à responsabilidade pelo papel que lhes compete nas
violações dos DESC.
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VERNOS,
V. EXIGÊNCIAS PARA OS GO
DADE
OUTROS ATORES E A SOCIE

39 O reconhecimen to das obrigações do Es tado frente os DESC por s uas distintas formas,
.
;
não som ente na formulaçã o de l eis são tamb.
em a r ula çã o e
��ntrole dos re cursos
��
pelo Congress o, e na formulaçã o d�s I:°l iti cas eco �om1cas e so ciais, na vigi lâ ncia das
_
atividades do Governo e s eus .ministénos, e as dec1soes das cortes.
.
40. A falta de m onitoram en to e avaliação regular sobre o cumprun
ento dos DESC e a
.
cons eqüent e i nexistên cia de medidas efica zes para evitar as violações dos DESC.
.. . .
- mais. eqwtativa
41. A ausência de políticas para ass egurar uma distr·ibwç
. ao
dos benefícios
.
u nte co ncen tração da rique za que impede o acesso
do desenvolvimen to' com a co n seq··e
universal aos serviços bás.icos.
42. A au sência de políticas efetivas
s ofrida pelas mulher es.

e

afirmativas para supera r

a

discriminaçã o de fato

.
. .
o de fat o dos
43. A ausência de polfticas efetivas e afirmativas Para super ar a d1scnmmaçã
:· .
set or es soc iais s egregados e em s1tuaçao d e vul nerabilidade co mo os mdJg enas,
.
Imigrantes e populações deslocadas no desfrut e d os DESC.
.
44. A falta de transparência na formulação e desenvoJVtme nto de políticas e atividades do
_
, de difusão e a preparaçao d os informes
Estad o em matéria de DESC. lnclus1ve a ,alta
rel ativos ao cumprim ento do PIDESC e das Reco me ndaçoes do Comitê da ONU sobre
os DESC r elativ os a tais inf ormes.
45. A falta de difusão de informaçoes e educação sobre os DESC.
.
46. A corrupção d e funcionários estatais e o exer�Ic10 dos orçam entos sociais e a ín eficácia
na utilização dos re cursos públicos ' com pre1uizo ao pleno desfrute dos DESC.
47. A falta de r,econh ecimento e respeito para com o� D:SC nos acordos internacionais de
integração, e no pagamento da divida externa, na aplicaçao de programas de ajuste estrutural.
. teress es do Estad o.
48. S obrep or ao exerc fcio pl eno dos DESC outros tn
49. A fal ta d e ação dos Estados frente as violações e ameaças para o desfrute d os DESC
provenientes de agentes privad os ' t . mo empresas que desco nhecem sua obrigação
:t
de respeitar os direitos fundam
a pess oa ao trabalho e o di reito da coletividade
ao um m eio ambiente sã e prot�gldo.

A. Aos Estados em geral

se a iniciativa para
não tê-lo feito , o PIDESC e somem50. Que ratifiquem, em caso de já
para garantir o
e
m
o para o mesmo , com o um io
ado ção de um Protocolo Facul tativ
o
gi.ã
icos, sociais e culturais na re .
desfrute mínimo dos direito s econôm
e o cumprimento do
gações de produzir inf ormes sobr
51. Que cumpram com suas obri
ia da sociedade
o
de DESC, com a partic ipaçã prev
PIDESC ou outro Pacto em matéria
Nações Unidas
das
sistema
informes regul ares aos órgãos do
c ivil. Que entre guem
ecomendações.
r
de zelar pelo cumprimento de suas
encarregado s d e sua verificação e
C ostentem categoria
das reformas constitucionais, os DES
52. Que garantam que, no marco
de p roteção jurídica
nismos específicos e adequados
con stitucional e gozem de mec a
justiciabilidade ante os trib unais
que assegure sua exigibilidade e
s
os do PlDESC e outro
s legais internas com os postulad
53. Que harm onizem as norma
SC.
onais r elativos aos DE
instrumentos jurídicos inter naci
m recursos econômicos
l as pessoas que não contam co
54. Qu e dotem de assistência lega
dos Estados reparar
icos, sociais e culturais. É deve
para a defesa dos direitos econôm
os DESC.
l ente as vftimas das violações d
inte gram
ão
o não existam a instituiç
ãos de controle de Estado, quand
os
d
da
a
iz
cial
55. Que criem em seus países órg
spe
e
ira
e
em de man
o Povo que se ocup
o
a
par
s
da
Ombudsman ou Defensórias d
nta
e
ri
o
s
a
c
cffi
stejam dotadas d e funções espe
DESC, ou quando menos que e
cumprimento dos DESC.
no qual o
centrado na pessoa humana,
e desen volvimento
nômicos ,
co
e
,
s
o
56. Que adote um modelo d
lític
o
s, p
nível de desfrute dos direitos civi
desenvolvimento se meça pelo
.
co
i
ento econôm
o e não só pel o crescim
sociais e culturais da populaçã
ento de
eito ao estabelecim
de consulta êidadã com resp
te com
en
lm
cia
e
sp
57. Estabelecer mecanismos
e
al,
cion
s de caráter co mercial interna
convênios , contratos e tratado
relação ao lmpacto nos DESC.
nte
funções públicas, especialme
car a corrupçã o nas
di
a
rr
e
a
par
s
e
z
fica
58. Adotar medidas e
alizando estas condutas.
no manej o dos orçamentos, pen

56

...
Declaração de Quilo

59. A utilização dos Estados de exceção não pode abolir nem suspender O exercício e
desfrute dos DESC.
B. Aos Estados Americanos
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69. Que revisem o impacto do pagamento da divida externa no desfrute dos DESC,
estabelecendo uma comparação entre os conceitos de receita por intermédio da
cooperação internacional e as receitas por amortização da divida externa, com vistas a
deixar claro se há ou não ajuda real para o desenvolvimento, e procurar as medidas
corretivas correspondentes.

60. Que incorporem o tema da erradicação da pobreza baseada na realização dos
DESC, como eixo central da agenda de prioridades nacionais e
subseqüentemente, adotem medidas adequadas ao caráter multidemensional �
complexo do fenômeno.

70. Que estabeleçam um limite internacional ao gasto público com as forças armadas e de
segurança pública, fixando uma relação percentual entre estes e o gasto social, liberan�o
recursos apropriados para atender os DESC de toda a população, adotado esta proporçao
como um índice de velificabilidade de desenvolvimento.

61. �e ratifiquem o Protocolo de San Salvador e todos aqueles instrumentos internacionais
vinculados com a promoção e proteção dos DESC, em particular da OIT, os referentes
as m �eres e crianç�s, trabalhadores migrantes, assim como povos indígenas e
comurndades afroamencanas, procurando sua reatualização em conformidade com as
atuais exigências estabelecidas por estes direitos na América Latina.

71. Que cumpram com a obrigação de proporcionar o ensino dos direitos humanos
nos sistemas nacionais de educação, e que muitos dos tratados e declarações
internacionais relativos aos direitos humanos contenham deveres especiais dos
Estados a fim de proporcionar educação pública, treinamento de funcionários sobre
outros tipos de educação, acerca dos direitos específicos, que garantam os ditos
tratados e declarações

62. Que revisem o Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos com a
participação do setor não-governamental, para melhorar a efetividade da Comissão e
da Corte Interamericana de Direitos Humanos na proteção de todos os direitos humanos
e, de modo particular, os DESC.
63. Que procurem o fortalecimento e visualização do compromisso com os DESC por
parte das diversas instancias e órgãos da OEA, da Comissão e da Corte.
64. Que �arantam tanto no Acordo de Livre Comercio das Amélicas (ALCA), como nos
demais acordos regionais e universais de integração econômica que respeitem e
cumpram os princípios dos pactos e convenlos internacionais refelidos aos DESC.

e. As instituições inte!'-govemamentais e seus órgãos
72. Que as instituições inter-governamentais do sistema das Nações Unidas (especialmente
aquelas vinculadas a cooperação técnica e econômica internacional), e os Estados
que as compõem, reconheçam suas responsabilidades e obrigações frente _aos DESC
em relação a Carta Universal dos Direitos Humanos e suas próprias cartas
constitutivas.

65. Q �� pr�movam a adoção de uma Carta Social Americana dirigida a garantir o pleno e
eqwtativo desfrute dos DESC por todos os cidadãos e cidadãs da região.

73. Que ao elaborar seus programas e planos de atividades, estas instituições não so�ente
coordenem e harmonizem suas políticas, avaliem os efeitos destes sobre o con1unto
dos direitos humanos e, em particular seu impacto sobre os DESC.

66. Que seja garantido o desenvolvimento e a livre circulação dos trabalhadores
promovendo a regularização e reconhecimento dos direitos dos trabalhadores migrante�
ou, no caso, da população deslocada no seio de cada país.

74. Que estabeleçam e/ou aperfeiçoem mecanismos e oportunidades para a pop�lação
afetada e as organizações não-governamentais comprometidas com a prom� çao dos
DESC, participem e realizem consultas acerca dos programas que desenvo!V1dos.

67. ?ue assegurem a pa �ticipação da sociedade civil no processo de formulação, adoção,
_
_
unplementaçao e vigilância da integração econômica regional.

75. Que se habilite normativamente a participação igualitária dos Estados nas decisões das
instituições financeiras internacionais.

68. Que promovam a adoção de mecanismos de supervisão internacional dos DESC que
facilitem sua exigibilidade.

76. Que a Assembléia Geral da ONU e/ou o ECOSOC solicitem uma opinião consultiva a
Corte Internacional de Justiça sobre as práticas e políticas do FMI e do BM, e que se
ájustem aos fins de sua criação e a Carta da Nações Unidas.
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77. Que estabel eçam especialmente n
as instituições de Breton Woods, me
canismos de
c ontrole s obre o fluxo de capitais esp ecula
tivos.
78. Que a D eclaração dos Povos Indíg
e nas seja ado tada sem res
ervas a os seu co nt e
údo,
que a refe rida Declaraçã o s e c onve rta
em Con venção antes qu
e conclua o Décimo
ano
dos P ovos Indíg enas (2004), e que s e
crie um For o Indígena Perm
anente como parte
do Sist ema das Naçõ es Unidas.
D. A Sociedade
79. Que co mo os DESC nã o pod
em s er r ealizados

sem a participaçã o ativa da so ciedade
em geral, e das comunidades afetada
s em particular, os moVimentos e orga
nizações
s o ciais latino -americanas assumam a
tar efa de promovê -los.
80. Que a sociedade em s eu conju
n to tome co nsciência d
e qu e os DES C sã o dire
Jtos
humanos exigíveis e justiciáveis.
81. Que se reforce a dis cussão te óric
a para precisar tanto os conteúdos mín
imo s dos DESC,
com o o núcleo in tangív
el e ess encial de cada dir
eito, d e m od o qu e p ermit
a garantir a
seus titulares um nível de vida mín
im o ade quad o d entro do conceito de
vida digna
que é exigível em todo momento e lugar.
O r eferido n úcleo ess encial deverá ser
formado
p ela exp eriência daqueles que vivem
n os lugares marginais de s obrevivência.
82. Que o papel fundamental desemp e
nhado pelas ONGs em beneficio da prom
oção e defesa
dos DESC, assim como todos os direito.s
humanos, seja reconhecido, pr omovido
e protegido.
As ONGs constituem um canal de espe
cial relevância para ministrar e disseminar
infoo
nações
relativas a estes direitos, impulso e ac
ompanhamento de ações
de exigibilidade, e de
assistência· por diversos meios- aos disti
nt os mecanismos especiais de pr omoção
e proteção
dos direito.s humanos na ONU e na OEA
, inclusive brindando seu apoio, respeito
e colocando
em prática suas recomendações. E mist
ei; portanto, fortalecer seu acesso a tod
o sistema.
83. Que as organizaçõ es e moVimento
s c ompro metidos com a pro moçã o do
s DESC somem
esforços, de maneira mais imediata e
profunda que seja p ossível, tanto para
incidir nas
políticas públicas (gasto so cial imp
o stos fis cais, plan o s d e
desenvo lvimento ), que
garantam a máxima dotaçã o de re curs
os para a vigência d os DESC
, como para monitorai;
Vigiar e verificar s o cialmente os níveis
de cumprim ent o dos DESC no int erior d
e cada
país. Para tanto devem formular inst
rumentos apropriados de mediçã o e
utili
os
zar
exist ent es, pro movendo
a realização de informes independe
n tes sobr e est e aspecto
em nív el nacional e ínt ernaci onal.
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1 em o s programas d e formaçã o acerca dos conc eit os, estratégias e
84. Que se multi. P!'qu
.
.
metod o1 ogias de exigibilidad e jurídica e p olítica dos DESC, d.mgi
· ·dos as distintas
. an as da so ciedade civil, e para organizações que repr ese n�, _e m
e
d odo que s e
.
:;lia�a sua capac idade de atuar e incidir na formulação e apbcaçao das políticas
públicas relativas aos mesmos.
.
.
85. Que s e IIllpu1 s1on e em co lab oraçã o c om as organizaçõ es sindicais e grupos de
.
' ·tor amento s obr e as açõ es dos ag entes econômicos privados,
con surrudores, o moru
. .
com o fim de que r espeitem as normas internacio nais de pr oteça- o dos dir eitos humanos
.
e liberdades fundamentais da pessoa. Que s e implementem campanhas em dife es
país es, com o ob·l etivo de es tabele ce r Códigos d.e Co nduta e/ou clausulas m;::: as
. .
• m. os fundamentais de Dir eitos Inte rnac ional de Dir eitos
co. muns de pr ot eção dos conve
.
d Organizaçã o Internac1onai do Trabalho (OIT) · Igualment e no s process os
:
, .
::::;� d: Estado, de desr egulame ntaçã o e privatizaçã o dos serviços publicas e
d emais políticas públicas.

r
86. Que s e destaqu e a importância de �c_orporar a p erspectiv
atividades referidas a pro moçã o dos direitos humanos e, em P::;::;: �;�n��::n:�
a · ça e O adol esc ent e na v1'd a púb'lica e privada' o
d iolênci contr a
.
dir� e�ito a sau�de , m· cllllª d:���d e �;:odutiva e sexual e a proteção de sua integridade
física, ps icológica e sexual.

E. As Empresas multinacionais e nacionais

.
87. Qu e adotem regulame ntos de ética soeia! Código de Conduta que oportunizem uma
harmonizaçã o de suas atividad es ao dever' de respeitar todos os dire itos humanos.
88. Que respeitem escrupulosamente as n�rmas da Or anização Internacional do Trabalho
(OIT) referentes a pr omo ção e pr oteçao dos d'tr eit�s fundamentais dos trabalhadores.
.
89. Que se responsabilizem por seus atos� ass1ID como pelos efeitos destes, incluso em sentença
judicial, relativos aos DESC dos usuários e conswru• dores de seus produtos e serviços, de seus
trabalhadores, das populações afetadas em geral por suas práticas produtivas e/ou comerciais.
.
90. Que se submetam ao escrutínio inde�en �te / u monitoramento regular da sociedad e
:
.
civil sobre aquelas ações que tenham mc1�enc1 d: n atureza econômica, social e cultural.

Qú ito, 24 de Julho, 1998
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ABRAAO

SUBSÍDIOS PARA CURSINHOS BÍBLICOS

AS HISTORIAS QUE A BIBLIA CONTA ...
-----------------------------------Nos cursinhos bíblicos que fize mos ate:agora, nos vimos
que a Bíblia, atravé s das historias que vem relatando, quer
nos dar umas "MENSAGENS". Es tas -mensagens são muito importan
tes , porque iluminam a nossa vida e nos fazem entender o que
devemos fazer para cumprir a vontade de Deus e chegar ate/
Ele.

Uma das men.s agens mais importantes que nós encontramos /
nas primeiras páginas da Bíblia, foi aquela da criaçao.
O
primeiro capítulo do Livro do Gênesis nos conta que tudo a
quilo que Deus tinha feito era BOM. Bastava que os homens ti
vess em continuado a fazer coisa s "boas" e a vida teria sido
um para.isa . Mas infelizmente não foi assim, e nos acabamos
�os perguntando:

"Por que o mundo nao e o paraíso que Deus que·r:? 11
De fato, nos primeiros capítulos do Livro do Gênesis,
Bíblia conta histórias muito tristes:

a

- Adão e Eva desobed.ecem a Deus .••
- Caim mata seu ir>mao ...
- A ma tdadB dos homens e o dilúvio . . .
- A divisão e a confusão da torre de Babel ...
Nestes primeiros capítulos a Bíblia mos tra como o mal en
e
trou no mundo por culpa dos homens ; como foi estragando
destruindo a bênção com que Deus havia abençoado a vida
no
dia da criação. A esperança, porem; não deve morrer por cau
nos
sa diss o, porque Deus nunca abandona o seu povo. Então,
capítulos seguintes, a Bíblia nos contarã uma hi.stória muito
bonita. E' a história de Abraão, "Chamado" por Deus a fim de
trazer de volta a bênção no mundo.

2

A HISTORIA DA MALDIÇ,li;O: Gên esis, cap. 3 a 11

=========================================--===

Deus tinha criado o mundo e o tinha abençoado. Bastava o
homem ter seguido o caminho que Deus rrostrava, e teria sido
feliz. Mas o homem desobedeceu, e no lugar da Bê�o éntrou
no mundo a Tl\3.ldição . Isso rão p::>dia ser. A rraldiçao devia/
ser vencida e tirada. Precisava descobrir as··causas, o " p::>_!:
quê" ela tinha entrado no mundo.
A BÍblia tem os olhos de Deus. Com estes olhos ela estu
oou a m3.ldição que estava estraganoo a vida humana. Estuoou
a, parte p::>r parte, até descobrir a sua causa escondida. Co
meçando em ciWita., ela foi cavancb o chão da vida, tirando, u
Tl\3. dep::>is da outra, as carradas de sujeira com que os homens
entupiram a fonte da vida e sujaram a sua água .
O que a Bíblia descobriu foi o seguinte. E' corro se a mal
dição tivesse quatro carradas:

ODIAR, MATAR E

1. Desligar-se de Deus e da sua Palavra.

Esta camada é a revolta de Amo contra Deus . Ela deu ori
gan às outras três camadas e as alimenta (cf. Gên. 3,1-24)-:-

2. Odiar, matar e vingar.

Esta canada estragou a convivência entre os homens. Ela a
parece claramente nas histórias de Caim e Larneque ( Gên 4 ,1-26)

3. Usar Deus e a Religião em proveito próprio.·

Esta camada sujou a vida de tal jeito, que Deus se viu o
brigado a usar o castigo do Dilúvio ( cf • Gên 6, 1 a '9, 29) .

4. Dominar e explorar os outros.

Esta camada foi jogada na fo nte da vida qU3.ndo os homens
construiram a Torre de Babel ( cf. Gên. 11,1-9).
Assim:

-- - --

__ - ----------

_-.........._.., -....

----..

--

.

- --

O ESTUDO QUE A BIBLIA FAZ DA SITUAÇÃO DE INJUSTIÇA
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Estas são as quatros canadas de suJ erra, l:i._gadas e mist�
das entre si, que estragam a vida h\.DTB.na na hora em que ela
sai da fonte. A .fonte da vida é Deus e a sua Palavra Criadora.
A BÍblia fala deste começo quando descreve a Criação.
Varros agora ver de perto como esta história da mal�ção /
acontecia na vida dos primeiros homens e como ela esta aconte
cenoo agora. Vérerros , \.DTl3. por urra, as carradas que sujam e en
topem a fonte da vida.
1. O pecado de Adão: desligar-se de Deus e da sua Pala.vra:
Gênesis 3,1-24.
Cavando no chão da vida e chegando lá bem fundo, onde com�
çou a vida cbs homens, a BÍblia descobriu o peca<l; que abriu
a porta à maldição aqui na terra. De fato, � -�P:-tul� 3 �/
Gênesis ' a Sagrada Escritura nos conta t.rrra. historia: e a his
tória do pecado de Ada.o.
Adão é \.DTl3. palavra hebraica que quer dizer HOMEM. Então/
somos tocbs n:5s, desde o primeiro até o Últirrp. A Bíblia �n
ta que Deus tinha falacbl a Adão como devia viver, rras Adao /
não obedeceu. Ele não fez caso da Palavra de Deus e resolveu
fazer por S(Ja conta. Sencb assim, era corro se eie quisesse /
torrar o lugar de Deus neste mundo, cbminan� � viela e fázen
cb o que bem lhe agradasse. O pecacb de Ad3.o e �quecer que
Deus e Pai e que a vida vem IELE. E' separar a viela de Deus/
e afastar Deus da vi&.' E/ o homem quancb quer ocupar o lu
gar que pertence sq a �us e acha que é o �no ela viela, ca
p:tZ de decidir, por si só1 o bem e o rral- (.Gen. �,17 e 3,5) •
E' pretender lD'Ilél independencia que leva a morte, Corro o ga
lho que se destaca da árvore a fim de ser livre e açaba rrorrendo seco por falta de viela.
A BÍblia ros conta que Adão, isto é os primeiros homens,
pecaram porque se afasta� de Deus. O _Conc�lio Vaticano II
chamou seriamente a atençao de tocbs ros, �z�do que a se�
ração entre a fé e a viela continua sencb o ma.J..or ma.l cb nos
_so tempo.
Este. pecado 9e Adão foi t�rribém_ch�do de pecado origi
na 1, :i;:orque esta na origem, isto e, e a causa de todos os o�
tros males. De fato, deslocancb o eixo da viela, coloca tudo

-
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fora do lugar e faz acontecer as Il\3.iores besteiras .E' o que
a Bíblia nos conta e é aquilo que nós estamos vencb todos os
dias. E' a raiz da maldição�
2. Caim e Lameque: odiar, matar e vingar (Gênesis 4,1-26).·
Logo depois
- que Adão deixou de reconhecer Deus como Pai , /
.
deixou tarribem de recom ecer os outros homens como innãos.Com
o afastamento de Deus , o relacionamento entre os homens come
çou a piorar. A lei que passou a vi�orar foi a seguinte: ca-::
da um_ por _si, De� por todos� Ni�em se interessava mais /
por mnguem. Depois começou a garancia, o querer se apoderar
cb que pertencia aos outros. Faltando o amor, o homem não se
importou mais nem em matar. Então ·a BÍblia conta que Caim na
tou Abel. Ela queria dizer: os homers, que Deus tinha criado
corro irmãos, chegarem a se rratar� Com o afastamento de Deus
desapareceu a fraternidade. Não adiantava mais Deus pergun
tar: · 110nde está teu irmã.o?", porque a resposta era: "NÕ.O sei!
Por acaso, sou eu que dBvo to,na.:r> conta de meu irmão?"(GN.4,9)
Tiravam o corpo fora. Havia Ódio e vingança pela posse ela
terra, pelo poder e por outras coisas... Com as rrortes,
a
vingança tornou-se terrível. A Bíblia lembre que um tal de
Larneque dizia: "Se a vingança de Caim valia sete, a de Lame
que terá um va"lor de setenta vezes sete" (Gê.n. 4,24). Desoo
nheciam totalmente o perdão.Não havia mais nenht.rrra. frater.ni
dade. Em vez de i:rnão e amigo, cada homem era pare. o outro/
ameaça e perigo.
E tucb isso continua. também hoje� Às vezes alguém pergun
ta: "Caim casou com quem?" Ore., Caim ainda anda por aí e con
tinua casando até hoje. E o pior é que tem muitos filhos� Ho
J'= L::U!L•cill 0 huml:!11 co11ti11ua. Hldlci11cb O ::;eu irrrão de muitas J'IE
ne:in:1.s. Caim pode.nos ser todos nós. C'-a.i.m é toéb aquele que7
1rata um outro homem, nem que seja uma criarça que ainda não
rasceu.
Hoje com as guerras, L1Sanns até bombas e metralhadores. A /
desconfiança e a vingança continuam cb mesmo jeito, tanto en
tre os vizinhos da mesrra rua ou comunidade, corro entre os dI
versos países do munéb .
TudQ isso explica :i;orque a BÍhlia, ap5s ter contad:> estq.
história tão triste, fala cb diluvio. Quando os nomeoo ficam

6
assim, totalmente isolados i:nn::iue
fastados de Deus e sem uma proteçãoinimigos uns dos outros, a
vezes só lhes sobre um único :recurso:amiga neste mundo, muitas
desp:3.chos' p:l.ra que os espírito...c::: venh :r-ecor.rer a feitiços e
outros. Assim nas ce aquela vontade deam protegê-los contre os
usar Deus e a religi ão
em provei to próprio, como aconteceu
antes cb dil Úvio'.
3. O dil�vio: usar Deus e a religiio
em proveito pr6prio:
Gênesis cap. 6,1 a 9,29.
Os homens tinham pen:lido a noção
Deus e achavam que
Deus fosse igual a eles: um deus· comdefilh
JX)der casar com estes filhos de De us , p:ir8.os� Pensavam até de
proteção divina e ficarem JX)derosos (Gen assim ganharem /
colocaram tudo de cima p:i.ra baixo� De us 6, 4) • Mudaram tucb,
, em vez de Pai e cri.
ador virou instrumento na rrão cbs interess
tornar conhecidos os "heróis da antigui es dos homens p:3.ra
dade". A religião era
us ada JE.ra satisfazer os dese
jos dos homens.
Deus rao gostou nada disso, e os homens
am que Ele não /
podia gostar. A Bíblia chegou a escrever sabi
que
pendeu de ter cr>iado o homem" (Gên 6,6). Quan "Deus s e arY'e-.
vio - uma tremenda. enchente que acabou com do veio o dilú
que só podia ter sicb um castigo de De us . tudo- acharam /
tavam merecencb� E foi uma explicação muitEles sabiam que es
o boa, p:>rque o 7
muncb estava mesmo de pernas p:i.ra o ar�
Tudo isso acontece até hoje, quando procuramo
s De us e a
religião só para defender os mssos próp
rios
inte
resses e ne
gócios; quando, por meio da macumba e cb feit
iço,
queremos7
fon;ar Deus a ros dar a sua proteção; quan
do
quer
emos
que a I
greja abençoe tudo o que fazemos p:3.ra aume
ntar
o
mss
o
capi
�; quando procuramos encaixar De us ros
ross
os
próp
rios
pla
ros, sem ros perguntar pelo plano de Deus
;
qua
néb
faze
mos
de
Deus um "quebra-galho" p:3.ra os rossos prob
lema
s
.
Tucb
isso
/
se chama magia e superstição�
Esta tent ação da superstição, que quer usar
Deus em proveito
próprio, nasce ro coraçà:o tanto dos gran
des
corro dos peque
nos. Só JX)UCa gente escapa. A Bíblia diz
que
raqu
ela al. ra
só havia l.l!1E Única família que escapou: a
fanú
lia
de Noé (
,
Gên. 6,8).
Diante disso i::oderros entender p:>rque mui
ta gente chegou a

7
erder a fé. As pessoas que têm serie�de não p:>dem aceitar
� deus que se torna irstrumento nas l1l30S de q"'}-quer um. �
deus ass irn não pode ser o Deus verd3.deiro . Tambem naquela _
Temos que•
-Pa 'lso Deus!
tura uns como Ab.,,...aa-o diziam: "E, um J'
_
buscar o'Deus ver>dadeir>o!" (JuditE; 5,7-9): Ja outr<?,S ªP:C:O��
tavam a eOnfus ão e diziam·· "Deus e wna eo-isa que nao e:c1,s e.
·
o mu ndo"
Nós mesmos vamos ocupar, o seu 'lugar e do.m-inar
Foram estes Últirros que construírem a Torre de Babel·
.L··

,

4. A Torre de Babel: dominar e explorar os outros (Gên ll ,l-9)

1

A situação não era na� boa. Bem perto de ond� �raao
rava ' lá mesmo m Mesop:>tamia, algum homens dec1di
ser
1:6111
·
.
� ·· "Vamos
os doros cb muncb · Disseram
e ude
da.
c1.uma
triuir>
cons
.
ma tor>re oue a Z.c:anee o ceu. Ass-im f-icaremos �onhec1.,dos e YU::fºpi�ecisare,;,os a ndar disperisos pelo mundo"· (Gen 1�,4� Quer�r
chegar até o céu e ocupar, eles mesrros' o lug� d:. us.
Torre de
foi aí que se deu a grende confusão, a confusao
Babel�
Pois o homem r.ão é Deus� Nem o dom cb mundo. Pretende7: .
Porque aí c':1� � fala ª 11�
tal coisa só :i;:ode dar confusão.
.1.nter esses
- .
, e um Ja rao entende. o
guaguem cbs seus proprios
.
confusa ( Gên.
que o outro quer dizer. A fala dos homens fica
11,5-9).
·
Tudo isso acontece ate hoJ e, quancb ' P?r ecemplo ' o EstaO Esta
do todo:_:poderoso pre!;ende ser. o dom da V1 d3 do àf
vº�t os
Deus' Ele na.o p::>de tirar aos homens os re:i..
tb clã
005 ";/Deus'. ·Aoontece tani:>ém quanOO um grup:, '.)e .:::'"'ens �
ue de dis r da vira cbs outros para explore.- i , quan
� · :í; decfcte cbmirar• o outro; ou qua�OO o OOro da texra
quer ficar com todo o 1 ucro éb trabalho aos lavra 00res •
Acontece de tantas 111i3J1eiras . A Torre de Babel nunca foi/
tão grande corm h OJ. e.'
_
A Bíblia observa tudo isso e quer sabe:r> o J.X)r que.
Por q-ue e que os homens chegaram a este absurdo de u
:
rer dominar os outros, como se ele fosse um deus. dano a
da do irmão?
E hoje, onde est-a sendo construída a Torre de Babel.?

q�T
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Ã. procura da raiz dos males ...

/

Diante da.quilo que acabarros de ver, a BÍblia se coloca urras perguntas:
1. Por que o relacionamento pessoal entre os ·homens estã/
tão estragado a ponto de aparecerem pessoas como Caim e
Lameque?

2. Por que o relacionamento dos homens com Deus estã tão/

estragado a ponto de eles quererem usar Deus em provei

to próprio ?

J. Por que o relacioname.ntó s.oêial e_ntre os homens :está /
tão estragado a·ponto de aparecerem grupos que querem /
dominar e explorar os outros?

Alguma coisa muito importante devia estar estragada lá ra.
raiz do homem; algo de muito grave que d�ve ter àcontecicb/
desde o começo e q_ue está continuancb a acontecer •..

A raiz dos males que a BÍblia er1Controu foi justamente o
pecado de Adão, isto é o pecado de todos aqueles que se af�
tam de Deus, recusam de reconhec�lo com::> p:ri; rej"eitam sua/
Palavra e pretendem tornarem-se <bros da vida e cb munéb ...
Aí. eles se tornam capazes de matar, roubar, explora:c>..• & e
les acabam com a fraternidade e fazem deste mun<b o reirn da
maldição. Fazem um inferro !
O pecado de Adão, o pecaéb do afastamento de Deus, sempre
foi e ainda ê a telha quebrada. que produz a goteira. Cai a
chuva e ,enche tucb de lama.. Não se vê a goteira, mas todo/
rmmdo sente, vê e cheira a lama. Estarros ra. lama até hoje�

POR QUE A BTBLIA CONTA ESTA HISTORIA DA MALDIÇÃO?

A história da rraldição é muito antiga. Tem nu.ri. to m:ri.s de
três mil anos . Os pais a contavam para os filhos , os avós pa
ra os netos. Mas ela foi escrita ra. BÍblia só dep::,is cb gran
de desastre do i:ovo m aro 58 7 antes cb ra.scimento de Jesus •
Este desastre foi assim: Jerusalém, a capital, foi destruída.
Muita gente foi assassinada.. Morreu porsue o CAIM de sempre/
matou rrais lDTla vez. . . O pequem resto que· sobrou do p::,vo foi
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ABRAÃO : O PAI DO POVO ELEITO

levado p�ra o cativeiro, onde vivia cono llli, p:)VO escra.vo,sem
liberdade� à sombra da grande Torre de Babel, lá mesno ra Me
SOp:)tâmia ...
Naquela situação de desespero, o p:)VO se lamentava e dizia:
''Estou per>dido ... Estou no fim de minhas for>ças ! Acabou-se a

Introdução: A Biblia conta que muitos anos atrás, mais ou
- menos 1.800 anos antes do nascimento de Jesus,
um homem chamado Abraão, arrumou sua bagagem e partiu com Sa
ra, sua esposa, em busca de uma terra.

minha esper>a nça que vinha de Deus! Não vejo mais nenhuma sai

da" (Lamentações 3, 18. 7) .
Ora, a história ela mal dição foi escrita na BÍblia exata
mente para servir de espelho ao p:)VO lá cb cativeiro. Era p:t
ra ele ercorrtrar aí dentro as coisas que estavam acontecencb
com ele na vida. Assim, esta história o ajudava a· entender a
sua sittE..ção e a descobrir a causa cbs seus males. O p:)VO de
Deus não JX)dia ficar ro desânino. Tinha que começar a �gir
Mas corro? Cono enfrentar este desespero e criar urra mva es
per' ança?
E' aqui que entra a história de Abraão...
Como ser Abraão???
Aquele JX)VO sem sorte, qtE..se à beira da norte, isolado e
só, lá ro cativeiro, foi conviclacb pelo profeta Isaías a o
lhar pare Abraão, a fim de criar em si rova coragem e espe
rança. Foi charna.cb JX)r Deus a refazer a camirhada de Abraão
e organiza�se, novamente, corro Povo de Deus. O mesno charra
cb, Deus o dirige hoje para n5s... Eis o que dizia o profeta
Isaías:
"Vocês todos que procuram a .f'ustiça e buscam a Deus,
olhem par>a a rocha de onde foram talhados
e para a pedreir>a de onde for>am extraidos!
Olhem pm>a Abr>aã.o, seu pai, e para Sa.ra que os deu à luz!
Quando o chamei., ele era um só,
mas se multiplicou por> causa da minha bênçã.o"(Is 51,1-2).
Mas como ser Abraão?
Qual o ideal e a força que animaram Abraão para ele ini
ciar a sua caminhada?

Vanos então pegar a Bíblia e tentar corhecer um
lhor quem era mesno este Abraão...
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Ela descreve a longa caminhada deste casal de velhos, andan
do de um lugar para outro a vida inteira até a hora da mor, , te. Conta tudo isso nos capítulos 12 até 25 do Livro do Gêne
sis. Nestes capítulos vamos ouvir a Palavra de Deus e tentar
entender o que ela diz para nós.
E' importante ler can nruita atenção esta história, porque
Abraão não ''morreu". Apenas mudou de nome. Hoje ele se chama
Pedro, Antonio, Luís..• Hoje, também ele tenta fugir da misé
ria, largar a vida errante e trocar o sertão seco por uma rõ
ça verde perto das águas, onde poder trabalhar a terra, cri-=
ar o seu gado e cuidar da fanúlia.
Abraão vive ainda hoje ••• é índio, peão, posseiro. E' bóia
fria e meeiro. E' estudante e seringueiro. E' operário. e ren
deiro .. E' retirante e biscateiro... E' todo um Eovo perambu-=
lando sem destino, buscando sem encontrar. Milhoes de fami
lias brasileiras.
Abrão continua saindo da sua terra, �eregrino numa terra
estrangeira, nas grandes cidades, nas fabricas e no campo..•
Ele anda por aí perdido, pelos terrenos baldios.
Dentro de si ele carrega uma fé, uma esperança e um amor
mui to grande, mas não encontra lugar para ele neste mundo. O
mundo parece ter medo de Abrão e tem motivo para isso, pois
se este Abrãao, algun dia, conseguir plantar sua fé, sua es
perança e seu amor, ele fará nascer uma planta nova que vai
mudà't a fate clã terra. Fará surgir um mmdo novo, abençoado
por Deus.
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1. A vocação de Abraão: Gên 12,1-9.
Neste capítulo vamos ver o chamado de Deus a Abraão:
"Vúxa. a t:.ua. t.Vlll.a, 0-6 .te.cu, pa.1te.n.t.u, e. a e.Ma. de. te.u Pai
e. vai paJLa. a t.eNta. que. e.u te. mM.tlta.1t' 1• [ Gê.n. 12, .T.) •
- Todo chamado de Deus é uma vocação. Deus nos dirige a sua
Palavra para nos dizer o que guer de nós. Assim aconteceu
com Abraão e com cada uni de nos. Mas vamos devagar, a gente
nestas primeiras linhas do capítulo pode pensar assim:

"Abraão estava tranquilo cuidando das ovelhas e·do gado,
quando ouviu uma voz forte que vinha não sei de onde, e que
sõ ele escutava, dizendo que tinha que sair dessa terra, dei
xar a família e os amigos e ir embora... etc., etc."

serve de tudo para falar ao homem. Ele também fala por meio
de um amigo, de uni livro, por meio da conn.midade , pela voz
da Igreja (todos nós, leigos,, padres, bispos, Papa •.•) etc.
Também poderíamos pensar que quando Abraão ouviu a voz de
Deus que o mandava sair da sua terra, ele pegou logo as baga
gens e nesse mesmo dia partiu. Vocês mesmos falaram: "Demo-
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Quem pensa assim pensa mal.
Deus fala pelos acontecimentos da vida. Um de voces falou
durante um curso sobre Abraão:

"Eu estou vendo que a
vida dos meus pais e a
minha e quase como a de
Abraão. Os meus pais e
ram pequenos proprietá
rios em Minas Gerais. Hã
16 anos veio uma seca
muito grande e quase to
do o gado que tínhamos
morreu. Então vendemos o�
pouco gado que se salvou
e viemos para aqui, onde
começamos uma vida nova,
lutando com esperança e
confiança em Deus para
melhorar nossa vida".

[]D
-

rei vãrios meses para sair da Bahia e vir pra cã. Estava in
deciso, tinha medo", etc ...

Pois o mesmo aconteceu com Abraão. A Bíblia nos diz que
ele saiu da sua terra, mas não diz se demorou muito ou pouco
tempo; só diz que ele saiu. Isto é importante! Abraão tem
confiança em Deus e saí da sua terra a procura de um lugar
melhor.
Resumindo: Abraão somos cada um de nós, milhões de famí. lias que procuram viver como gente, milhões de
pessoas que são exploradas e partem à procura de um lugar
mais justo, de urna sociedade mais fraterna. São milhares de
estudantes que vão para as grandes cidades à procura de tra
balho para poderem pagar seus estudos, roupa, etc •••
Deus chama Abraão e cada um de nós por meio das circuns
tâncias e dos acontecimentos da nossa vida, pelas pessoas,
pela Igreja, pela comunidade, etc...Este eh.amado é uma vo
cação. Todo chamado, toda vocação vai amadurecendo até que
percebemos claramente d que Deus quer de nós.

\l
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Promessa de Deus a Abraão:
"Fa.1tú de. :tl um 9_1La.Y1.de. povo. Eu te. �e.,i, a m,ln.ha. bên.ç.ª°.
Fa.1tú o te.u n.ome. t.ao 6amo.6o, que. ei.e. .6Vta. uma 6on.t.e. de. be.n
ç.ã.o. Va.1tu a ruha bên ç.ão a.o.ó que. te. abe.nç.oa.Jte.m, � a m,lnha
ma.lcüç.ão a0.6 que. te. ama.lcüç.oa.Jt�. Em .te.u nome. .6Vta.o abe.n.ç.05::.
do.ó ;todo.ó o.6 povo.ó da t.eJUl.íJ.." (Ge.n. 12, 2-3).
Como podemos ver aqHi, Deus não nos pede coisas só por
que Ele qu�r-�Deus quer nos di�er que quando pede a!guma
.coisa de nos e para melh�rar, e para nos abençoar, e porque
Ele quer o melhor para nos.
Deus manda sair Abraão de sua terra com urna yrcmessa: E
le vai lhe !ilar urna boa terra e o nome dele sera lembrado pa
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:ªsempre.Estas promessas são urna bênção de Deus para Abra
ao.
E' a mesma bênção que todos nós recebemos de Deus no dia
da Criação. Abraão carrega uma grande responsabilidade. Ele
deve trazer està bênção de volta e tomar-se ·ele mesmo uma
fonte de bênção. Mas, para isso, não pode trabalhar sozinh?,
e sim com o povo formado em volta dele. Deve tomar-se- pai
de l.Ul1 povo.

aos que temos nas nossas capelas e igrejas? Abraão celebrava
o culto como nos fazemos nas nossas comunidades?

Saberros que Caim e Abel óferec!iam sacrifícios a Deus, p:1gando o dÍzino das colheitas. Eles corn
truiam urn altar de pedras, colocavam em
cima e queimavam os cordeiros; ofereci
am Óleo, frutas, milho, etc. Eram os aí
zirros das colheitas.
Abraão fez a mesrna. coisa. Cada vez /
que Deus lhe fazia uma promessa ofere-/
eia sacrifícios. Ele construia um altar
( corro ros conta a Bíblia) para agrade-/
cer a Deus JX)r tudo o que Ele lhe corce
dia. Era este o cósturne e a rna.neira de
· louvar e agradecer a Deus :p:>r tudo quan
to Ele lhes dava.

Costumes no tempo de Abraão:

No tempo de Abraão a gente vivia em pequenas comuniqades
ou tribos. Essas com.unidades eram formadas pelos avós, pais
e filhos; portanto, eram compost�s por várias famílias e o
"chefe" deles era o mais velho da familia, pois era aquele
que mais experiência tinha da vida.
Na terra de Abraão os homens viviam em tendas, como entre
nós os ciganos, e iam de um lugar para o outro a procura de
pastos para o gado. Era preciso viver juntos, porque era pe
rigoso viajar sozinhos, pois havia muitos malandros que as
salta1irun e roubavam o gado. Por isso é que Abraão foi muito
corajoso ao sair de sua terra com sua mulher Sara.
Hoje, nós dessobrimos que "os corajosos" �ã? também tan-.
tas e tantas familias do nosso estado do Espirita Santo. Mu.!
tas famílias vão para as grandes cidades (São Paulo, Rio,�
lo Horizonte, Vitória ... ) a procura de coisa melhor, mas ai
encontram muitas dificuldades. Chegando na cidade nem todos
têm onde morar, se perdem, são enganados e às vezes não en
contram trabalho. Eles também são muito corajosos como foi
Abraão.
Depois de refletirmos sobre o capítulo 12 do Gênesis, eh�
gamos à conclusão de q�e Abraão é o pai_1ª� é, da conf�anç�,
disponibilidade, decisao, coragem, obediencia..., e_alem d11
so, nomeamos Abraão padroeiro, junto com Jesus, Maria e Jose,
de todos os Migrantes.

Abrãao louvava. e agradecia a Deus.

Em Gênesis li,7 se fala que Abraão fez um altar ao Senhor.
Mas, como eram os altares no tempo de Abraão? Eram iguais

2. Abraão: homem de fé e medo: Gên. 12,10-20

1

Nem tucb foi jóia p:1ra ·Abraão. Mais para frente,
no mesrro capítulo, Gênesis 12,10-20, ver.i.fica.iros que Abraão,
entrando ro Egito, tirna medo de que os Eg[pcios o rratassem
JX):r causa da beleza de Sara, pois ela era muito bonita e os
egfi:;cios gostavam muito de mu lheres. Então, Abraão disse a
sua mulher:
. "Bem sei que és mulher de for>mosa aparênc ia, e os eg{p

cfos quando te virem vão dizer: é a mulher dele , e me mata
rao, conservando-te a ti em vida. Dize, pois, que és minha
irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conser
vem a vida em ate1'l{}ão à ti" (Gên. 12, 11-13).

E assim sucedeu. O Faraó, rei cb Egito, gostou muito de
Sara e rna.ndou chami- la ao palácio, :p:>rém, Deus fez compreen
der ao Fare.Ó que Sara era a mulher de Abraão e ficou -muito/
zangado com ele :p:>r ter dito semelhante mentira.
Corno veros, Abraão, além de ser um "cara bacana" era lID1 /
bom mentiroso e medroso. O rnesrro aoontece comsoo; nós sonos.
bacanas, ITBS às vezes , urn :p:>uco nalandros. Corro se es cuta di
zer por aí: ''Eu consegui ganhar algumas coisas e saí de difi
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culdades dizendo algumas mentiras".

� Abraão rao esCap:l destas tentações COITO também_ms' ra� es<?a@
nos. Estes erros são fruto de rossa falta de fe ;. Abra.ao-ainda
rão acreditava totalmente em Deus, PJr isso tera de percorrer
urra longa caminhada.

Abraão, quancb ·sentiu o chanacb de Deus não era santo, nem
' que nem sequer/
justo, pelo contrári�, tima tantos def�t?s
os comecia. 'De Abraao, PJr enquanto, so tima o n:;,me. Dentro
dele continuava bem vivo o "velho Amo", q_ue ca�ou a desgra
ça <b rnuncb inteiro. Abraão s6 foi percebencb os seus
defci
tos, ra medid3. em q_ue Deus começava a mexer com ele p:lra con
s-ertar a vid3. dele na sua raiz.
NINGuEM NASCE SANTO.
Para lembrarmos:

NÕS NOS FAZEMOS SANTOS NA MEDIDA EM
QUE CAMINHAMOS E DESCOBRIMOS

D�US EM NOSSA VIDA.

3. Deus faz a 1 ia nça com Abraão: Gên. 15, 12-21 .

-

- Primeiro projeto de Abraão: Deus prometia: "Abraão., você vai ser pai de um povo".
Mas a realidade dizia: "Abraão.,, você e Sara já são velhos./
Sara nun.ca teve menino., nem p�de ter_;. Seja realista. _E' b�ba
gem ficar sonhando um futUr>o ·1,mposs1,vei. Esse povo n.qo va1, 7
saiE nunoa".
Errtão' Abraão tentou dar um jeito, acbtando o empregacb E-.
de
liezer e apresentou-o corro seu herdeiro_. Mas a resJX)sta
Deus foi clara:
"O seu herdeiro não será Eliezer, .mas sim um filho
do seu próprio sangue" (Gên. 15,4).
Hoje muitos são corro Abraão: não conseguem acreditar em
Deus, n� em si mesrros, JX)r isso, � um '�El�eze.r" JX)r
aí, sugerido pelos costumes d3. rossa eJX)ca. Ja nao persam/

00 futuro de TOOOS , TIBS aperas m seu próprio futuro e procu
rarn garanti-lo unicamente atm.vé; cbs meios que o sistema cb
muncb oferece: dinheiro; emprego, amizades com gente im:ixn"
tante, diplomas,_técnicas . • . tan� promessas divulgadas pe
la prop:3.gand3. Sao promessas que abafam e fazem esquecer a_
grande Promessa de Deus escondida ra vim desviam o povo d3
f& em Deus e em si mesmo, fecham o canri.m; p:ira o futuro ma
ior que Deus oferece p:ira tocbs e impedan a recuperação
da
BÊNÇÃO.

Al ia.nça de Deus: Mas Abraão ainda mo tem muita fé e pr�
cisa de ma prova. que ele JX)SSa ver, pre
cisa de algo concreto, e então Deug faz uma Aliarça com ele
para que -p:>ssa entender.
Para n5s entendemos esta alian;a de Deus com Abraão te
mos que saber primeiro o que quer dizer: fazer a1 iança .
A aliança se faz entre duas pessoas, entre dois JX)VOS, etc .
E' um acordo, tnn compromisso que os nantem unidos para s�
pre.
No tem-p:> de Abraão, JX)r exemplo, qua.ncb duas tribos se fa
z;Lam amigas, faziam um acorm ., t.mB. espécie de aliarça, pela
qual queriam expres�ar que iam se juntar, unir e ajudar em/
tocbs os problerras que tivessem. Então, os cbis chefes
das
tribos matavam e dividiam pela metade algum animais( um boi
urna. cabra ... ) e se dancb as mães, passavam. 00 meio das duas/
metades dizendo: "Que Deus faça conosco o mesmo que nõs fi
zemos com estes animais, se al gum de nós romper este acordo
enquanto viver".

Hoje também tenos este tiin de aliança ou acorcb. QtE.ndo/
duas pessoas se casam, -p:>r exemplo, o nnço e a .rroçà fazem o
compromisso de ser fiéis un ao outro rn alegria e ra triste
za, na saúde e naf:berça ... até que a norte os separe.
Assim é um p:mco a AlJ_an;a que Deus fez oom Abraão.
Na BÍblia, Gên. 15, 7e 18, se diz que Deus promete•1 a A-/
. braão uma terra mva e un .povo, p::>rán., Abreão _quer t� a c�
teza de que isso vai se rea.lizar mesn:o; isto e, Abraao quer
saber, com toda certeza, se Deus vai ou rão ctnnprir o que/
prometeu. E' JX)r isso que Deus diz l)3Ili Abraão:
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uma nov ilha, uma cabra e wn cordeiro ...
Abraão tomou todos.esses animai�, e dividiu-os pelo meio,
co'locando suas metades wna defronte da outr>a"(Gên.15, 9-10).
.. Lerribrenps que era este o costume de duas pessoas quancb fa
i:i:am um acordo. Mas, então o que vai acontecer? Seguncb diz a
BÍblia, Abraão caiu rn.nn sono profuncb e erxp.ianto ele cbrmia, /
Deus pa.ssou, em forrra de fogo, m meio das metades cbs ani-/
nais. Porém, Abraão não passou. E por que é que não passou ?
A resposta é fácil: só Deus fez aliança com Abraão, com os ho
mern, porque Deus sabe que os home.rs são fracos e nem sempre
são fiéis ao que prometem. Por isso Ele não quer que façarros/
muitas promessas para com Ele , p::rrque sabe que derois rão va
nos cumprí-la ou rDS esq uecerros dela.e:; .
Então, corro De us conhece bem os homern, foi EJ e quem fez/
Aliarça com Abraão, e Abraão só vai ter que se lembrar sempre
de Deus , lembrar-se que Ele é o úrú.co Deus verdadeiro. E com/
tudo isso Deus quer nos dizer que só Ele é fiel, que Ele quer
ficar perto de nós, e que está com a gente nesta caminhada.

�mão teve que escolhe
. •
e fl�ava com Ele _p3ra cornr umv.�e;,-�o·
... ou ac:6:1it ava em De us
tr
ir
queria , ou deixava Deus
utlln?
do Jeito que Deus /
de lado
agir
de ac �rdo
seu p róprio projeto que
p:trec . . pa:'1
ia mais seguro e rao e com o /
xi.g ia f-e.
� rovamente Abraão
lo irneguro e recomeça escolhe Deus troca o que é seguro petudo de nov�.
Corro poderros observar,
ê só aos uc
que a gent= aprende as
ancb sempre
coi
sas
e ue� �'o ccamirh
os seus proprios defeit
l!;eç
a
a Pe.rseber
os
e p:issÍbili��
es · �ao basta so urra
pmcacJa p:ira consertar,
- da de um homem· E'- duro apre
da. s própria s falhas quea ví
nder
va
1E1nl]ada. Tanto ontem co o ai::arecen.cb ra . a9ao, durante a ca
rro
.
ao e acre.ditar em si mesrroh �J�
t:�or d ificuldade de fwre::

'1/J'-ema

- Segundo projeto de Abraão: O povo tiriha que nasc�r de/
um filho que fosse do sangue
do próprio Abraão. Mas corro podia Sara dar à luz esse filho /
se. ela não podia ter filho9? Sare também não acreditava em
si mesna e nem em D�us • Por isso procurou outro jeito de ga
rantir a Promessa de Deus e encaixá-la dentro de um planeja
mento humam e realista: ofereceu a própria empregara a Abra
ão. Para a mentalidade da épo ca a pro!X)Sta de Sare era rezo=
ável. Abraão atendeu ao pedido de sua e3JX)Sa e teve um filho
com sua empregada. Agar.
Cham3.ram o meniro Ismael, que quer dizer "Deus me ouviu",
e acharam que esse era o filho com que Deus ia realizar
a
promessa. Mas Deus não era desta opinião: o filho devia ser/
de Sara mesrro.
Novamente tucb voltou à estaca zero. Foi a segunda pa�a
da que Abraão levou. Não havia jeito de cbDrer esre Deus. O
conflito ETa grande. A promessa aumerrlava sempre rreis, e a /
realidade parecia cada. vez mais corttrária à promessa.

Deus muda o nome de Ab
r>aão: Gênesis Z? i 8
,
A Biblia conta que �us
falou assim .a Ab.....,,,;- .
"De �gora e� dian
te não te chamarás ma.is
Abrão'
(1 s1.,"; A__BRAAO, porq
ue eu
mu"ltuiao de povos" ( Gên farM de ti o pai de uma
. 1 7, 5) .
Mas .. : por que e que De
us mudou o nome de Abra
ão?
Para o p:ivo hebreu o ro
me
é
muito_ J.Jn_po�ante Pare
mme significa tucb O ue
eles
p
a
esso
a e. Por isso-e:. que, por 0
xemplo, encont:rarros \v nge
eem Jesus , o chamavam �om � lho que, os. que mo ac�di tavam
ria , o filho -do carpintei utros romes: filho d� Jose e de Ma
Cha.nar '-Tesus pelo seu ro ro ' o rezarem, o galileu ·: me
·
si
gn
ifi
caria ac ·tar a
este nome representava un
nussao que
gido por Deus
:
vador. hamar p�
lo. rome significa conh ec
ceitar a mi ssão que o ro er toda a intimi dide eh pesCsoa e ame significa.
Por isso Deus muda o ro
me das pessoas , com:> n::iY>.:>
..r---"� dizer:
- '' An�e : eu na-o conh ecia
você, mas agora sim sei
como ê vo
� e como um filho para Mim.
���ê���
Você é meu, ' eu gosto der
Por isso, quan� �:-18 much
o rome de una pessoa lhe dá
tro. ., que tem um sigmficado
.ou
mui
to espe:nal_ Ass11n· AB!\/"ltt
gm fica PAI IE UM GRANn:-, p
º11
,:
O si•
OVO . Mucbu tambem o rome de
&ll RAI ,
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Aí. Sara ficou com meoo e tentou àefender-se:

dando-lhe o nome de SARA que significa PRINCESA.

"Eu nã.o dei risada, não! 11
Mas o mensageiro repetiu:
"A senhora deu risada, sim! 11
Não adianta querer disfarçar a falta de fé. Deus a desco
bre.
Lá estavam os oois velhos, rovamente confrorrtados com t.nna
promessa muito bonita, mas sem nenhuma garantia coocreta, a
rão ser a Palavra de Deus. Tinham que acreditar qúe Deus er)3.
capaz de realizar o que a eles era imp::,ssível.
Eles acreditaram o inq::cssÍvel e se realizou: o filho nas
ceu e foi chama.à:> ISAAC que quer dizer RIS.AD\.

Jesus também muda o mme cbs seus ap5stolos para signifi
car que eles lhe perteocem (Si.não= Pedro; Saulo= Paulo... )
Nós, cristãos, também guardanos estes costume. No batisrno,
o padre confirma, em rome de Deus, o rome do meniro, para d:i:
zer que de agora em diante este meniro pertence à Família de
Deus.
A circuncisão: Gêne.sis 17 ,9-14 .
Deus falou de rovo a Abraão:

''Este é o sinal da minha Aliança entre Mim e vocês:
todo macho será circuncidado. Circuncidareis a carne
do vosso prepúcio; será isso o sinal da minha Aliança
en"tre Mim e vocês" (Gên. 17,10-11).

·
A prova do fogo: Gên. 22, 1-19.
O começo cb futuro já estava aí, garanticb na pessoa de
Isaac . Abraão já tima o que tanto desejava: um filho. Mas,
ao que parece, as coisas ainda não estavam cb jeito que Deus
as queria. Abraão recebeu a ordem de sacrificar o seu· filho.
Com· esta ordem absurda tucb voltou à estaca zero. Foi a
te�eira pancada. que Abraão levou, a mais forte de tod3.s. A
p6s tantos aros de luta, apÓs ter insistido tanto para qu�/
Abraão tivesse fé, Deus pede que Isaac seja sacrificacb. Nao
dava pare entender. Foi a prova oo fogo.

:Qeus mandou circuncid3.r tocbs os homens que viviam com A
b:reao para que se lenb:rassem d3. Aliança que Deus fez com e-/
les. No tempo de Abraão a marca, o siral de que pertenciam a
Deus era a circuocisão, e também Jesus foi circuncid3.do. Po
rém com Ele a circuocisão acabou e p:t5sou a ser o BATISID.
Hoje, nós , os cristãos , receb6Tús ro Batisrro a "marca 11 , o "si
ral" de que pertencerros a Deus, e passanos a fazer parte da Família de Deus. Não é um siral q,ue se vê. Deve ser uma mu
dança de coração, para vi ver corno Deus quer.
Apesar das dificuldades a
vira continua. Num certo dia, serrtado na. errtrada de sua tenda Abraão l"e.Cel:>eu a visita
de três mensageiros de Deus, que lhe trouxerem�de novo,a p�
messa:
11Da.qui a um ano vo ?,taremos e Sara ter·á wn filho 11
- Terceiro projeto de Abreão:

(Gên. 18,10).

Dentro âa tenda estava Sara,que escutava a co.:wersa, e co
meçou a rir. O mensageiro rnr. g0stou mui-t-0 rl_;:i_ !"i.ser:a de 8-;L�
e disse a Abni.ão:
"Por que Sara deu essa risaJ..a.? ..• Por acaso existe algo
impossi.vel pax•a Deus? ... 11 (Gên. 1.8,13-14).

1
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Mas, por que ê. que Deus pediu um sacrif!"cio assim?
Serâ que Deus estava brincando com Ahraao?

Não, Deus rão brinca com a gente. Ora, quancb Abraão con
seguiu· o filho Isaac, ele começou a p::,r Isaac acima de tucb:
seu filho era a coisa rrais imp::,rtante na sua vidaz. e Deus /
· não ocupava mais o primeiro lugar na vid3. çle Abre.ao.
Para Abraão, agora,. Isaac era mais im'!X)rtante que De�.
Mas Deus não gosta disso, não. No fim d3.s contas, se Abraao
teve um filho, foi p::,rque Deus deu um jeito.
Assim, Deus manda sacrificar Isaac, i;X)rque ainda quer provar
a fê de Abraão.
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As vezes, com a gente acontece a mesma coisa: quancb conse
gui.Jros ter o que quererros, nos esquecem::)$ daquele que ros
tudo. Esquecerros de Deus.

m

Mas ..• hoje, qual e o filho que Deus nos pede e
crificar?

manda sa

A gente r.efletiu muito e viu que "Isaac" podem ser muitas
coisas: os rossos planos e projetos que não são os de De us ,
a nossa auto-sufic�ência, �sto é, pe�ar que sem Deus ms p:r
derros vi_ ver trarq_uilos, p:)l.S acharros ter tucb o que precisa
rros, etc ...

Abraão não enxergava bem o que Deus queria dele:, não enten
dia nada, nas obedeceu. Deu mais um salto ro escuro, sem eri=°
xergar nada, sem propor outras soluções e sem discutir. Fez o
que Deus pediu. Parecia LDn suicídio ... matar o único filho...
o filho da promessa ...

A verdade
é que Abraão
confiou total
mente em Deus.
Acreditou-que
Deus era�
paz de vencer
a rrorte e mes
rro que sacri
ficacb, o me
nino não ia /
m:::,rrer. Deus
só queria ga
rantir IBIB
semp:re a vi.d; do filh<Z e o futuro cb p:>vo. E acertou.. • Deus, vendo a
fe de Abraao, falou-lhe p:i.ra não sacrificar o filho Isaac, e
que sacrificasse, em vez deie, um cabr.i to que estava perto /
deles.
Isaac e todos nós : Convém ler devagar esta P3Ssagem <b sa
crifício de Isaac e lembrar que Sao
Paulo- dizia: ''"::sta história é um simboZo" (Hebreus 11,19).

é um símbolo de quê?
Todos ms, casacbs ou solteiros , carregarros dentro de nós
um "Isaac". E' corro um filho único mirra.cb e alimentado p:>r
nós, corro sendo a base da nossa esperança . Carrega.nos em nós
projetos e plaros, terros idéias nascidas � nossa inteligên
cia, idéias das quais não quererros abrir rrao, p::>r serem elas
o fundamento da rossa segurança. Mas..., rrais cedo ou rrais/
tarde, chegará também :p3.ra nós a ho'."'=1 em que Deus vai limpar
tucb dentro de ms, p:i.ra ver se ms reagirros corro Abraão õu
corro Ad3o.
Mas •..

Serã que nôs, então, vamos ser capazes de crer que Deus
pode tirar a vida da morte?

Na mão de Deus, a vida. da gente parece uma "cebola". Você
tira uma casca e pensa que atingiu o miolo... nas, não é o
miolo, não. Tem outra casca p:ira ti�r. E assim vai..E enqua.�
to você vai tirancb as cas.cas, as lagrirnas saem cbs seus o
lhos. Você chora... também Abraão chorou muito. E m fim, vo
cê descobre que cebola não tem miolo.. . só tem casca.
Assim durante a caminhada. da oossa vida., Deus vai tirando as
cascas, urra ap5s outra. Não adianta reclaIIBr e dizer: ''basta".
Deus não desiste.
E assim vai . Você. esperneia, reclama e chora. No firn des
cobre que a vida não tem miolo ... só tem cascas. Descobre que
ros não forros feitos :p3.ra nós mesrros, mas :p3.ra os outros e
:p3ra Deus.
Deverros, p;:>rtanto, ter a coragem de entregar nossa vida.,
sem reservas, Y'ld. mão de Deus. Aí sim, Ele será rosso, ficará
cb nosso lacb e estará às rossas ordens e nós podererros con
tar com Ele nas lutas contra as injustiças e as maldições.
Aí sererros realmente livres, e capazes de libertar, JX)rque/
Deus ms libertou. Serenos corro Abraão: "Uma fonte de bên.ção
para todos" (Gên. 12,2).

Continuando com a histõria do Povo de Deus e com a nossa ...

A Bíblia continua. contancb a história da vida de Abraão e
Sara até ã sua rrorte na Palestina. Isaac, seu filho, teve /
dois filhos: Esaú e Jacó. Este Últ.irro, Jacó, teve doze fi-
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lhos e um deles se chamava José. Saberros que ro ternp:> de Ja
có, quanoo José tinha LD1l lugar muito im p:>rtante na. corte éb
rei éb Egito, houve urra grande seca na Palestina e toéb o
pessoal enúgrou p:rra lá a procure de trabalho, aproveitanéb
a boa i:osição que ocup:3.va José.
de
Quando José rrorreu, aconteceu que o rovo rei deixou
gostar dos hebreus que já viviam há 400 arps ro Egito. A P3I'
tir d:3.Í o p:>vo é oprimi.d::) e corne:;a a viver muito rral. Assim,
o :[X)VO hebre.u p:ira se libertar CE. escravidão d::) Egito devera
lutar muito. Tod:3. esta história de sofrimentos pela liberta
ção está escrita ro livro cb Í::xocb. Esta longa caminhada éb
JX)VO hebreu p:tra a libertação, rurro à terra prornetid:3. é mui
to irn:i;:prtante e significativa também para nós.
Irerros estudá-la em outra ocasião.

VAf1)S REFLCT'IR · JUNTOS :
1. Qual foi o chamado que Deus fez a Abraão?
Ele entendeu logo? E obedeceu?

2. Como é a nossa resposta ao chamado de Deus?
Como Ele nos fala hoje? Somos fiéis e responsâvei.s?
3. O que é que Deus prometeu a Abraão?
E o recebeu logo?

4. A fé significa ter clareza em tudo?

5. Serã que Deus gostaria de dar a cada lavrador uma terra
como a Abraão?
Por que existem tantos lavradores sem terra?

6. Quais são as dificuldades que mais desanimam a gente?

7. Nõs, procuramos às vezes resolver as dificuldades, esque
cendo de Deus como Sara e Abraão? Explique.

8. Isaac foi a prova de q�e Deus acompanhava a vida de Abra
ão. Hã fatos na nossa vida em que descobrimos que Deus
estã perto da gente?

9. A nossa fé ja passou por alguma·provação? Como foi?
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Cidadania:
Antes de apenas conceito, uma arma
contra a injustiça social
Houve uma época em que não havia direito garantido para quem pertences
se à classe trabalhadora. O empregado vivia sob as ordens e leis dos donos do
dinheiro, e sequer tinham consciência de que sua força de trabalho é que enri
quecia os donos do capital.
Questões como segurança, jornada, higiene no local de trabalho, dentre
outras, passavam longe da cabeça do patronato.
No Brasil do século XIX começaram a surgir os primeiros movimentos do
proletariado, mas apenas no início do Século XX registra se a intensificação de
greves, cujo objetivo era unir forças, derrubar o capitalismo e alcançar melhores
condições de vida. Era claramente uma influência dos imigrantes, principalmen
te italianos, que traziam notícias do movimento opcr(1110 europeu. De quebra,
foram criados também os primeiros agrupamentos 1111111qu1stas e socialistas.
O anarquismo, composto cm sua maioria po1 llahalhndorcs humildes mas
com estudo, negava o capital e o Estado (instihll\'úcs). A sociedade deveria
organizar-se cm comunidades livres, onde a prop11cd11dc privada não existiria.
Foram os anarquistas que fundaram o Anareo Sindieulismo, surgido das idéias
anarquistas, pregava a greve como única foi ma de delesu e libertação do prole
tariado oprimido.
O socialismo, por sua vez, tinha a maioria de seus adeptos nos intelectuais
da classe média, que defendiam mudanças mais moderadas.
Havia, também, os trabalhistas, cujas reivindicações eram mais moderadas e
que coexistiam pacificamente
com o governo da Primeira Re
pública.
Cada um a seu modo, todos
esses movimentos foram a base
para a formação de uma consci
ência que mudou a forma de re
lacionamento entre o capital e o
trabalho.
Hoje, embora as elites ainda
insistam em tungar a classe tra
balhadora, existe uma legislação
para garantir seus direitos.
Mas não podemos nos en
ganar: a Lei, embora devesse ser

3

igual para todos, nem sempre funciona assim. Tem mais direitos respeitados
quem sabe usar os chamados "brancos da Lei", ou seja, aqueles pequenos
parágrafos - ou simples vírgulas - que dão margem a interpretações diversas.
Isso sem esquecer que, em muitos casos, para se fazer garantir um direito é
necessário pressionar, gritar, fazer a sociedade saber dos absurdos que aconte
cem. Enfim, exercer conscientemente a cidadania como forma de melhorar a pró
pria vida e a de toda a sociedade.
Do contrário, como é comum acontecer no Brasil, tudo pode acabar em pizza.
Até mesmo o seu direito enquanto cidadão, trabalhador e contribuinte.

Legislação

'

Na Constituição estão todos os direitos do povo brasileiro, desde o Presi
dente da República até o mais humilde cidadão. Nela, portanto, estão os seus
direitos como trabalhador. Nela, na CLT e nas Convenções Coletivas firmadas
por sindicatos de trabalhadores com o respectivo sindicato patronal. As Con
venções Coletivas, inclusive, durante a sua vigência, podem garantir direitos
que nem a Constituição prevê.
Tudo o que está escrito como direito do
trabalhador significa o mínimo. Ou seja, aquilo
que está na Lei não pode ser diminuído pelo
governo ou pelo patrão, em nenhuma hipóte
se. Se o seu patrão pedir para você assinar um
acordo que diminua o seu salário, por exemplo,
isso é ilegal. Se você recorrer à Justiça, este
documento não será válido e o patrão terá que
pagar o seu salário correto.
Percebeu como os seus direitos estão ga
rantidos de três fo1mas diferentes, e que você
precisa conhecê-los direitinho para poder co
brar o seu cumprimento?

A importância do conhecimento das leis
Ninguém está livre de ter problemas com pessoas desonestas. Nem você.
Assim como existem milhares de empresários honestos, existem também inúme
ros que não têm pudor algum de "passar a perna" nos empregados. É assim em
todas as relações sociais, por que não o seria no convívio profissional?
Toda pessoa que pretende passar outra para trás parte do princípio de que
está lidando com quem não conhece seus direitos. Só para dar um exemplo que
nada tem com as relações de trabalho, pense no Código de Defesa do Consumi
dor. Antes dele, comerciantes e prestadores de serviços usavam e abusavam de
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atos lesivos ao consumidor. Hoje, com as pessoas mais conscientes de seus
direitos, muita coisa mudou, e para melhor, graças à divulgação dada ao Código.
Pois nas relações de trabalho a coisa vai no mesmo sentido. Quanto mais
você conhecer seus direitos, menos possibilidade haverá de ser lesado.
Vejamos, então, alguns pontos da legislação trabalhista que você não pode
deixar no esquecimento. Não usaremos termos demasiadamente técnicos, para
facilitar o entendimento do maior número possível de pessoas. Mas basta pres
tar atenção aos procedimentos corretos em cada caso, e você certamente estará
pronto para defender-se de esparrelas.

Contratos
Há vários tipos de contrato, inclusive aquele
que não é escrito.
• Contrato Verbal - Tudo aquilo que é
combinado, mesmo de boca, é um contra
to, e para que ele tenha validade, basta
que haja uma testemunha que ateste que
havia um acordo.
• Contrato sem validade legal - Tudo aquilo
que você assinar (inocentemente ou por
coação), e que contrarie seus direitos, é
ilegal. Mesmo que você assine, a Justiça vai lhe dar razão e obri
gar a empresa a reconhecer e pagar o que é certo.
• Contrato com validade legal - Ao assinar um contrato legalmente
estruturado, você estará se comprometendo a cumprir suas cláusu
las, sejam elas de seu agrado ou não. Portanto, nunca assine nada
sem ler atentamente antes.
Portanto, fique atento: se lhe propuserem qualquer coisa que contrarie seu
direito, mesmo que você tenha assinado um contrato ou documento autorizan
do o procedimento, recorra imediatamente ao seu Sindicato. Ele tem os instru
mentos necessários para desfazer a malandragem e, se for o caso, levará o pro
blema à Delegacia do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho. Não há
esperteza que vença um trabalhador consciente dos seus direitos.
Alguns exemplos de atos lesivos aos trabalhadores
1) A empresa quer pagar menos ao empregado, mas a Lei não
permite baixar salário. Ela, então, despede o empregado e empre
ga novamente com salário menor.
2) O empregado é contratado para trabalhar de segunda a sexta,
das 8 às 17 horas. Depois, a empresa resolve estender aJornada
também para os sábados, e faz o empregado assinar um acordo
abrindo mão de horas extras.
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Nada disso é válido, e basta denunciar ao seu Sindicato ou recorrer à Justiça
para fazer a empresa pagar seus direitos, nos termos da Lei.

Registro na Carteira de Trabalho
A carteira de trabalho é o documento que identifica o trabalhador. Nela são
anotados todos os dados referentes à sua vida profissional: data da admissão e
da demissão, conta do F.G.T.S., férias, promoções, salários, etc.tum documento
fundamental, pois é ob1 igatório para o exercício de qualquer emprego, inclusive
de natureza rural, temporário ou para trabalhar por conta própria cm qualquer
atividade profissional remunerada.
Para tirar a carteira de trabalho, basta que a pessoa tenha mais de dezesseis
anos e procure um órgão do Ministério do Trabalho ou a Secretaria de Trabalho
(no Estado do Rio de Janeiro é a SETRAB).

Direitos e Benefícios
Há alguns direitos que a Lei impõe às empresas concederem ao funcionário,
enquanto que alguns beneficios são facultativos. São coisas que dizem respeito
ao seu dia-a-dia e, portanto, é fundamental que você saiba tudo na ponta da
língua. Veja o que você precisa saber sobre os seguintes itens:
• Assistência Médica - A assistência médica é uma obrigação do
Estado, mas algumas empresas a concedem como benefício,
geralmente terem assinado acordo com o Sindicato representativo
dos seus empregados.
• Cesta básica - Embora muitas
empresas concedam esse benefí
cio, ele não é obrigatório.
Quando o Sindicato dos Traba
lhadores de uma categoria faz
acordo com o Sindicato das
empresas, colocando o Item
cesta básica como obrigatório,
aí sim o direito deverá ser
.concedido, mas,apenas dur"1nte
_____. a vigência do'Acordo Cofetivo
de Trabalho.
• Vale Refeição - É o mesmo caso da cesta básica.
• Vale-Transporte - Você tem direito legal de receber o Vale Trans
porte, e só poderá ser descontado em, no máximo, 6%. O valor é
correspondente ao preço da passagem para ida e volta de casa
para o trabalho.

'i)•

Direitos do Trabalhador

6

Benefícios do Instituto Nacional do Seguro
Social {INSSJ
O INSS é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência e Assistên
cia Social, que tem por finalidade promover a arrecadação, a fiscalização e a
cobrança das contribuições sociais; gerir os recursos do Fundo de Previdência
e Assistência Social - FPAS; e, conceder e manter os benefícios previdenciários.
Veja, a seguir, quais são os beneficios que você pode ter através dele:
I - Benefícios para os Segurados:
•
Aposentadoria (invalidez, idade, tempo de serviço, especial)
•
Auxílio-acidente
•
Auxílio-doença
•
Pecúlio
•
Salário-família
•
Salário-maternidade
li - Benefícios para os dependentes:
•
Auxílio-reclusão
•
Pecúlio
•
Pensão por morte
Ili - Benefícios para os segurados e
dependentes:
•
Pecúlios
•
Reabilitação profissional
•
Serviço Social
Para mais informações, você pode ligar para o Disque-Saúde, pelo telefone
0800-780 l 91

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
O Fundo de Garantia do Tcmro de Serviço não é tirado do seu salário, mas
não se engane: as empresas colocam esse valor nas contas de quanto você vai
receber por mês, ou seja, entra no cálculo do "custo/beneficio".
Embora o dinheiro seja seu, pois equivale a 8% do seu salário e é depositado
mensalmente numa conta bancária específica, cm seu nome. Esse dinheiro ren
de, mas não tanto quanto a poupança, e você só poderá sacá-lo cm determina
das ocasiões, que vamos ver daqui a pouco.
Há, infelizmente, muitas empresas que deixam de depositar o dinheiro do
FGTS. São as chamadas sonegadoras, que tentam fraudar tanto o empregado
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quanto o governo. Por isso, é fundamental que cada trabalhador vigie o saldo
dessa conta. Se não entrar dinheiro nela todos os meses, denuncie! Você pode
estar sendo passado para trás.
Veja agora os casos em que não é permitido sacar o FGTS:
- Quando o trabalhador é despedido por justa causa
- Quando o trabalhador pede demissão
É bom esclarecer que não pode haver saque
de imediato, mas o dinheiro continua sendo do
trabalhador, e poderá ser retirado quando ele se
aposentar ou por sua família, em caso de morte
do titular.
Agora, veja os casos em que é permitido sa
car o FGTS:
• Quando há demissão sem justa causa
(nesse caso o patrão tem que depositar
um adicional de 40% a título de multa)
• Quando o trabalhador se aposenta
• Quando o trabalhador se casa
• Para aquisição de casa própria
• Doenças específicas previstas na legis
lação, como por exemplo a AIDS.

O que fazer se a empresa não deposita o
F.G. T.S
Há um grande número de empresas que não depositam o F.G.T.S. de seus
funcionários, e a dívida desses fraudadores soma, hoje, R$2, 1 bilhões. Absurdo
isso, não é? Mas há um dado mais preocupante ainda: se a empresa vier a ser
fechada, o trabalhador perde o direito aos recursos e não tem como recorrer.
Para evitar esse prejuízo, os fiscais aconselham que o trabalhador, ao perce
ber que seu FGTS não foi depositado, denuncie imediatamente o caso ao Sindi
cato ou à Delegacia Regional do Trabalho mais próxima da sua casa ou emprego.

Periculosidade e Insalubridade
Ao assinar o contrato de trabalho, o funcionário passa a ser subordinado a
um superior hierárquico. Isso quer dizer que um manda e o outro obedece ... mas
há regras para isso.
A chefia pode mandar que o trabalhador largue determinada ferramenta e
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pegue outra... mas não pode mandar o funcionário executar uma tarefa que
coloque sua vida em risco.
• Periculosidade - As atividades de risco, pela Lei, são as que
envolvem inflamáveis, explosivos, eletricidade ou radiações.
Nestes casos, o trabalhador tem que concordar na realização das
tarefas e o patrão tem que pagar um adicional por isso. É o chama
do adicional de periculosidade, que é de 30% sobre o salário-base
do trabalhador.
• Insalubridade - Da mesma forma, a empresa deve pagar ao seu
funcionário um adicional por exercer funções ou tarefas insalu
bres. A palavra insalubre já diz tudo: é ruim para a saúde. E se é
ruim para a saúde, tem um preço maior. Nesses casos, dependen
do do grau de insalubridade, o adicional varia de 10% a 40% sobre
o salário-mínimo vigente no país. Há, no entanto, jurisprudência
de Ação Trabalhista onde a Justiça define que o cá/cu/o deve ser
feito sobre o salário-base do trabalhador.
• Insalubridade e Periculosidade - Se o local de trabalho for insalu
bre e perigoso, a empresa pagará apenas um adicional, em valor a
ser estipulado por laudo pericial específico.
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Cálculo das Férias:
A legislação diz que o trabalhador deve receber o seu salário no1mal, acres
cido de 30% a título de adicional. Por outro lado, se ele teve faltas injustificadas
ao trabalho, a empresa poderá encurtar as férias ou, cm casos extremos, eliminar
totalmente o direito a elas.
Confira abaixo o número de faltas injustificadas que acarretam no encurta
mento (ou até supressão) do período de férias:
• De 6 a 14 faltas por ano= direito a 24 dias de férias
• De 15 a 23 faltas por ano = direito a 18 dias de férias
• De 24 a 32 faltas por ano = direito a 12 dias de férias
• Mais de 32 faltas = sem direito a férias
Uma prática muito comum é a "venda" de 1/3 das férias. Nesse caso o funci
onário abre mão de 1 O dias do descanso, e recebe o valor em dinheiro, calculado
pelo equivalente das férias, ou seja, em dobro.
Para ter direito a este abono, é necessário fazer uma comunicação à empresa
até quinze dias antes de vencer o período aquisitivo, que são os doze meses de
trabalho. Nas empresas que dão férias coletivas não existe o direito a abono, a
menos haja um acordo firmado para esse fim.

Férias e Repousos
Todo trabalhador tem direito a férias e repouso remunerado.
O repouso remunerado é semanal, e equivale ao que chamamos comumente
de folga. Essa folga tem, obrigatoriamente, que cair num domingo, a menos que
haja uma autorização do Ministério do Trabalho para a empresa funcionar em
sistema de escala, onde o trabalhador lerá pelo menos um domingo de folga a
cada sete semanas. Se o trabalhador não tiver nenhuma folga num domingo
neste período de tempo, fica caracterizada a hora extra, e a empresa terá que
pagar o dia em dobro. Para os feriados a regra é a mesma.
As férias são direito de todo trabalhador que tenha 12 meses de casa. No dia
em que o empregado fizer um ano na empresa,
passa fazer jus a férias remuneradas, o que deve
acontecer nos doze meses seguintes, a critério da
empresa, antes que o empregado complete dois
anos de carteira assinada. Caso as férias sejam
adiadas por um período igual ou superior a doze
meses e um dia, contados da data em que o funci
onário fez um ano de casa, o pagamento das féri
as será em dobro.

·

Faltas ao serviço

',

Faltas ao serviço devem ser justificadas, sob pena de haver desconto no
salário ou até nas férias, como vimos no capítulo anterior.
Se o empregado falta porque estava doente, deve apresentar um atestado
médico, de preferência do INSS ou do médico da empresa. Mas se o empregado
faltou por motivo considerado fútil (aquela ressaca de segunda-feira, ou aquele
jogo de futebol em plena quarta-feira à tarde), aí estará sujeito a punição.
Veja quais são os motivos considerados justos para faltas:
• Doença, com atestado médico
• Morte do(a) cônjuge
• Morte de filhos
• Morte dos pais ou avós
• Alistamento militar
• Doação de sangue
• Comparecimento à Justiça, como testemunha
• Com a permissão da empresa
• De acordo com cláusulas específicas da Convenção Coletiva
assinada pelo Sindicato.
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Faltas Graves
Existem algumas circunstâncias cm que a empresa pode
despedir o empregado usando motivo de "justa causa". A
justa causa é o pior dos motivos de dispensa do trabalha
dor, porque faz com que ele perca uma série de bcneficios,
como a multa de 40% sobre o FGTS, a possibilidade de
sacar o FGTS de imediato, as férias proporcionais e o 13 °
salário. Isso sem falar na anotação na carteira de trabalho.
O motivo para a dispensa tem que ser gravíssimo e
não é retroativo, ou seja, se o fato aconteceu muito tempo antes e era do conhe
cimento da empresa, então a justa causa não tem cabimento.
Veja quais são as causas que justificam uma demissão por motivo justo, de
acordo com a CLT:
Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do contrato de
trabalho pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão
do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empre
sa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
d) condenação criminal do empregado, passada sem julgado, caso
não tenha havido suspensão da execução da pena;
e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra
qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo
em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas
contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de
legítima defesa, própria ou de outrem;
/) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de
empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito
administrativo, de atos atentatórios contra a segurança nacional.
Para alegar justa causa, a empresa tem que apresentar provas cabais da má
conduta do funcionário.
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Despedida Indireta
A rescisão do contrato de trabalho por justa causa
pode, também, partir do empregado. Nos casos em que
ocorre falta grave da empresa ou de alguma chefia, o tra
balhador pode deixar o emprego sem que fique caracteri
zada a demissão: é a chamada "despedida indireta". Quan- �-----�
do isso ocorre, o empregado tem direito a todos os benefícios de um funcionário demitido sem justa causa.
Confira, abaixo, as principais faltas relacionadas na CLT que justificam a
"despedida indireta" (que acontece por iniciativa do empregado):
Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e
pleitear a devida indenização quando:
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por
lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos
com rigor excessivo;
c) correr perigo manifesto de mal considerável;
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas
de sua família, ato lesivo da honra e boa fama;
f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente,
salvo em caso de legitima defesa, própria ou de outrem;
g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou
tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.
§ /º. O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou
rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações
legais, incompatíveis com a continuação do serviço.
§ 2 °. No caso de morte do empregador constituído em empresa
individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de
trabalho.
§ 3 °. Nas hipóteses das letras d e g, poderá o empregado pleitear a
rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respecti
vas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final
decisão do processo.

Rompimento do contrato de trabalho
Se a empresa não estiver satisfeita ou não precisar mais dos serviços do
empregado, pode demiti-lo. E se o empregado não quiser mais prestar serviços
para ela, pode pedir demissão.
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É assim, muito simples. Mas tanto empresa quanto empregado têm obriga
ções a cumprir, em qualquer um dos casos. Vejamos então quais são essas
obrigações, caso a caso, de acordo com a legislação em vigor (CLT).
Cabe à empresa:
§
Nos casos em que o patrão demite o funcionário sem justa
causa, o trabalhador tem direito a:
Férias proporcionais
13" salário proporcional
Aviso prévio
Saque do FGTS, inclusive a multa de 40%
Nos casos em que o patrão demite o funcionário por justa
§
causa, o trabalhador tem direito a:
Receber os dias trabalhados, inclusive horas extras e adicionais
que tenha feito.
§
Nos casos em que o empregado pede demissão, ele tem
direito a:
Receber os dias trabalhados, inclusive horas extras e adicionais
a que tenha feito jus.
§
Nos casos em que o empregado se demite por culpa comprovada do patrão:
O empregado tem os mesmos direitos daquele que for demitido
sem justa causa.
Obrigações do trabalhador:
Como dissemos , há obrigações também por parte do trabalhador. A princi
pal é o cumprimento do aviso prévio de 30 dias, com jornada diária duas horas
menor, para que possa procurar outro emprego. Caso haja um acordo, o traba
lhador poderá cumprir o aviso em jornada diária normal, mas de apenas 23 dias.
Uma última possibilidade é quando o patrão não quer que o funcionário cumpra
o aviso prévio. Neste caso, ele tem que pagar integralmente na rescisão, pois a
opção de dispensar imediatamente o empregado foi dele.
Da mesma forma, quando o trabalhador pede demissão sem causa justa,
deve dar ao patrão aviso prévio cm condições iguais ao que foi exposto.

Pagamento da rescisão do contrato de
trabalho
· Tudo.aquilo a que o trabalhador tem direito quando o contrato de trabalho é
rompidÓ, e que já citamos anteriormente, é chamado de "verba rescisória". Este
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pagamento pode ser efetuado na própria empresa, caso o funcionário tenha
menos de um ano de casa. Mas se o tempo de casa for superior a 12 meses (o
aviso prévio é incluído na conta), a rescisão terá que ocorrer no Sindicato da
categoria profissional do empregado ou na Delegacia do Trabalho.
Há outro detalhe importante: o patrão tem um prazo para pagar esta indeniza
ção, de acordo com o seguinte critério:
• Se o empregado cumpriu o aviso prévio, o patrão tem que pagar
no primeiro dia útil seguinte ao último dia de trabalho do funcio
nário.
• Nos demais casos, o patrão tem 1 O dias para acertar as contas.
Caso estes prazos não sejam cumpridos, o patrão paga multa de mais um
salário.

Seguro-Desemprego
A escalada do desemprego, causada pela globaliLaçào e
pela política de arrocho e desmanche da indústria nacional
por parte de sucessivos governos, acabou levando à necessi
dade da criação do seguro-desemprego, uma quantia que o
trabalhador receberá durante um certo período de tempo, a
título de subsídio enquanto procura outra colocação no mer
cado de trabalho. No entanto, esse beneficio é concedido se
gundo alguns critérios, quais sejam:
• Dispensa sem justa causa após o funcionário trabalhar seis meses
consecutivos ou intercalados, num período de 36 meses.
• Fechamento da empresa ou qualquer outra razão que independa
de atos ou da vontade do empregado, depois de trabalhar seis
meses consecutivos ou intercalados num período de 36 meses.
• Terão direito ao seguro-desemprego apenas os trabalhadores
que, comprovadamente, não tenham qualquer outra renda. Se
tiver, por exemplo, uma casa alugada e essa renda for considerada
suficiente para o sustento da família, aí o trabalhador não tem
direito ao benefício.
Há outro detalhe importante: o prazo de recebimento, que pode variar de 3 a
5 meses. Confira:
• Quem trabalhou de 6 a 11 meses nos últimos 3 anos, recebe o
seguro-desemprego pelo prazo de 3 meses;
• Quem trabalhou de 12 a 23 meses nos últimos 3 anos, recebe o
seguro-desemprego pelo prazo de 4 meses;
• Quem trabalhou mais de 24 meses nos últimos 3 anos, recebe o
seguro-desemprego pelo prazo de 5 meses.
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O valor a receber depende de quanto o trabalhador ganhou nos últimos 3
meses de trabalho.
Para solicitar o recebimento do seguro-desemprego, é necessária a apresen
tação de dois documentos: "Comunicação de Dispensa" e "Requerimento do
Seguro-Desemprego", ambos fornecidos pela empresa de onde o funcionário
foi afastado. Sete dias após a rescisão, o trabalhador pode procurar o Ministério
do Trabalho e levar estes dois documentos para solicitar o beneficio.

Conciliação Prévia
Se na empresa ou sindicato da categoria à qual o trabalhador pertence hou
ver uma Comissão de Conciliação Prévia formada, ele não poderá ir direto à
Justiça do Trabalho. Terá que passar primeiro pela Comissão, que existe justa
mente para intermediar um possível acordo entre as partes.
Ele não será obrigado a aceitar o acordo que o patrão oferecer. Pode pleitear
o que acredita ser seu direito, e os integrantes da Comissão (representantes de
patrões e empregados) vão propor a melhor solução. Nem assim ele é obrigado
a aceitar. Em caso de discordância, o caso deve ser levado à Justiça do Trabalho
para julgamento.
É importante salientar que o trabalhador não tem nenhuma despesa com a
Conciliação Prévia.

Direito à dignidade e
oportunidades iguais
Como vimos nos capítulos anteriores, existem leis que protegem os trabalha
dores contra abusos, assim como seus direitos a descansos, adicionais, seguro
desemprego e outros estão registrados nas Convenções assinadas pelos sindi
catos, na Constituição e na Consolidação das Leis do
Trabalho.
Há, contudo, outros direitos que precisamos co
nhecer para que sejamos respeitados como cidadãos
que trabalham. São regras (algumas claras e protegi
das pela legislação, outras ainda sem regulamentação)
que precisamos respeitar e exigir que respeitem, para
que tenhamos dignidade nos locais onde trabalhamos.
Este é o tema do qual trataremos nas próximas pá
ginas.
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Discriminação no local de trabalho
O Brasil assinou várias convenções junto à Organização Internacional do
Trabalho, sendo que a principal, e que está fazendo com que muitas políticas
contra a discriminação sejam implantadas, é a de número
111. Por causa dela a discriminação contra mulheres, ne
gros, portadores de deficiências fisicas e homossexuais
passa a ser prioridade do Ministério do Trabalho.
Portanto, este deve ser um capítulo à parte. Toda aten
ção é pouca e, para tanto, é importante que você fique
atento para não cometer ou permitir que cometam qual
quer tipo de discriminação, mesmo que seja "de
brincadeirinha".

Como acontece a discriminação ou
o preconceito no local de trabalho
O ser humano tem uma enonne dificuldade de conviver com pessoas diferen
tes do padrão adotado pela sua comunidade. É assim no mundo todo, mas isso
tem que mudar.
Pense bem: você é homem, branco, heterossexu
al e católico. Portanto, no Brasil você está totalmen
te dentro dos padrões vigentes e bem aceitos, o que
lhe dá uma enorme vantagem na hora de conseguir
um emprego, uma promoção, um aumento de salá
rio. Isso sem contar que não levaria cantadinha sa
fa da do chefe, não escutaria brincadeiras
ridicularizantes do tipo: "neguinho esperto! Bichinha
louca!"c outras coisas mais.
Mas você já pensou se acontecesse alguma coisa fora do seu controle que
o levasse a morar no Oriente Médio, por exemplo? Já pensou que lá, onde os
padrões são bem diferentes, você poderia ter dificuldade de conseguir emprego,
promoção, salário justo, respeito e todas essas coisas tão importantes na vida
da gente?
Pois é: ninguém gosta de ser ridicularizado, tratado como cidadão de segun
da classe, ser explorado com salários menores, mesmo tendo a mesma capacida
de que o colega que ganha mais, etc. Mas isso acontece todos os dias, em todos
os lugares e, na empresa onde você trabalha, pode estar ocorrendo um caso
desses... e você nem percebeu, porque foi acostumado a achar tudo isso "nor
mal".
A discriminação no local de trabalho funciona assim: quem está fora dos
padrões normais, tem tratamento difcrcnciado para menos, ou seja, é o trabalha
dor explorado econômica e moralmente.
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Portanto, se você ainda não havia pensado em nada disso, que tal repensar
seu posicionamento frente aos colegas que você percebe que estão sendo dis
criminados? Está na hora de cada um fazer um pouco para que essa injustiça
tenha fim.
Não pense duas vezes: se você sofrer ou presenciar qualquer ato
discriminatório no seu local de trabalho, denuncie imediatamente. E isso vale
para tudo: agressões verbais, zombarias, diferenciação nos salários, etc.

Assédio sexual
Assédio sexual é crime. Dá processo, cadeia, demissão e um monte de outros
problemas. Sabendo disso, fique atento e não caia na tentação de "forçar uma
barra" com a colega de trabalho. Além de deplorável, esta "cantadinha" pode te
colocar numa fria.

O que caracteriza o assédio sexual
Segundo a Lei recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, assédio
sexual é o ato de " constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior
hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou fim
ção" .

Alguns exemplos de Assédio Sexual:
•piadas ou indiretas
•comentários picantes com intenção de obter favores
•carícias ou pedidos de favores sexuais indesejados
•intimidação, ameaças, represálias
•recusa de promoção
•demissão ou outras injustiças associadas a uma recusa de favores
sexuais.

Assédio Moral
É a exposição do trabalhador ou da trabalhadora, sistemati
camente, a situações ultrajantes. De modo geral esse comporta
mento é exercido por chefias autoritárias, com o objetivo de
manter seus/suas subordinado(a)s de "moral baixo", obediente
e temeroso(a).
O Assédio moral no trabalho não é nenhuma novidade.
Muito pelo contrário, pode-se dizer que ele existe desde que o
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primeiro ser humano trabalhou para outro.
Houve tempo em que todo trabalhador sofria essa violência moral, pois não
existiam leis que nonnatizassem as relações de trabalho. Famílias inteiras eram
escravizadas e submetidas a todo tipo de humilhação.
Hoje, no entanto, o problema vem novamente à tona e - desta vez - está em
fase de legislatura o Projeto de Lei 4742/2001, que prevê penalidades para o
superior hierárquico que usar deste artificio para coagir o trabalhador ou a traba
lhadora.
O Assédio Moral nada mais é que humilhação, que vem a ser a indução do
outro a sentir-se ofendido(a), menosprezado(a), ou seja, uma pessoa sem valor.

Garantia de Saúde e Segurança no trabalho
Houve um tempo em que os patrões achavam que dar
emprego era favor. Quantas e quantas vezes ouvia-se a
frase "eu estou usando o meu dinheiro para te dar empre
go! Se quisesse, botava no banco e vivia de renda." E o
trabalhador submetia-se a todo tipo de indignidades par
manter seu trabalho e sustentar a família.
Hoje em dia, com a globalização a serviço do capital,
ainda existem muitos empresários que pensam assim. Em
compensação os trabalhadores evoluíram e conquistaram
direitos fundamentais, dentre eles o da preservação da saúde no ambiente de trabalho.
A principal arma de defesa do trabalhador na empresa é a CIPA - Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes, que tem como objetivo a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível per
manentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do
trabalhador, e é composta de representantes do empregador e dos empregados.
Sempre que os integrantes da CIPA são substituídos, há uma eleição onde
os trabalhadores escolhem seus representantes. Ninguém é obrigado a votar,
mas pense bem: o funcionário escolhido para representar os trabalhadores tem
que ser de total confiança, pois a política de saúde da empresa terá a ação direta
dele. Sendo assim, é muito importante que todos os trabalhadores participem
dessa escolha. Afinal, é a saúde e a qualidade de vida no ambiente de trabalho
que estão em jogo.

Segurança no Local de Trabalho
Você tem direito à informação quanto aos possíveis riscos que o seu traba
lho oferece. Deve saber, por exemplo, se os produtos químicos aos quais você é
exposto são tóxicos; se o grau de barulho a que você se submete não é nocivo
à sua audição...
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Antes da realização de qualquer trabalho você tem o direito de ser informado
sobre a maneira mais segura de realizá-lo, além de receber os equipamentos de
segurança e proteção individual exigidos para a realização da tarefa.
É fundamental, da mesma fom1a, que lhe seja facilitado o acesso a todo e
qualquer tipo de informação quanto aos riscos que você corre no trajeto de casa
para o trabalho, e vice-versa. Não é à toa que um acidente nesse trajeto é carac
terizado como acidente do trabalho.
Os riscos que podem existir no local de trabalho são classificados da seguin
te fonna:
- Riscos ambientais: estão presentes no próprio local de trabalho, sob
diversas formas dentre elas o ruído excessivo, temperaturas altas ou baixas
demais, poeiras nocivas, vírus, etc.
- Riscos Ocupacionais: são os decorrentes da função que você exerce no
trabalho, o equipamento que você opera. Dentre esses riscos, podemos citar
choques elétricos, esmagamento de mãos, quedas, explosões, etc.
- Riscos Gerais: A forma com que o seu trabalho é desenvolvido também
pode se tomar um risco à saúde, principalmente no que diz respeito a posturas
incorretas, movimentos repetitivos, etc.
A legislação está repleta de aitigos que protegem o
trabalhador contra esses riscos. Não aceite trabalhar em
condições que coloquem sua saúde em risco. Em caso de
dúvida, procure o representante da CIPA e peça orienta
ção.

As Leis
O seu direito à saúde e integridade no local de traba
lho é garantido por leis específicas em várias esferas do
poder público. Dentre outras coisas, o Código Penal prevê, em seu artigo 132,
crime na atitude do empregador de expor seus empregados a situações de risco
iminente.
Não se deixe enganar: os acidentes e doenças do trabalho não ocorrem por
coincidência, azar ou destino. Ocorrem, sim, por negligência dos patrões, distra
ção do trabalhador e, principalmente, pela falta de denúncias contra situações
- muitas vezes - existem há anos e nada foi feito para mudá-las.
que
Confira alguns exemplos de legislação penal relativa à saúde do trabalhador:
Artigo 129: Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.
Artigo 132: Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e
iminente.
Artigo 135: Deixar de prestar assistência, quando possível sem risco
pessoal, à pessoa ferida ou em grave e iminente perigo.
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Além disso, na Constituição Federal está garantido o direito a condições
dignas de trabalho, o que pressupõe segurança e qualidade de vida.

Portadores de necessidades especiais

•

A Constituição Federal garante ao portador de
necessidades especiais 5% nas vagas cm concur
sos públicos. O setor privado, por sua vc,, é obri
gado pela Lei 8.211/91 a p1cc111.:hc1 de 2 u "i º10 de
seus cargos com pessoas pmludoras de deliciên
eia, desde que hab1lttadus. A propon,:flo é a se
guinte:
• de 100 a 200 empregados-2%;
• de 201 a 500-3%;
• de 501 a 1000-4%;
• de 1001 em diante - 5%
A mesma norma aplica-se a trabalhador reabilitado (que tenha ficado cm
licença pelo INSS e tenha tido alta).
A dispensa de trabalhador reabilitado ou de deficiente habilitado, no contra
to por prazo determinado de mais de 90 dias, e a imotivada, no contrato por prazo
indeterminado, só poderão ocorrer após a contratação de substituto de condi
ção semelhante.
Grande parte dos empresários desrespeita esta Lei, deixando fora do merca
do de trabalho um enorme contingente de cidadãos e cidadãs totalmente capa
zes de exercer suas funções. Isso é injusto, preconceituoso e discriminatório.

Trabalho infantil
Um dos maiores problemas do Brasil atualmente é a utilização de mão de obra
infantil, o que é proibido por lei.
Apesar de uma fiscalização sem precedentes que vem sendo empreendida
pelo Ministério Público do Trabalho, há ainda muito o que fazer. Precisamos,
todos, ficar atentos e denunciar as irregularidades.
Confira o que pode e o que não pode cm se tratando de criança e trabalho:
• Menores entre 14 e 18 anos não podem trabalhar em atividades
insalubres, perigosas, penosas, noturnas ou qualquer outra que
apresente risco à integridade física;
• O adolescente que estiver trabalhando como empregado tem
direito à Carteira de Trabalho assinada, ao recebimento de salário,
aos períodos de repouso semanal remunerado, às férias, ao reco
lhimento do FGTS e aos direitos previdenciários assegurados.
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• A única possibilidade de trabalho para o adolescente, sem vínculo
de emprego, é a condição de estagiário.
• Menores de 14 anos não podem trabalhar de forma alguma

Exploração da mão-de-obra excedente
Você trabalha para Maria, mas o seu patrão é João.
Essa ciranda tem nome: É a tal da terceirização.
Na terceirização existem três pessoas envolvidas: o
trabalhador, a empresa que o contratou (assinou a sua
carteira) e o cliente desta empresa que contratou o tra
balhador.
As empresas só podem terceirizar serviços em qua
tro casos:
• em caso de necessidade de trabalho temporário
• vigilantes bancários
• serviços de higiene e asseio
• nas chamadas "atividades-meio", ou seja, aquelas que não
compreendem o serviço ou produto final da empresa ou indústria.
Há muitos empresários que usam do expediente da terceirização para fugir
dos compromissos (sociais ou trabalhistas) que seus empregados adquiriram.
Aí eles contratam uma empresa de terceirização ou uma cooperativa fajuta, usam
o funcionário para desenvolver atividades finais e pagam uma merreca à
terceirizadora, além de fugirem de itens como cesta básica, adicionais de insalu
bridade mais altos, etc.
Se na empresa onde você trabalha há casos de terceirizados que fujam às
quatro justificativas para este tipo de contratação, pode ter certeza de que al
guém está sendo passado para trás!
Há também muita esperteza por trás de empresas de trabalhadores temporá
rios. Só há dois fatos que justificam a contratação de trabalhador temporário:
• quando a empresa tem uma necessidade urgente e inesperada de
mão-de-obra.
• quando um funcionário da empresa se ausenta por motivo de
força maior, como por exemplo: doença, licençi) por acidente;_no
trabalho, etc.
O trabalhador contratado temporariamente não pode ganhar menos que os
outros funcionários que desempenham função igual.

Atenção para as Cooperativas
Não há vínculo de trabalho entre a cooperativa e seus cooperados. O artigo
442 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT diz: "qualquer que seja o ramo

Quem é quem na defesa dos
direitos do Trabalhador
O Sindicato
O Sindicato é uma associação para fins de estudo, de
fesa e coordenação dos interesses econômicos e profissi
onais de trabalhadores pertencentes a uma mesma catego
ria profissional.
A ele cabe a defesa dos interesses coletivos ou indivi
duais de todos os trabalhadores pertencentes àquela cate
goria, inclusive no âmbito jurídico e/ou administrativo, e
na negociação de Acordos Coletivos com o Sindicato das
empresas empregadoras.
Com o advento da globalização e a fúria neoliberal que se abateu sobre a
classe trabalhadora, os sindicatos assumiram o papel de negociadores dos inte
resses das forças de trabalho frente ao capital, cada vez mais forte e arrogante,
e ao governo, irredutível na escalada de desmoronamento dos direitos adquiri
dos pelos trabalhadores. Apesar do terrorismo psicológico que as elites usam
para oprimir e tirar vantagem daqueles que precisam trabalhar para sobreviver, o
sindicalismo mantém-se como guardião do que já foi conquistado e garimpando
novas conquistas, por mais dificeis que sejam.
Hoje a maioria dos sindicatos, além de representarem os interesses da cate
goria profissional, oferecem serviços jurídicos, de saúde, de educação e - muitas
vezes - de lazer. É uma forma de minimizar o sofrimento dos trabalhadores e seus
familiares, além de tapar o buraco dos serviços públicos que o Estado mantém
em péssima qualidade.

Direitos do Trabalhador

22

Acordos Coletivos, Processos Judiciais, negociações por fábrica,
intermediação em questões de direitos feridos, todas essas atribuições são ab
sorvidas pelos sindicatos. Qualquer denúncia ou reclamação contra abusos no
trabalho que você tiver deve ser levada ao seu sindicato. Lá elas serão solucio
nadas da maneira correta, sem perigo de demora, retaliações ou mesmo
"engavetamento".
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Ministério do Trabalho
O Ministério do Trabalho dita as políticas trabalhistas e fiscaliza as ações
das empresas. Se você denuncia uma irregularidade, os fiscais do Ministério do
Trabalho irão à empresa verificar e multarão o seu patrão se ele estiver agindo
fora da lei. Além do mais, farão com que ele passe a agir direito e pague os seus
direitos dali para a frente
Você pode denunciar por telefone ou pessoalmente, e não precisa dar o seu
nome. Mas você pode também procurar a Delegacia Regional do Trabalho (DRT)
mais próxima da sua casa ou do seu emprego. Ela é uma representação do Minis
tério do Trabalho.

Ai, ai... se eu tivesse
procurado o meu sindicato
antes ... Só agora descobri
que a Convenção Coletiva,
durante a sua vigência, é
superior à Lei.

Justiça do Trabalho
Na Justiça do Trabalho é que são julgadas as ações trabalhistas que os
empregados movem contra os tais patrões metidos a espertinhos.
Se você quiser entrar com uma ação contra a empresa onde trabalha ou
trabalhou, pode procurar a Justiça do Trabalho e fazer sua reclamação direta
mente. Pode também contratar um advogado e pagar a ele um percentual sobre
a causa, ou seja, se você ganhar a ação, paga para ele o percentual acertado
sobre tudo o que você receber. Em qualquer dos casos, será a Justiça do Traba
lho que julgará a sua ação.

Ministério Público do Trabalho
Os procuradores do Ministério Público defendem os direitos do trabalho.
Eles cuidam de causas importantes como o trabalho infantil, trabalho escravo,
explorações de todos os tipos que atinjam, principalmente, várias pessoas. É ao
Ministério Público do Trabalho que você deve denunciar, por exemplo discrimi
nação e risco grave de acidentes na empresa.

Secretarias Estaduais do Trabalho
Cada Estado da Federação tem uma Secretaria que atende os trabalhadores,
cada uma dentro da realidade regional do mercado laborial. No Rio de Janeiro
existe a Ouvidoria do Trabalho, que recebe denúncias e as encaminha para
apuração. O telefone para encaminhar denúncias é (21) 2299-2001
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6 . Conhece as prioridades que os Bispos do Brasil pedem aos Presbíteros?
ª

3. Espiritualidade dos Evangelizadores

A exigência maior para cada evangelizador é de viver uma espiritualidade
sólida e capaz de dar conta da própria esperança. Só uma espiritualidade fítme
pode dar sustentação ao testemunho cristão, especialmente se levarmos em conta
que a cultura atual aprecia a religiosidade e os valores espirituais, mas numa
perspectiva individualista e subjetivista, e tende a atribuir o mesmo valor às várias
opções religiosas (336). Do evangelizador exige-se uma profunda m(stica cristã e
missionária, que tenha força para envolvê-lo totalmente, ajudando-o a renovar as
expressões do anúncio, o ardor evangélico e a busca de novos métodos. Mística
que o auxilie a sintetizar as coisas do coração e da razão. que lhe dê coragem e
audácia para exercer sua insubstituível missão de profeta e homem de Deus boje
(337). O evangelizador, po1tanto, viverá e cultivará a espiritualidade autenticamente
cristã, que tem seus fundamentos na Palavra de Deus e na Eucaristia, nas
celebrações dos mistélios de Deus, oa vida comunitária e no serviço ao mundo.

1

DIRETRIZES GERAIS DA AÇAO
EVANGELIZADORA
DA IGREJA NO BRASIL
CNBB 1999-2002

Alguns aspectos são relevantes:

- deixar-se conduzir pelo Espírito ou docil
- viver em fntima comunhão com Cristo; idade ao Espírito;
- abrir-se a uma profunda sensibilidade com a maneira
de ser do hosso
povo... ;
'
- pautar-se por uma profunda caridade apostólica;
- abtaçar uma atitude missionária;
- culti var uma atitu de de fort aleza e pers ever
ança dian te das
perplexidades, adversidades e conflitos;
- desenvolver uma atitude de criatividade e coragem
para propor novos
caminhos;
- abrir-se para uma atitude de acolhida do outro... ;
- assumir uma atitude de misericórdia;
- participar generosa e alegremente na vida e na missã
o da comunidade
(349).
Perguntas

1

Síntese ff!ita
pelo Pe. Joaquin M. Sánchez, MCCJ.

1 ª. Que significa ter uma espiritualidade firme e sólida?
2ª . Que quer dizer: "ter uma profunda m.{stica cristã e missionária"?
3 ª . Indique alguns aspectos relevantes da espiritualidade dos
evangelizadores.
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Duque de Caxias - Junho de 1999

INTRODUÇÃO

1 ª PARTE. HORIZONTES DA EVANGELIZAÇÃO

Esta síntese sobre "As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil"
foi feita com o intuito de favorecer um melhor aprendizado e por isso busquei
colocar as idéias principais. Os números entre parê�tes�s corresponde� _aos do
Documento dos Bispos para facilitar a consulta das c1taçoes no texto ongmal.

Olb� o ano
2000. Olhar a Jesus Cristo. Grande Jubileu: ano de graça,
. , . '.11egna,
Jubilo,
aç�_ o de graças. Perdão das dívidas para com Deus e com os innãos.
Isto exige dos cnstãos:
- nova tomada de consciência da missão que Cristo confiou à Ieoreja: a
evangelização;
- nova experiência de conversão e penitência;
- nova busca de santidade através da identificação com Cristo (3).

O objetivo deste trabalho é proporcionar uma visão panorâmica deste
documento da CNBB, motivar, animar e estimular o estudo e aprofundamento
sobre o documento oficial.
Depojs de cada item, coloquei algumas perguntas que deverão ajudar a
dialogar, confrontar e aprofundar os tecnas propostos.
Sabemos que, por vários fatores, nem todos os crist�os terão acesso_ a este
documento e nem poderão estudá-lo; esta é uma das razoes pela qual fiz
este
resumo.
Desejo, sinceramente, que seja de grande utilidade a todos aqueles que
venham a obtê-lo.
Com carinho,

O autor

Pe. Joaquin M. Sánchez, MCCJ.

Os 500 anos da chegada dos primeiros evangelizadores à nossa terra.
Olhamos o passado, carregado de pecados para com as culturas indíoenas e
africanas; e muito mais de graça, com o anúncio de Jesus Cristo. Olhando ;futuro:
apelo para fazer do País uma sociedade nova, justa e solidária (4).
, Tais Diretrizes hão de nos levar não apenas a proclamar e celebrar, mas
também a testemunhar e a viver sempre melhor o Evangelho (5).
Pergutitas

l ª. O que é o Jubileu e o que significa?
2ª. São 500 anos de evangelização. Que fatos importantes marcaram este
tempo?

OBJETIVO GERAL:
JESUS CRISTO ONTEM, HOJE E SEMPRE!
Celebrando o jubileu do ano 2000 e os 500 da evangelização no Brasil,
como encontro com Jesus Cristo vivo, que o Pai nos enviou na força do Espírito,
sob a proteção da Mãe de Deus e nossa, queremos: EVANGELIZAR com renovado
ardor missionário, testemunhando Jesus Cristo. em comunhão fraiema, à luz da
evangélica opção preferencial pelos pobres, para formar o povo de Deus e
participar da construção de uma sociedade justa e solidária, a serviço da vida e
da esperança mas diferentes culturas, a caminho do Reino Definitivo (6).
Pergunta

Explique, com sua palavras, o Objetivo Geral das Diretrizes.
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2ª PARTE. OS CAMINHOS DA EVANGELIZAÇÃO
CAPÍTULO I
O PLANEJAMENTO PASTORAL NA IGREJA DO BRASIL

O Concílio Vaticano li significou um novo Pentecostes para a vida da
Igreja (29).
A Igreja no Brasil foi enriquecida por Movimentos renovadores: Movimento
Litúrgico e Bíblico, a Açc1o Católica e os Movimentos Familiares, a abertura para
as questões sociais e as iniciativas de renovação da Vida Religiosa e do Ministério
Presbitera/ (30).
Dois grandes organismos eclesiais surgiram antes do Concílio: a
Conferência Nacional dos Bispo.\· do Brasil, CNBB, em 1952 e a Conferência dos
Religiosos do Brasil, em 1954 (34).
Os grandes acontecimentos eclesiais, em nível continental (Rio de Janeiro
e fundação do CEIAM, em 1955; Medellin, 1968; Puebla, 1979; e Santo Domingo,
/992), revelam urgências desafiantes para a prática pastoral e vão criando uma
mística evangelizadora latino-americana (40).

no mundo pelo Espírito. Sua presença e ação são universais sem limites de espaço
ou de tempo (81).
3. Caminhos da evangelização

a) Inculturação: é o processo de penetração do Evangelho no quotidiano
de, u� povo, de tal f9rma que ele possa �xpressar sua experiência de fé em sua
_ (88). E um proces o globaltzante e complexo (89). A inculturação.
propna culturn
�
na verdade, deve ser compreendida em analogia com a encarnação. Deus está
presente e atua em cada cultura (90).
_ê'!cias da evangelizaçüo: 1) O serviço (92); 2) O diálogo (93); 3) o
, . 0b) Exig
anunc1
de !esus Cristo e de seu Evangelho (95); 4) A vivência
xphctto
�
_ _
da fé eclesial (96).
comumtana
c) Uma nova evangelização: O Papa João Paulo II convida-nos a realizá
la Op2). Estamos diante de_ �ovos contextos, num mundo plural, tanto do ponto
de v1st� cultural quanto rehg1oso. A comunidade eclesial ... renovando seu ardor.
e suas expressões, e empenhando " com força paiticular a ação dos
seus
_ metodos
(J 04).
leigos"

Perguntas

Perguntas

l ª . Conhece alguns frutos do Concílio Vaticano li? Quais?

l ª . O que é evangelizar?
2ª . O que é a inculturaçao?

2ª . E das Conferências Latino-americanas de Medellin, Puebla e Santo
Domingo?
CAPÍTULO II
EVANGELIZAÇÃO HOJE
1. O que e evangelizar?

Evangeliza consiste essencialmente no anúncio de Jesus Cristo, morto e
ressuscitado... (70). A missão que nasce do encontro com Cristo, vivo e presente
no meio de nós...(72). Pela evangelização a Igreja realiza hoje a missão de Jesus
(73). O anúncio da Palavra de Deus visa a conversão ciistã, isto é, a adesão plena
e sincera a Cristo e ao seu Evangelho, mediante a fé (74). Só uma comunidade
evangelizada é capaz de tomar-se evangelizadora (75). O modo mais completo e
perfeito de evangelizar é o testemunho da fé na vida (76). A Igreja não pode
dissociar a dimensão humana, histórica e social de sua ação no mundo, da dimensão
divina. que lhe vem de sua origem, no mistério da Trindade (77).
r

2. A ação salvífica de Deus no mundo

··Deus que1 que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da
verdade". A ação salvífica de Deus precede a Igreja e sua missão (80).Deus age
4

3ª . O que entende por "Nova Evangelização"?
4ª . A Nova Evangelização deve renovar seu ardor, seus mérodos e suas
expressões. O que significa?
4. Sujeitos da Evangelização

O desafio para a Igreja hoje está justamente em despertar cada batizado e
cada c�munidade eclesial p�a essa responsabilidade piimeira e intransferível da
evangelização (108). A lgre1a Particular é o principal sujeito histórico da mjssão
evangelizadora (1�9). Na Igreja . Particular todos são constituídos sujeitos da missão
pela graça d? Bat1sm? e da Cns�a. Tornar cada batizado sujeito ativo da missão
(111). O pro3eto � Nova Evange�çã<: convoca os fiéis leigos para assumirem o
papel de protagomsras (112). A Igre1a nao pode, pois, ficar voltada sobre si mesma
ou sobre alguns de seus membros, mas deve, com olhar firme na meta, o Reino,
voltar-se para o mundo, em 01irude de serviço, envolvenso iodos os seus membros,
conforme seus dons e capacidades ( 113).
5. Espiritualidade
·• ...alimentando-se constantemente pela escwa da Pulavru de Deus tanto
no livro da Esciitura quanto no livro da vida; pela participação na Eucaristia e
5

demais celebrações; pela oração ... e sua presença na realidade humana; pelo
abandono ao Espírito... pela doação de si mesmo no serviço aos demais (115). O
evangelizador hoje deve ser , ames de mais nada, testemunha mais do que mestre
(117).

Perguntas

I ª. Se sente sujeito ou objeto de evangelização? Comente.
2 ª. O que fazer para que os batizados se tornem sujeitos da evangelização?
3 ª. Que significa a palavra "espiritualidade"? Coroo alimentá-la?
CAPÍTULO Ili
NOVOS DESAFIOS DA REALIDADE

É objetivo desse capítulo salientar os traços e as tendências da nossa
sociedade, que mais diretamente questionam a nossa responsabilidade pastoral
( l 18). A posição correta do cristão é aquela que une o esforço de compreensão
racional dos acontecimentos com a firme esperança no Senhor da história e na
presença já atuante do Reino de Deus (120).
1. Mudanças sócio-econômicas recentes
Nos últimos quatro anos, o Brasil se inseriu mais efetivamente na economia
"globalizada", ou seja, no mercado internacional, que no momento atual não é
regulamentado por uma ordem jurídica adequada. As repercussões, do ponto de
vista ético, podem ser positivas ou negativas. Existe, certamente uma globalização
econômica que traz em si algumas conseqüências positivas, tais como o fenômeno
da eficiência e o aumento da produção e que, com o crescimento das relações
entre os diversos Países no âmbito econômico, pode reforçar o processo da unidade
dos povos e prestar um melhor serviço à família humana. As negativas são: a
atribuição de um valor absoluto à economia, o desemprego, a diminuição e a
deteriorização de alguns serviços públicos, a destruição do ambiente da natureza,
o aumento das diferenças entre 1icos e pobres, a concorrência injusta que põe as
nações pobres numa situação de inferioridade sempre mais acentuada (121).
Nos anos 1994-1996, o Brasil reduziu a inflação e atraiu capitais
estrangeiros; por outro lado cresceu a dívida externa, hoje superior a 200 bilhões
de dólares, e a dívida interna. A sobrevalorização do real e as inovações
tecnológicas. contribuiu para o aumento do desemprego (122).
- A população aumentou para mais de 160 milhões; a natalidade diminuiu;
a população urbana passou a mais de 78,4%; a situação econômica melhorou
para os ricos e piorou para os pobres, contribuindo para tomar a distribuição de
renda no Bias1I uma das mais perversas do mundo: aumenta especialmente a
mão-de-obra feminina; redução do emprego no setor primário (agricultura ) e
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secund�·io (ind�stria) e à expansão da população empregada no setor terciário
(comérc,o, serviços...); a pobreza é extremadamente orande. As melhorias estão
ligadas à difusão de serviços essenciais: o abastecimento de áoua tratada· a
ins�al�çâ? sanitátia t::om r�de de esgoto; a coleta de lixo; um inten�o trabalho 'de
ass1s1encia �are�o-_mf�ul no qual se distinguiu a Pastoral da Criança, trouxe
uma _expressiva dimmULção da mortalidade infantil e um aumento da expectativa
de vida.
A_ situação da educqção melhora em alguns aspectos: ternos menos
analfabetismo, aumenta o numero das pessoas com 8 ou mais anos de estudos
duplica a freqüência ao pré-escolar...
r
. Um indicador particularmente grave, que revela o esga. çamento do tecido
social, é o aumento da violência, da criminalidade e o uso de drogas
Perguntas

l ª. Quais são as mudanças sócio-econômicas que você percebe?
2 ª. Quais
conseqüências positivas e negativas dessas mudanças?
_ as
3 ª. Existe
a Pastoral da Criança na sua Paróquia? Conhece as atividades
que esta Pastoral realiza?
2. Causas das mudanças e perspectivas

A política adotada trouxe para o Brasil maior dependência do exte1ior. o
enfraquecimento da autoridade do Estado nacional... (126), o esvaziamento da
participação poütica. O povo observa e sofre na carne os vícios de uma sociedade
profundamente desigual.... Todas essas frustrações geram um perigoso clima de
desconfiança para com as instituições democráticas (128). O cidadão, nestas
circunstâncias, tende a virar mero espectador (129) e fica excluído (131 ).
As perspectivas para o futuro próximo dependem principalmente das
decisões políticas a serem tomadas. Somente uma enérgica retomada do primado
da política - e, portanto, da ética na política: do bem comum. da democratização,
do interesse público - sobre a economia e os interesses privados ou pruticulares
poderá inverter as atuais tendências (133).
Pergullta

futuro?

Quais as causas das mudanças sócio-econômicas e as perspectivas do

3. Mudanças culturais
A Modernidade define-se, antes de tudo, por um processo de diferenciação
da sociedade, que perde a unidade orgânica que a caracterizava no período pré
moderno . interligando profundamente cultura, religião. economia, política e vida
quotidiana. Resultado dessa diferenciação, evidente nas últimas décadas, é a
tendência dos "subsistemas" econômico e político a tornarem-se autônomos. auto7

referenciais, sem vinculação com a ética e a religião. Outra conseqüência é que a
cultura, entendida aqui como o "mundo vital", onde as pessoas e os grupos formam
seus comportamentos e sua visão da realidade, passa a ser separada nitidamente
do "sistema" econômico e político, o que abre espaço a um conflito entre cultura
(vida) e sistema (organização da sociedade) (134). Expansão do pluralismo cultural
e a tendência ao individualismo e à subjetividade (141). A tecnologia ocupa um
lugar central e sempre mais decisivo, determinando os rumos da sociedade e põe
as pessoas ao seu serviço. O mau uso dela aumentou a desigualdade social (135).
O domínio da natureza pela tecnologia tem oferecido aos seres humanos a
possibilidade de planejar e limitar os nascimentos ou apressar a morte (137). Muitas
vezes leva ao consumismo e ao uso exagerado e voraz dos recursos naturais,
levando ao seu esgotamento ou destruição (138).
Diante da crise da modernidade, a qual se revelou na falência das promessas
modernas de "liberdade e igualdade" ou de "progresso" em favor de todos (139),
começou-se a falar em pós-modernidade (140).
Perguntas

l ª. O que é a modernidade?
2ª . Quais as vantagens e desvantagens da tecnologia?
4. Crise ética

A evolução da sociedade moderna tem trazido também uma grave crise
ética (148).0 pluralismo ético consiste em tomar consciência de que as diversas
etnias, civilizações e culturas se inspiravam em valores ou princípios éticos
diferentes (149). Os desafios, que a crise ética põe à Igreja podem reduzir-se
fundamentalmente a dois:
- conttibuir para que a sociedade democrática reconheça a necessidade de
um fundamento ético comum, além da mera vontade subjetiva dos indivíduos;
- contribuir para a educação da consciência moral dos cidadãos nas
condições específicas da sociedade brasileira (153).
Pergunta
Quais os desafios que a crise ética coloca à humanidade?
5. Pluralismo religioso

O modo de entender e viver a religião é muito diferenciado. A porcentagem
dos que se declaram católicos tem diminuído nos últimos anos. Existe uma
diferenciação interna no Catolicismo.
As religiões máis freqüentes são: 9,9%
r
protestantes pentecostais; 3,5% espí itas kardecistas; 1.3% cultos afro-brasileiros;
e 2%- a outras religiões corno islamismo. judaísmo, budism.o ··- O pluralismo é
maior nas grandes cidades ( l 54).
8

. . É elevado o número_ �� b��il��os �ue reduzem. a religião a uma convicção
mter'.
q'i pessoal, �a rehgiao · mv1s1vel , que abandona totalmente ou em parte
as prnhcas comumtánas (156). Há pessoas que freqüentam mais de uma reli&ião
ou trocam de igreja com relativa facilidade (157). As causas da situação atual
encontram,.:- se, de um_ lado, no impacto da �odernidade, com o processo de
desa�gaçao_ e de!enrai2:�ento da �ul_tur� �-adicio �al, uma acelerada urbanização,
continuas m1graçoes,
at1v1dades ID1ss1onanas de igrejas e seitas, etc. Por outro
lado enco�tra-se a história do CCf�Olicismo brasileiro, em grande parte constituído
por devoçoes aos santos, transnuudas de geração em oeração no ambiente rural e
n�s �a11;ílias, mas pouco assistido pastoraJmente p�r um clero escasso e mal
�1stnbmdo., Isso trouxe _como conseqüência a falta de uma iniciação cristã e de
hgação estavel e consciente do povo com os sacramentos e com a instituição
eclesial (158).

ª.

Compreende-se, assim, porque muitos cat6licos não receberam claramente

o primeiro _anúncio de Jesus Cristo, nem passaram pelo processo de crescimento

e amadurecunento pessoal da fé, através de uma verdadeira expeliêocia catequética
(159). A rnnovação pastoral recente tem comribuído para melhorar notavelmente
a prática r�ligiosa e o apostolado social dos católicos mais ligados às CEBs e aos
novos movimentos, desde a Ação Católica até os mais recentes (161).
Muitos católicos, sobretudo nos últimos 30 anos, procuraram outras
religiões. A procura acontece em duas direções opostas: a do fundamentalismo e
a do subjetivismo. No fundamentalismo se faz uma leitura literal da Bfülia e nunca
se discute a interpretação dada pelo líder, mesu·e ou pastor. No subjetivismo, o fiel
busca segurança dentro de si mesmo, oa sua experiência pessoal, que eleva a
critério de juízo da religião (163). A necessidade de segurança e a busca de certezas
estão presentes também no Catolicismo, especialmente nos últimos anos (165).
Nos anos recentes, o quadro religioso foi modificado pelo surgimento de "lgrejas
eletrôníças" e pela freqüente presença na TV de líderes e programas de grande
populandade (166). Podemos distinguir cinco situações ou faixas de população:
- uma faixa considerável de pessoas, vítimas da iníqua estrutura social.
Entre elas vigora uma religiosidade conflitante, ambígua e confusa;
- uma faixa de pessoas ou grupos de fundo cristão-católico, estático e
fixista;
- uma faixa ampla de profunda religiosidade católico-popular e, em geral,
sincrética;
- uma faixa modernizante de pessoas e grupos de inspiração claramente
não-religiosa, em plano individual, social e cultural;
- uma faixa de cristãos-católicos esclai·ecidos, com boa fundamentação
bíblico-teológica da fé e clai·a vinculação à vida (167).
Perguntas
l ª. Quais são as causas do pluralismo religioso?
2ª. Você acha qul:! a renovação pastoml lllttal está ajudando a conhecer
melhor a Jesus Cristo e a trabalhar pelo seu Reino? Por quê?
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quê?

3ª. Muitos católicos, nos últimos anos, têm procurado outras religiões. Por

CAPÍTULO IV
ORIENTAÇÕES PRÁTICAS PARA A AÇÃO EVANGELIZADORA
E PASTORAL

No planejamento pastoral, desde 1966-1970, foram adotadas seis linhas
de ação. depois pensadas mais exatamente como dimensões. Elas correspondem
fundamentalmente às exigências intrínsecas da evangelização agora descritas:
- o serviço se concretiza especialmente na dimensão sócio-transformadora
(linha 6);
- o diálogo se concretiza na dimensão ecumênica e do diálogo religioso
(linha 5);
- o anúncio se concretiza na dimensão missionária (linha 2);
- o testemunho da comunhao se concretiza na dimensão comunitárioparticipativa (linha 1), que se alimenta nas fontes da Palavra (dimensão bíblico
catequética -linha 3) e da liturgia (dimensão litúrgica - linha 4) (173).
Por uma evangelização lnculturada

O Papa João Paulo li insiste que "é necessário ioculturar a pregação, de
forma que o Evangelho seja anunciado na linguagem e oa cultura de quantos o
ouvem" (174).
Desafios atuais: Atualmente, na América Latina e no Brasil, a evangelização
é desafiada a tomar-se "inculturada", principalmente por dois processos que estão
em ato, distinta mas simultaneamente: 1) o encontro do Evangelho com as culturas
indígenas, afro-americanas e mestiças; 2) o encontro com a cultura moderna
particularmente no meio urbano (176)
Tomar consciência desses desafios implica:

- admitir a necessidade de que a evangelização das culturas indígenas afro
americanas e mestiças parta do acolhimento de seus valores humanos e das
"sememes do Verbo" nelas presentes... ;

- procurar, portanto, aproximar-se dessas realidades culturais em atitude
de escuta, simpatia e compreensão, para também crescer "no conhecimento crítico"

dessas culturas ... ;
- reconhecer as características específicas e inéditas das culturas moderna
e pós-moderna de origem ocidental (177).
Exigências práticas:

- a primeira exigência da inculturação é pensá-la como processo de longa
duração;
- a segunda exigência é reconhecer que sujeito da ioculturação não é o
Evangelho, nem o missionário ou o evangelizador, mas o povo nu a comunidade
que se abre oo Frnngelho;
- a terceira exigência é uma aútude de abertura à graça do Evangelho a
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partir dos vaJores da sua própria cultura;
- a quarta exigência implica que a comunidade mantenha firmes tanto a
atitude de solidariedade com a cultura em que está inserida quanto a atitude de
crítica ou discernimento à luz do Evangelho, que ilumina, purifica. transforma
toda cultura (187).
Pergu,ztas

1ª. O Papa insiste que é necessário inculturar a pregação. Que entende
sobre isso?
2ª. Quais os principais desafios para a evange1ização no Brasil?
pobres

1. Serviço e participação na transformação da sociedade pelo bem dos

Na Bíblia pede-se que os chamados por Deus prestem um serviço
(diakonia) aos pobres, dentro e fora da comunidade. O ideal é que não haja
necessitados entre eles e fazer o bem a todos (188). A solidariedade com todos os

seres humanos é uma exigência igualmente irrenunciável e intrínseca à fé no
Deus (189). Já o Sínodo dos Bispos de 1971 afirma que " a ação pela justiça e a
participação na transformação do mundo aparecem claramente como dimensão
constitutiva da pregação do Evangelho, isto é, da missão da Igreja para a redenção
do gênero humano e a libertação de toda opressão". O documento de Santo
Domingo não hesitou em definir a promoção humana "como dimensão
privilegiada da nova evangelização". O Papa pede "não só criar "!ma cu�tura
globalizada da solidariedade, mas também colaborar com todos os meios legíumos
para a redução dos efeitos negativos da globalização", afirmando a atualidade da
Doutrina Social da Igreja ( 190).
Junto com a reflexão sobre a responsabilidade da Jgreja na promoção do
desenvolvimento "do bomem e de todo bomem", avançou também a consciência
da evangélica opção preferencial pelos pobres (_191) . .!\� Exonação Pós-Sinodal
Ecclesia in América, o Papa convida a comunidade cnstã a comprometer-se a
superar toda forma de exp�oração e de opressão. T�ata-se, �e f�to,. �ão �ó de
aliviar as necessidades mais graves e urgentes mediante açoes rnd1v1duai.s ou
esporádicas, mas de pôr em evi1ência as raíze_ s do mal, sugerindo_ inicia�iv�s que
dêem às estruturas sociais, polfücas e econômicas uma configuraçao mai.s 3usta e
solidária". A Sagrada Escritura lembra que Deus escuta o grito dos pobres e a
[greja deve permanecer atenta ao grito dos mais necessitados"(192).
À luz da análise da atual situação sócio-econômica e ético-política, parece
nos que os serviços mais urgentes que as comunidades cristãs podem prestar à
sociedade brasileira são o empenho na luta contra a pobreza, o desemprego e a
exclusão e a contribuição para a criação de um novo sentido de responsabilidade
na ética pública (194).
Indicações prâticas: os documentos da Igreja contém orienta �ões p�á�icas
que se estendem às numerosas áreas em que atuam nossas pastorais sociais: o
li

cuidado com as crianças e as gestantes. a assistência aos menores abandonados. a
defesa dos direitos de índios e posseiros, a apoio a movimentos sociais e sindi
cais, a pastoral da saúde e as obras educacionais, os cuidados específicos a doen
t es,
idosos,
drogados,
aidéticos,
vítimas
da
prostituição;
também um amplo e decidido esforço para educar os católicos ao conhecimento
da Doutrina Social da Igreja. A ética social cristã deve ocupar lugar de destaque
e m nossos programas de formação e oa própria pregação inspirada pelo Evange
lho (197). As iniciativas das pastorais sociais se voltem para o combate às causas
dessas carências...(198).
Nossa participação na transformação social e no serviço aos pobres seja
feita em colaboração com. outras instituições da sociedade civil e em parceria
com instituições públicas, em todos os níveis, começando a nível local. O trabalho
social deve promover a organização dos movimentos sociais ou populares, visando
a que os oprimidos e excluídos tornem-se sujeitos da sua própria libertação e da
edificação de novas formas de solidariedade (199). Todos procurem fortalecer e
estender a ativa panicipação na cidadania, nos diversos níveis da vida social, de
modo que o exercício da democracia se torne efetivo através do ex.ercício de
direitos e deveres para com a sociedade por parte de todos, pois não há democracia
autêntica e estável sem justiça social (202).

diálogo ,é o reconhecimento da liberdade religiosa (208).
E urgente assegurar a subsistência das diversas culturas indígenas (210).
Igualmente a Igreja empenha-se para que as tradições culturais e religiosas afro
brasileiras e afro-americanas sejam respeitadas, valorizadas e apoicidas... (21 l).
Não menos urgente é, para a Igreja, o diálogo com as formas culturais da
modernidade, na sua complexidade e diversificação (212). Os católicos
demonstrem simpre sincero respeito pela liberdade religiosa e pelas convicções
dos outros em matéria de religião e costumes (217).

)
l

2. Diálogo com as culturas e as outra religiões

O Espírito Santo age sem limite de tempo ou espaço, fazendo germinar as
sementes do Verbo nas religiões e nos esforços humanos à procura da verdade e
do bem (203). A Igreja crê, po1tanto, na importância do dfálogo enrre as religiões
e, mais amplamente, entre as culturas, das quais a religião é muitas vezes a alma
(205). O diáJogo inter-religioso não deve ser instrumentalizado a outras finalidades
(206). O diálogo em si mesmo possui seu valor (207). Premissa e fundamento do
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lª . A ação do Espírito Santo é somente sobre os cristãos? Comente.
2ª. O que é Ecumenismo? E diálogo inter-religioso?
3ª. Qual seu comportamento em relação a pessoas que professam outros
credos? e na sua comunidade?
3. Anúncio do Evangelho

Perguntas
1ª. A promoção humana, é parte integrante da evangelização? Por quê?
2ª. O que significa criar uma cultura globalizada da solidariedade?
3ª. O que acha sobre a Igreja fazer a "opção preferencial pelos pobres"?
4ª. Quais os serviços mais urgentes que as comunidades cristã podem prestar
à sociedade brasileira?
5ª. Há alguma Pastoral Social em sua comunidade? Cite.
6ª . Quais deveria ter?
7 ª. O "serviço" deve ser tarefa de quem?
8ª. Qual a opinião sobre comunidade cristã insensível às necessidades dos
irmãos?
9". O conhecimento da realidade social é importante? Por quê?
Ioa. Q que conhece sobre a Doutrina Social da Igreja?
1 lª. E possível fazer parcearia com grupos ou instituições visando
beneficiar os pobres?
12ª. O que significa "ativa participação na cidadania"?

Perguntas

}
l

A evangelização, para ser autêntica, precisa partir do encontro pessoal
com- Jesus Cristo, pois é ele o centro da missão. A Esctitura, a Eucaristia e as
pessoas constituem, assim, os lugares por excelência, do encontro coro Cristo na
história (222). Quem se encontra com o Cristo, transforma-se e o primeiro impulso
dessa transformação é comunicar aos outros a riqueza descoberta no encontro.
Descobre que é preciso anunciar Cristo com alegria e fortaleza, mas sobretudo
com o testemunho da própria vida (223). A evangelização há de conter uma
proclamação clara de que, em Jesus ... a salvação é oferecida a todos, como dom
da graça e misericórdia do mesmo Deus (224). A missão evangelizadora é confiada
a todos os discípulos de Cristo e dela participam todos os fiéis (225). Os católicos
não-praticantes constituem o maior desafio missionário que a Igreja no Brasil
enfrenta, ao menos do ponto de vista quantitativo. Algumas indicações são: um
tratamento diferenciado; uma revisão séria e atenta das críticas e motivações que
afastam os católicos da prática eclesial; privilegiar a pastoral do contato pessoal e
a acolhida aos migrantes; uma ref onna de estruturas e práticas pastorais inadequadas
ao contexto urbano e alheias à mentalidade modema (233). Especial destaque
merece a pastoral urbana. As divisões entre as paróquias devem ser flexibilizadas,
colocando o bem do povo acima de uma concepção te1Titorial estreita e inadequada
à realidade da cidade grande. Equipes pastorais podem servir mais eficazmente
áreas w·banas compostas por várias comunidades (234). Na cidade encontram-se
em gestação as novas formas da cultura (235). Atenção especial merecem os jovens.
Esces devem tornar-se sempre mais sujeitos ativos, protagonistas da evangelização
e artífices da renovação social. A Pastoral da Juventude, portanto, deve estar
entre as principais preocupações dos pastores e das comunidades (236).
Está aberto o cantinho do testemunho pessoal dos leigos cristãos, que se
encontram continuamente com colegas de trabalho, vizinhos ou amigos, cuja atitude
religiosa está mais ou menos próxima do indiferentismo (241). Outro caminho
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aberto passa pelo diálogo sobre as grandes questões de ética (242). Os meios de
comunicação de massa são dominados, na grande maioria, por interesses
econômicos e por uma mentalidade "secularista" (243). Outro questionamento
inevitável origina-se da reivindicação moderna da liberdade de informação, da
democratização do acesso aos meios de comunicação, qa formação da consciência
crítica, da exigência de veracidade e transparência. E desejável que haja uma
presencia católica mais coordenada e e.ficaz nos grandes meios de comunicação
e a multiplicação de pequenas iniciativas locais. As Igrejas Particulares precisam
investir na formação de comunicadores de inspiração cristã, com boa preparação
profissional e pastoral, e na própria ação pastoral junto aos comunicadores em
geral (244 ).
Durante séculos, a Igreja do Brasil dependeu fortemente da atividade
missionária "além-fronteiras" das Igrejas das nações européias e, recentemente,
ela América do Norte. Hoje firma-se sempre mais a consciência de que a situação
está mudada. As Igrejas de antiga cristandade vêem diminuir sua capacidade de
enviar missionários. De outro lado ''finalmente chegou para América Latina a
hora de intensificar a ajuda mútua entre Igrejas paniculares e de se abrir para
além de suas pr6prias fronteiras, ad gentes". A maturidade eclesial é conseqüência
e não apenas condição qe abertura missionária (245). A Igreja do Brasil olha para
a América Latina e a A/rica como áreas geográficas prioritárias da sua missão
"além-fronteiras" (246). O programa missionário "além-fronteiras" da Igreja no
Brasil já está em pleno andamento com cerca de mil missionários trabalhando
fora do pais. Convém enfatizar que os leigos precisam assumir um papel mais
ativo também no campo da missão "ad gentes" (247).
Um novu impulso para o trabalho missionário da Igreja no Brasil exige
esforços de animação missionária em três direções: A primeira é o aprofundamento
da consciência da vocação e responsabilidade missionária nas Igrejas particulares,
em todas as paróquias, comunidades eclesiais e orgé}Ilizações dos leigos. A segunda
área diz respeito ao próprio petftl dos missionários. E necessário um intenso trabalho
nos presbitérios e nos semjnários para ajudar os presbíteros diocesanos a
descobrirem a Missão "além-fronteiras" como um caminho também próprio e
particularmente rico, de realização de sua vocação de evangelizadores. Nos
Seminários cultive-se o espírito missionário. dando o devido destaque ao ensino
da Missionologia. Inicie-se trabalho semelhante junto aos leigos e suas
organizações. A terceira é a da criação de novas formas de cooperação, diálogo e
intercâmbio entre a nossa Igreja e as Igrejas de outros continentes (248).
A Missão "além-fronteiras", pela complexidade de sua própria natureza e
execução, exige uma formação cuidadosa de seus agentes e uma organização
capaz de garantir a continuidade. As iniciativas missionárias devem fazer parte de
um programa orgânico, coordenado com o _apoio dos organismos da CNBB, da
CRB e das Pontifícias Obras Missionárias. E desejável que se dêem novos passos
para concretizar um Centro Missionário Nacional, para estudos e formação
permanente. e um Instituto Brasileiro de Missões "além-fronteiras" (249).
Outra iniciativa, histoncamente tmportante no despenar das Igrejas do Brasil
para a Amazonia. as Regiões do Oeste e o Nordeste, foi o programa "Igrejas14

Irmãs''(252).
Perguntas

1 ª. A evangelização, para ser autêntica, precisa partir do encontro pessoal
com Cristo. Qual o significado desta mensagem?
2º . Alguém com uma expe1iência pessoal com Cristo, r.:omo deve comportarse?
3ª . A quem é confiada a missão evangelizadora de Cristo?
4ª. E você, já assumiu em sua vida esse compromisso?
5ª . Que significa "Pastoral Urbana"?
6º . Os jovens, dizem os bispos, merecem uma "atenção especial". Na sua
comunidade, existe grupo jovem? Como funciona? Que fazem?
7ª . Você acha que está sendo testemunho cristão em seu meio ambiente?
Comente.
8 ª . Acha que os meios de comunicação social estão ajudando no seu
crescimento _pessoal e de sua faITU1ia? Explique.
9ª . E de seu conhecimento se a Diocese investe na formação de
comunicadores cristãos?
10ª. O que sabe sobre a missão "além-fronteiras ou "ad Gentes"?
11 ª. Que quer dizer: "Os leigos precisam assumir um papel mais ativo no
campo da missão 'ad Gentes"' ?
12ª . O que é animação missionária? E educar e formar nesta dimensão?
13ª. Já ouviu falar sobre o programa "lgrejas-lrmüs"? Comente.
14ª . Você e sua comunidade têm espírito missionário? Quais as expressões
desse espúito missionário?
4. Testemunho da comunhão eclesial

Quando a palavra do Evangelho, anunciada pelos Apóstolos e seus
sucessores e discípulos até boje, é acolhida por uma pessoa, o Espírito Santo
suscita a fé e vai progressivamente modificando - na medida da resposta ao dom
de Deus - as virtudes cristãs e os frutos do Espúito: caridade, alegria, paz, paciência,
afabilidade, fidelidade, brandura, temperança ... (254). No plano das pessoas, a
finalidade da ação evangelizadora e pastoral consiste em transformar o homem
velho em homem novo. A finalidade é essa mudança interior (255). A ação
evangelizadora e pastoral constrói a Igreja ou. melhor, faz com que a Igreja
aconteça (256).
O testemunho da comunhão eclesial possui também uma dimensão
missionária e evangelizadora. A evangelização inicia quando um cristão ou um
grupo de cristãos manifesta a sua fé e a soa esperança em algo 9ue. não se �ê
(260). Como afirma o Papa João Paulo II. " no final do segundo milêruo, a IgreJa
tomou-se novamente Igreja dos Mártires". A dimensão martirial da Igreja deve,
cada vez mais, estar atenta ao seu caráter ecumênico (261 ).
Urgências: a primeira urgência da atuação da Igreja em ordem à fé dos
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��i� é _ofer�ce!-lhes a reaJ possibilidade de descobrir e percorrer o roteiro da
1m�iaçao cr�ta, adequada à idade e matmidade pessoal, pois em nossa sociedade
muitas farru1ias _não sabe!1)_ ou não querem propiciar a educação na fé. No contexto
�tual de pluraltsmo r�hgioso e de confusão das informações, é extremamente
importante que a Igre3a º!:re9a algo se�elbante ao antigo catecumenato para a
educ�ção na fé e a expene�cia do segmme �to d_e Cristo. Promovam-se formas
renoliadas de cacequ �se, ar�1culadas �om a vida, mculturadas ao presente .... pois
a catequ�se é uma d1me�s �o essencial da nova evangelização (262). Na mesma
p�rspect1va, é urgente vivificar e atualizar as diversas formas de celebração
l1ttfrgica e de com!'nicação da Palavra aos adultos (263). Outro desafio é
estabelecer u�ma _efetiva unidade de fé e vida na vivência cristã dos fiéis (264). A
pode ser formulada positivamente como necessidade de
mesma urgenc1a
harm<;>nizar e _articular a dimensão pessoal e a dimensão social da existência cristã.
Ou amda, �mr e fortal�cer mutuamente a prática da oração, com sua dimensão
�ontemplat1va, e a prática da ação. com sua dimensão coletiva e histórica (265).
E fundamental que as comunidades acolham e valorizem a cada pessoa' seoundo
º
sua idade e necessidades espirituais (266).
. indicações práticas: a cada cristão reconheça-se a condição de sujeito, no
sentido pleno do termo (267). A experiência religioso-cristã realiza-se através do
encontro com a Palavra de Deus, com os Sacramentos e com a comunhão eclesial
co� a_Tradição e o Magistério da Igreja, não através de uma experiência merament;
sub1etzva (�68). A voc_ação, os dons e_ carismas pessoais seja colocados a serviço
da comunidade ec_Les1r::L e �e- sua edificação, fazendo-se da participação ativa
uma forma de realtzaçao cnsta da pessoa (269). A pastoral da reconciliação deve
enco�trar amplo espaço na vida da Igreja (reconciliação consigo mesmo, com o
próximo e com Deus) (270). Importância especial seja dada ao acolhimento às
pessoas (271). A atitude de amizade e de acolhimento acentua a valorização da
pessoa (272). E a co�unidade lembre-se de que não pode apenas aguardar quem
a procura, mas deve i� ao encontro do outro com espírito evangélico e coração
aberto .(273). Ao acol_ �mento �egue-se o acompanhamento. Procure-se o apoio e
envolv1f1!ento � familia, eSJ;>eG1almente e1!1 rela9ão à educação das crianças (275).
. � _preciso redescobn� o aspecto s1mbóhco da liturgia, enfatizar o sentido
do .�ste�10 e recuperar �s. d1�ensões de festa, alegria e esperança e a riqueza da
�sp111tualid;8de do Ano L1t�g1co. As c�lebrações sejam menos apressadas e menos
mtelectuahzadas, proporcionando maiores momentos de silêncio. interiorização
e contemplação. Valorizam-se os gestos, as posturas, as caminhadas e a dança.
Promova-se
� constituição �e _Equ�pes de Litm·gia e a formação para o desempenho
_
da pres1dê�c1a e demais mm1sténos e serviços da celebração (278).
. . Cuide-se de uma Pastoral da Educação, que não seja restrita ao Ensino
Reltg1oso, mas que trate do mundo da educação e de seus desafios e ajude os
educadores a vivenciar a mística desse trabalho (281). Desenvolva-se também a
Pastoral Familiar. Na família evangelizada, pais e filhos tomam-se evangelizadores
(282). �as Igrejas _ particulares e especialmente no meio urbano. reconheça-se a
poss1b!�dade de d1,·e _n,a� Jurma� �e 1 1idu c:omw11tdria. illlegração e a.\}VCiú�iio
dos fiei:; sem querer impor um uruco modelo de comunidade eclesial. E urgente
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promo_ve � a �armação de comunidades eclesiais inseridas nos ambientes culturais
e prof1ss1ona1s (282).
A par69uia busque adequar-se às mudanças de nosso tempo. Nos dias de
.
��J�, �e m�n:ira especial: ela é chamada a ser acolhedora e solidária, lugar da
1ruc1�çao cnst�, d_ a �ucaçao e � celebração da fé, abe11a à variedade de carismas,
serviços e m101stén?s, organizada comunitária e responsávelmente, capaz de
compro�eter os movimentos de apostolado já atuantes, atenta às distintas culturas
d?s habitantes e aberta dos projetos pastorais e suprapa.roquiais e às realidades
?,ircunst�tes. Tem-se re-v:elado eficaz meio de renovação articular a paróquia como
comumdade de comumdades e movimentos" (284).
Os fiéif leigos podem e devem contribuir grandemente para o crescimento
de uma autêntica comunhão eclesial, no seio de suas paróquias e para o despertar
do impulso missionário ... (286).
As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) representam uma rica
experiência eclesial, seja pela experiência do laicato, seja pelo criatividade pastoral,
seJ� pelo empenho na transformação social. Entre os desafios das CEBs, hoje,
estao:
- trabalhar mais com as _massas e não se fechar em pequenos grupos;
. _ . acolher melhor a religiosidade popular e respeitar mais seu universo
s1mbohco... ;
- abrir-se criticamente aos novos desafios da cultm·a urbana, do pluralismo
cultural e religioso, da televisão;
- empenhar-se para que a experiência das CEBs consolide-se e continue
acompanhando as mudanças da sociedade;
. . - �anter um_a relação dinâmica entre a fé e vida, dando grande atenção à
espmtual1dade e à tnculturação;
- encorajar a formação de grupos permanentes de reflexão (Círculos
Bíblicos ou outros), para fortalecer a fé e dinamizar a atuação:
- continuar o intercâmbio entre as próprias CEBs e buscar permanentemente
a comunhão com o conjunto da Igreja (288).
Os movimentos eclesiais, trazendo a contribuição de seu próprio caiisma,
.
integrem-se nas Igrejas particulares, assumindo a evangélica opção preferencial
pelos pobres. Valorizem a fé como experiência pessoal, sem esquecer a dimensão
comunitária e social. Cuidem da formação de §eus membros, pondo sua organização
moderna a serviço da evangelização (290). E necessário valorizar e articular os
mecanismos de comunhão e participação em todos os níveis e melhorar a
comunicação interna na Igreja para criar um clima de co-responsabilidade. Compete
especialmente à hierarquia o discernimento e a aplicação pastoral dos carismas
(291).

PergulltaS
Cristo?

l". O que acontece quando uma pessoa se abre ao Espírito e aceita a Jesus
2°. O que significa ser 1este1111111!10 do 1.:0111w1hão eclesial?
3ª. O que acha da afirmação: "a catequese deve se iniciar no ventre materno
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e terminar quando a pessoa morre?
4ª. Na sua comunidade, a catequese está se renovando?
sa-. Os catequistas freqüentam encontros de formação contínua?
6ª . As celebrações litúrgicas na sua comurudade, como estão sendo? O
povo participa?
7ª. O que quer dizer: "O cristão deve ser um contemplativo na ação"?
8ª. Você se sente "sujeito'· na Igreja?
ga_ Coloca os dons que o Espírito lhe deu ao serviço dos iimãos?
10ª. O que quer dizer: "A comunidade não deve aguardar apenas quem a
procura?
11ª. Na sua comurudade há Equipe de Liturgia ou de Celebração ? Qual a

diferença entre ambas?
12". Em sua paróquia ou diocese, existe Pastoral da Educação? Conhece
seus objetivos?
13ª. A Pastoral Familiar, é possível desenvolvê-la em sua comunidade?
14". Conhece a organização de sua Paróquia e as Pastorais que funcionam
nela?
15ª. Percebe alguma mudança ou renovação em sua Paróquia? Comente.
16ª . O que quer dizer: "Paróquia é a comunidade de comunidades e
movimentos"?

17ª. Quais são hoje, os maiores desafios das CEBs?
18ª . Existe algum "Movimento Eclesial" em sua comunidade? Está

integrado nas Pastorais?

CAPÍTULO V
OS EVANGELIZADORES

A Igreja universal é sujeito por excelência da missão. Todos os batizados,
seguidores de Jesus, são chamados a tornarem-se, por sua vez, evangelizadores
(293).
1. A responsabilidade da Igreja Particular

A Igreja, toda ela missíonária, encarna-se de fato na Igreja Particular e
nela concretiza a sua ação evangelizadora. Por sua vez, a Igreja Particular, torna
se missionária e educa os batizados a tornarem-se evangelizadores, seja de seus
irmãos mais próximos, seja no serviço da missão "além-fronteiras", de outros
povos ou culturas. Nela a diversidade de vocações, carismas e ministérios coloca

se a serviço da evangelização.

a) Formação: a formação dos evangelizadores, hoje, exige principalmente:
- capacidade de "dar conta da própria esperança";
- conhecimento adequado da realidade;
- capacidade de comunicar, tanto a nível pessoal como através dos meios;
- capacidadP Je avaliar e rnuda;: .. (297).

Além disso, é preciso que a formação dos evangelizadores satisfaça às
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exigências específicas de cada catego1ia do }:'ovo ?e Deu� (29�).
� .
b) Ariiculação: é uma necessidade hoJe muito sentida, diante da_ tendencia
à segmentação, especialização e fragmentação, que atingem tanto a �oc1edade � a
cultura em geral quanto a evangelização e a pastoral. Do ponto �e vista t�ológu
:.o
_
e eclesial, a arziculação é. também, um testemunho de comunhao e part1c1paçao

(301).

.
. , .
Reafirmamos como úteis para a articulação os seguintes pr!n�1p10s: .
- o da variedade-complementaridade das vocações e cond1ç_oes de vida,
dos ministéiios, carismas e responsabilidades, como oum corpo vivo, onde se
realiza a "comunhão orgânica" entre seus membros;
- o da autonomia, que garante . ..cultivar a própria identidade e o própno
carisma:
· _
- o da subsidiariedade. A aplicação desse princípio exige a descentra1tzaçao
da organização e, em muitos casos, uma redistribuição de tarefas e
responsabilidades;
.
,
- o da participação responsável, que pretende envol_ver o maior numero
possível de interessados na reflexão, decisão, execução e avahação (303). Algumas
ações concretas:

* realizar ret1exões em comum com os agentes;
* apontar os rumos específicos para os problemas da ev�gelização; .
* estabelecer Conselhos ou Comissões permanentes e re�1zar Asse�bl.é1as
periódicas para garanti� a continuidade da ação pas�oral e da v�da comurutária�
* buscar os meios adequados para a formaçao necessán.a e a sustentaçao
de uma espiritualidade missionária;
. .
.
* o-arantir a necessária renovação dos rrurusténos (304).
Pr�movam-se, em particular, a formação _ de <:;onselho_s Diocesanos _de
Leigos e sua articulação com os C?nse!hos reg!onais_ e nacional. As IgreJas
Paiticulares cuidem para que as orgaruzaçoes de l�1�os !1ªº esgotem seus esforços
apena(; no cuidado de sua própria formação e espmtual1dade, mas se. voltem para
o vasto campo do mundo dos afastado�, dos �atólicos não-pratic�tes, dos
excluídos da sociedade, abrindo seu coraçao à candade e, mesmo, abnndo novos
campos de promoção humana e de missã� no mundo (305�..
. .
Na Igreja Particular compete ao Bispo a responsabilidade pnncipal pela
articulação da tai·efa evangelizadora (308).
Perguntas
1ª. A formação é importante para _ o ev��g�liza1or. A sua comunidade,
paróquia, diocese, tem-se preocupado em mvestu russo.:..
?
2ª. E sobre articulação, que ações concretas estao ac?ntecend_o . em sua
Existe
Leigos?
de
no
3ª. O que conhece sobre o Conselho Diocesa
diocese?
2. Exigências específicas
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a) Leigos

A douti;na do Concílio Vaticano II destaca que são comuns à dignidade
do todos os batizados a imitação e o seguimento de Cristo, a comunhão recíproca
e o mandato missionário. A renovação da Igreja na América não será possível

sem a presença ativa dos leigos. Por isso, l'ompe te-lhes, em grande parre, a
responsabilidade do futuro da Igreja (309). Duplo é o âmbito em que se realiza a
vocação dos fiéis leigos. O primeiro, e mais condizente com o seu estado laical, é
o das realidades temporais, que são chamados a ordenar conforme a vontade de
Deis. A secularidade é a nora característica e própria do leigo e da sua
espiritualidade, que o leva a agir nos vdrios âmbitos da vida familiar, social,
profissional, cultural e política, em vista de sua evangelização. Num Continente
em que convivem a compet ição e a agressividade, o consumo desenfreado e a
corrupção, os leigos são chamados a encarnar valores profundamente evangélicos
como a misericórdia, o perdão, a honestidade, a transparência de coração e a
paciência em situações difíceis (310).

Com o Santo Padre e com o Sínodo para a América, destacamos a
necessidade de formar homens e mulheres para atuarem na vida pública, visando
o bem comum e o desempenho de cargos de dirigentes na sociedade. Eles podem
encontrar o caminho de sua santificação no exercício da política. Eles devem
conhecer mais profundamente a Doutrina Social da Igreja e testemunhar os
princípios éticos e os valores morais cristãos (31 l ). Um segundo âmbito é aquele
que se poderia definir "intra-eclesial". São muitos os leigos na América que nutrem
a legítima aspiração de contribuir com seus talentos e carismas na construção da
comunidade eclesial, como delegados da Palavra, catequistas, visitadores de
enfermos ou de encarcerados, animadores de grupos, etc. (312). Poderíamos
distinguir quatro campos nos quais se desenvolvem as vocações leigas: o amplo
campo do serviço de transformação da sociedade, da assistência aos pobres, da
promoção social e dos direitos humanos, da justiça e da política; o campo do
diálogo religioso e da colaboração com pessoas de outras religiões ou credos; o
campo do amíncio missionário de Jesus Cristo, tanto entre os que não o conhecem
quanto entre os que o esqueceram ou nunca o conheceram suficientemente; e o
campo dos ministérios e serviços para a construção e sustentação da vida da
comunidade cristã (313 ). Especial menção merece a tarefa evangelizadora das
mulheres e dos jovens. De fato, exercem responsabíHdades significativas a serviço
da evangelização, como catequese, educação, animação de comunidad es,
associações de bairro, entidades estudiantis, sindicatos, política, ecumenismo,
defesa da ecologia e cultura. Em nossas comunidades dedique-se atenção especial
aos jovens, à Pastoral da Juventude, às Pastorais Específicas da Juventude e à
Pastoral da Mulher (314). Prestemos atenção especial aos Movimentos Eclesiais,
cujos fundadores são muitas vezes leigos-as, e onde há uma integração efetiva de
leigos, religiosos e ministros ordenados, realizam sua missão não se distanciando,
mas se inserindo na pastoral de conjunco da Igreja· local (315). A ação
evangelizadora dos leigos implica no aprofundamento de sua identidade e missão
específica, au·a\;es de uma adequada fnrmaçã(I, assim como nn sua n11iculação e
organização em Conselhos. Entre os critérios da formação. o Papa destaca: "Formar
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leigos significa favorecer-lhes a aquisição de verdadeira competência e habilitação
no campo em que devem atuar; mas significa, sobretudo, educá-los na fé e no
conhecimento da doutrina da Igreja naquele campo" (316). Concretamente, é
oportuno que a formação dos leigos
* seja programada e sistemática, não apenas ocasional;
* ligue o aspecto antropológico e o teológico;
* seja integrada e tenha como ponto de partida os problemas e perguntas
dos leigos, oferecendo-lhes respostas para uma presença cristã no mundo;
* seja orientada predominantemente para a atuação nas transformações
sociais, onde o testemunho dos leigos é especialmente qualificado;
* desenvolva especialmente a capacidade de comunicação e diálogo,
aprimorando o relacionamento humano;
* seja diversificada e, nos seus métodos, tempos e conteúdos, seja adaptada
à diversidade de situações e tarefas dos cdstãos leigos. Especial atenção merece a
formação dos cristãos que atuam no campo da vida pública e política (317).
É preciso ajudar os leigos na busca de uma espiritualidade autenticamente
evangélica e missiondria, que supere o mero devocionismo, para sustentá-los em

sua atuação humana e cristã na família, no trabalho, na sociedade, na vida
quotidiana e nas diversas formas de apostolado e evangelização. A espiritualidade
dos leigos alimenta-se nas fonte de toda espiiitu�idade cristã: � Palavra, a Litur�a,
_ da fé e da vida
a Comunhão eclesial. Mas ela procura especialmente a umao
(318).

Perguntas
J ª. O que quer dizer: "A renovação da Igreja na América não será possível
sem a presença ativa dos leigos"?
.
.
. .
_
2ª. O mundo é o âmbito em que se realiza a vocaçao dos f1é1s leigos.

Comente.
3ª. O Papa pede que se preparem leigos para atuarem na vida pública. Por
quê?
4ª. Conhece a Doutrina Social da Igreja? O que fazer para torná-la
conhecida?
5". Um seoundo âmbito é o "intra-eclesial". Já esteve ou está a serviço de
alouma
Pastoral?°Comente sobre esta experiência.
0
6ª. Na nossa comunidade, há uma atenção especial às Pastorais da

Juventude e da Mulher?

7ª. Os "Movimentos Eclesiais" na diocese, estão inseridos na Pastoral de
Conjunto da Igreja local ?
.
_
.
, .
8ª. Diga algumas caractenst1cas de como devena ser aformaçao _d?s l�1gos.
�- Há preocupação para que os leigos tenham uma profunda espmtual,dade
cristã ? Com que alimentar esta espiritualidade ?
b) Vida Collsagrada
A VC , em suas diversas formas, t.anto apostólica como cootemplat1va e
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monástica, já é evangelizadora pela sua própria existência, pois vive radicalmente
a experiência cristã e testemunha a entrega total no seguimento de Cristo. Dela
espera-se, boje, um empenho especial na linha da evangelização inculturada
(319). Além das tarefas tradicionais nas áreas da educação, saúde e obras de
caridade, nos últimos anos a VC descobriu novos campos para a tarefa pastoral,
novas maneiras de viver em comunidades inseridas e de animação das CEBs e
das pastorais especificas (320). Outras exigências para a VC decorrem das novas
situações e diretrizes pastorais:
* incentivar a disponibilidade para a missão "além-fronteiras" e em
campos de "fronteira" (intelectuais, universidade, comunicação, ação social...);
* empenhar-se na formação dos leigos e ministros, a pedido das Igrejas
locais;
* aprofundar a ligação com a Igreja Particular e suas opções pastorais,
pois esta é o lugar onde adquirem concretnde histórica os catismas específicos
(321).

A VC e os Institutos religiosos são chamados à renovação reclamada
pelas mudanças da sociedade e pelas exigências da nova evangelização (322).

Perguntas
1 ª. O que você espera dos religiosos e religiosas?
2ª . Em que acba mais importante, a atuação dos religiosos e religiosas?
e) Ministério ordenado
Compete ao ministério ordenado unir as diversas categorias do Povo de
Deus, na Igreja Particular. Sua vocação requer que ele seja sinal de unidade.
Deve imprimir elã missionário à Igreja Particular. Neste momento, a Igreja no
Biasil espera deles um esforço muito especial em aprimorar o exercício do seu
ministério (323). Exigências desse aprimoramento são:
* A caridade pastoral: que assume a missão evangelizadora e o cuidado
pastoral por todos e cada um dos irmãos, e que anima a entrega pessoal e o serviço
da comunidade (324). Quanto à espiritualidade presbiteral, levem-se em conta as
acentuações necessárias no contexto brasileiro atual, nacional e local. A encarnação
do presbítero na vida do povo e a solidariedade com suas causas são exigências
fundamentais de uma espilitualidade baseada na "identificação com Cristo Pastor
e Servo de seus irmãos". O Papa João Paulo diz: " a Paróquia renovada requer
uma figura de pastor que, sobretudo, cultive uma profunda experiência de Cristo
vivo, com espírito missionário, coração paterno, que seja animador da vida
espiritual e evangelizador, capaz de promover a renovação" (325).
* A colegialídade e a corresponsabilidade pastoral: O Presbitério constitui
o ambiente propício para a vivência fraterna, a periodização e distribuição das
tarefas pastorais e o cuidado pelo irmão (326). O ministério ordenado necessita
recuperar sua vivência colegial. A forma individualista do ministério ordenado,
além de ser uma traição à sua própria essência, é um dos principais entraves à
realização de uma lgreja wda ela responsável pela missão (327). O presbítero é,
antes de tudo, membro de um presbitério e somente em comunhão com ele pode
22

exercer sua tarefa específica. Ao presbitério como um todo, presidido pelo Bispo,
e não aos presbíteros separadamente, é confiado o pastorejo da Igreja Particular
(328).

* Qualidade do ministério e autenticidade dos testem.unho: para conseguir
essas metas, o presbítero deve seriamente rever as prioridades de seu ministério,
evitando a sobrecarga com tarefas burocráticas ou secundárias, descentralizando
os serviços que podem ser confiados a outros agentes de pastoral (330). O
ministério ordenado está a serviço do ··sacerdócio comum" dos fiéis. Tarefa básica
do ministério pastoral é contribuir para a edificação da comunidade cristã, toda
ela missionária, onde os fiéis leigos possam alcançar a maturidade cristã e tenham
liberdade de ação e de iniciativa (331). Por isso suas prioridades são:
- a formação dos leigos, com vista à sua atuação como protagorustas da
evangelízação;
- a animação da espiritualidade dos mesmos, que tem suas fontes na Palavra
de Deus e na liturgia da Igreja;
- a garantia da autenticidade e apostolicidade da vida e ação dos cristãos
(332).

.

Uma melhor distribuição das tarefas do numst
.
éno
. presb"1teral rea1·1za-se
em dois níveis:
1) dentro do próprio presbitério: ... além da paróquia: .. assumam �arefas
especializadas a serviço de outros colegas ou de toda a Dtocese, valorizando
dons pessoais ou carismas de cada um;
2) dentro da própria comunidade ou paróquia, entregando com confiança
a agentes de pastoral ou ministro� leigos as tarefas que lhes convém e qu� não são
exclusivas do ministério presb1teral... Será oportuno promover um mtenso e
constante diálogo entre padres e leigos, para enriquecimento mútuo da
espiritualidade e da capacidade de trabalhar pastoralmente. Em certos casos
poderá ser oportuno constituir equipes integradas... (333).
_
* Abertura e interesse para um processo de formaçao
continuada ou
permanente: a formação permanente é um processo que acompanha o presbítero
em toda a sua existência.
Os diáconos permanentes: há que reconhecer o amplo campo de seu
serviço, a geração de uma "cultura de solidariedade, fundamentada no testemunho
de comunhão e caridade". A Igreja espera que cresça seu número e que eles se
empenhem cada vez mais na evangelização. Articular os diáconos permanentes
com o presbitério (335).
Perguntas
l ª. Quais deverão ser as características do Padre do século XXI ? Dê
sugestões?
2ª. Quais atitudes gostaria que os Padres que trabalham em sua Paróquia
tivessem?
3ª. O que gostaria que eles fizes�em (campos de t�abalho J?
4ª. o que o Padre de sna Paróquia faz e que podena s�r feno por le1gos?
5ª. Quais são as prioridades dos Padres em sua Paróquia?
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de cinco documentos: os relatórios das miniplenárias temáticas e
as propostas de Políticas Públicas elencadas na mesa final da 1
Plenária Brasileira de Economia Solidária, realizada nos dias 9 e 1 O
de dezembro de 2002, no auditório da Faculdade Oswaldo Cruz,
São Paulo/SP
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O conjunto de documentos foi primeiramente sistematizado por
Euclides Mance (IFIL/RBSES). Tentamos ter todo o cuidado com este
relatório para que expresse toda a riqueza de nossa I Plenária Brasileira
de Economia Solidária, respeitando a diversidade e fortalecendo
os laços de colaboração que nos integram a todos e todas na
construção de um Fórum Nacional de Economia Solidária .
Resolvemos não incluir nesta publicação a lista de presença
dos participantes da Plenária porque não haveria tempo hábil para
coletar os dados de inúmeros representantes que esqueceram
de assinar essa lista.
O acesso às anotações manuscritas dos relatores (que foram
escaneadas) podem ser consultadas no endereço:
www.redesolidaria.com.br/grupos.zip
Os principais objetivos da Plenária Brasileira foram:
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1. Socializar ações de articulação e mobilização do GT Brasileiro de

Economia Solidária para o Ili FSM

2. Definir os "gargalos" que um conjunto de iniciativas da economia
solidária vem enfrentando no Brasil , suas expectativas e/ou
propostas perante o novo governo
3. Construir uma agenda comum de ações para esse conjunto do
movimento de economia solidária
4. Criar mecanismos para desenvolvimento de políticas públicas e
estabelecimento de interlocução nacional
Relatores das Miniplenárias:
Crédito

lda �o Toscano: itoscano2@uol.com.br
Marco legal
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Everton Augusto Franco: prefeitura@cachoeirinha.rs.gov.br

Redes produção/comercializ
ação/cons

umo
Mariana Santarelli: msantarelli@i
base.br
Alberi Petersen: petersenpoa@
yahoo.com.br
Organização social

Jeferson Henrique Aguiar: jefe
rson_henrique@hotmail.com
Maria Helena Craidy: lcraidy@i
base.br
Sistematização geral dos

documentos

Euclides Mance: mance@m
ilenio.com.br
euclidesmance@yahoo.com
Relatores das mesas/plená

ria geral

Daniel Kohl e Marina N. Alm
eida
itcpusp@hotmail.com

Do Fórum
ocial· Mundial
ao Fórum
Brasileiro de
•
Economia
Solid, ria
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No primeiro Fórum Social Mundial, as duas atividades principais
de economia solidária foram a oficina Economia Popular Solidária e
Autogestão: novas formas de geração de trabalho e renda e o
principio de uma rede global do campo de economia solidária.
A oficina foi desenvoMda em dois dias e extremamente concorrida,
tendo a presença de mais de 1.500 pessoas entre trabalhadoras e
trabalhadores, representantes de ONGs e de movimentos sociais,
agentes, estudantes e representantes do poder público.
Esta foi constituída em tempo exíguo, como todo o I FSM, ainda
assim permitindo a articulação e apresentação de experiências e
agentes da economia solidária do Brasil e da França como:
Cooperminas (SC) - experiência de empresa autogestionária de
sucesso -, Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas de
Autogestão (Anteag), Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS/
CUT), Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas,
Universidade de São Paulo (USP), Cáritas Diocesana, Prefeitu@ Municipal
de Belém, governo do estado do Rio Grande do Sul (Secretaria de
DesenvoMmento e dos Assuntos Internacionais - Sedai) e Secretaria
de Econotnia Solidária do Ministério do Trabalho da França.
O resultado mais sensível da oficina foi um poderoso processo
de sensibilização e articulação entre os trabalhadores e agentes da
economia solidária, do poder público e da sociedade civil, que
intensificaram e qualificaram suas atividades, avançando em seus
marcos conceituais.
O lançamento da rede global teve o mesmo sucesso. A sala
reservada para o evento foi pequena para comportar o interesse
de trabalhadoras, trabalhadores e agentes internacionais da
·economia solidária. Começava ali um amplo, intenso e diverso
intercâmbio entre diferentes redes e organizações internacionais.
Esses eventos demonstraram o grande interesse social, o
profundo potencial transformador e uma inequívoca identidade da
economia solidária com os princípios e objetivos do FSM - de que
"um outro mundo é possível" -, reconhecido pelo próprio Comitê
Organizador do FSM. Isso permitiu um grande avanço político e
organizacional das atividades da economia solidária no li FSM.
Já �o mês de abril de 2001, iniciaram-se as articulações nacionais
e internacionais para a construção das atMdades de janeiro de 2002,
assumindo um caráter de processo coletivo, democrático e
internacionalista. Inicia-se aí um dos importantes frutos do FSM, a
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A pre paração das atividades para o Ili FSM inicia -se tão logo se
cerram as cortinas do li FSM. Ao longo d e 2002, o GT Br asileiro
trabalhou inte nsa mente, e m diálogo perma ne nte com as rede s
internacionais, na preparação dessas atividades. Novas orga nizações
se som aram ao GT Br a sileiro nesse e sf orço, como foi o ca so da
Rede Universitária de Incubador as Tecnológic as de Coop erativ as,
bem como o apoi o das prefe itur as de São P aulo e do Recife.

01-----------�...-.-.-----lll FSM, avanços

tv\ais uma vez, o Fórum Social Mundial será a oportunidade dessas
diversas experiências e ncontrare m- se e promoverem um processo
de int ercâmbio e construção de novos conhecimentos. Por es se
motivo, da mesma forma qu e nos fóruns pas sado s, a economi a
solidária estará presen te no Ili Fórum Social Mundial.

Em 2003, as ativi dades referentes à eco nomia solidária no FSM
estarão focalizadas no tema Economia Soli dári a como Estra tégia d e
Desenvolvimento Humano, com o obje tivo de debat er estr atégias
com as quais a economia so lid ária possa co ntribuir para um nov o
padrão de d e se nvolvime nto e soci a bilid ade alt er na tivo à
"sociedade de mercado".
As atividades propo stas para a economia solidári a no Ili Fórum
Social Mundial es tã o di spostas em vários formatos: painel, seminário
e oficinas. Está sendo planejada ta mbém a construção de uma ci dade
autogesti o nári a integr ad a ao Aca mp a me nto da Juve ntude.
As atividades de apresentação de experiências e debates terão
lugar no painel, no seminário e nas oficinas. O painel aprovado pelo
Comitê Inte rnacion al do FSM, objetiv a de bater experiências nas quais
a ec onomia solidária exerce um papel centr al no d es e nvolvime nto
de determinad as locali dades. De acord o com a meto dol ogia do Ili
FSM, o paine l re prese nta um es p a ço d e conv e rgên ci a das
proposições das redes promotor as na co nstrução de estr atégias
comuns. Va le dizer que o fechamento da mesa dos painéis esteve
sob a res ponsa bilid ad e do Conselho I nte rn acional do FSM.
O seminári o será d ividido em quatro mesas temáticas e uma
mesa de sínte se. Na primeir a, serão discutidas as experiências de
redes _de consumo ético, comércio justo e solidário e produção
autogestionária. A segu nda será dedicada à discussão s obre finanças,
na qu al serão a na li sada s algumas e xperiências qu e ac a bara m
estruturando sistemas financeiros solidários. A terceira será destinada

ao d eb a t e em t orn o d e polí t i c a s púb
li c a s apli c ada s ao
for talecimento e difusão da economia solidária
. N a quar ta mesa
se rão discutidas prátic as ino v
adora s e autoge stão. Ca da rnes�
c ontará c rn r elatos de exp
eriências. Está prevista també
?
m urna
mesa de�stntese, que pretende reunir as contri
buições não apenas
do seminário, mas de oficinas voltadas para o
tema.
Vale assinalar que muito se avançou no diál
ogo entre as red es
i�ternaci�nais. Merece destaque a organizaç
ão das mesas sobre
Sistema Financeiro Solidário e R edes de Con
s umo Ét ico Comércio
�usto e Sol
_ i�ário. O sent ido claro e a centuadamente pr�positivo e
1ntem�c1�nalrsta dessas �uas mesas demonstram
não apenas o avanço
organ1zatrvo das redes internacionais, como
também o fato de que
esses temas a ssumem hoj e um
sentido e st ratégico no âmbito
das
relações intern acionais.
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A continuidade desse trabalho organizativo levou às entidades
do GT Bra sile iro a e xe r c it a re m a co n strução d a unidade n a
diversidade, ou m elhor, o esb oço de uma id entidade para o campo
da ec�nornia solidária, reconhece ndo e valorizando as contribuições
especificas e drv ersas de cada organização. Esse efeito nacional
produzido pelo FSM ganha ainda maior per tinência e sen tido no
cont exto eleitoral vivido pelo país em 2002. Desse modo com a
confirmação da eleição d e um no vo governo comprometido com
os anseios da sociedade organizada, o GT Brasileiro assumiu o desafio
de entabular� interlocução c om representantes do novo go verno,
leia-se a e quipe d e transição criada no período de novembro a
dezembro daquel e ano, a fim de assegurar a presença da economia
solidária com força no governo que se montava.

Para tanto, o GT Brasileiro fo rmul ou uma Carta ao governo Lula
(presente nesta publicação), indicando dire trizes gerais para o
.
d�se�volV1mento d a economia solidária, bem como pleiteando a
c naçao da Secr et aria N ac ional d e E conomia Solidária. A Car t a foi
divulgada_ ª'.11Plamente por correio eletrônico. Ao mesmo tempo,
o GT Brasileiro se colocou a tarefa de organizar a Plenária Brasileira
de Ec c;>nomia Solidária, a fim de construir uma agenda de interesse
comum para o conjunto do mo vimento d e economia solidári a.
AI Plenária Brasileira, oco rrida nos dias 9 e 1 O de dezembro em
São Paulo, contou com a participação de aproximadamente 200
pessoas, entre trabalhadores e trabalhadoras de empreendimentos
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associa tivos, agentes promo tores da economia solidária e governos
de toda s as regiões do país. Estava m lá, além da s organizações do
GT Brasil ei ro, a Arti culação do Se mi-Árid o (ASA), a Re de Br asileira
de Socioeconomia Solidária, a Unitrabalho, o Fórum de Gestores
Públicos da Eco nomia Solidária, dive rsos Fóruns de Coope ra tivas
Populares, Mutirão da CNBB, pre feituras de São Paulo e de Belém e
governo do estado do Rio Grande do Sul, além de uma representação
da Usina (at end e, um dos casos mais exe mplares da e conomia
solidária no Bra sil e de uma grande del egação d e trabalhador es(as)
e agentes gaúchos ba stante re prese ntativa do avanço alcançado
em termos de eco nomia solidária no estado.

A Plenária foi muito rica em diagnósticos e propos ições para o
avanço da economia solidária no país. For am orga nizados ci ncos
grup os temáti cos (crédito; marco l egal; red es de pr odução,
comerci alização e consumo; democra tização do conhecimento e
da tecnologia; orga nização social da eco nomia solidária). O produto
dos trabalhos desses dois dias de Plenária pod em ser conferid os em
anexo. Vale dizer que a Carta ao governo Lula sa[u com várias ades ões
da Plenária, qu e se somaram aos apoios recebidos via internet.
Além do avanço na produção de argum entos, a Plenária apontou
para a necessidade de co nstrução de uma articulação nacional dos
trabalhadores e agen tes da ec onomia solidária. O obje tivo seria
aprofundar a agend a produzida pela Pl enária t anto na dir eçã o do
fortalecimento da eco nomia solidária na soc iedad e como no avanço
da int erlocução com os go vernos. Em síntese, construir a eco nomia
solidária como es tratégia de des envolvimento para a sociedade
brasi leira. O GT brasilei ro, agora contando c om a participação da
Unit rbalho e o apoio da As sociação das Entidades de Micro, sai da
Plenária responsável por preparar uma oficina no III FSM, com �
obje ti vo de co nsolidar essa articulação naci onal. Em d ezembro, f oi
organizado o Fórum d e Ges tor es de Políticas Públic as na área d:
_
economia solidária, que também es tará presente no III FSM e Ja
demonstrou interesse em apoiar a inicia tiv a d e criação do Fórum
Brasileiro de Economia Solidária.

Vale dize r que alguns dias antes do início doI li FSM, foi confirmada
a criação da Secretaria Na cional de E conomia Solidária, se ndo o seu
titular o prof. Paul Singer. Essa é uma conquista d e todos e todas que
. há mais de uma década vêm trabalhando por uma economia solidária.
Sem dúv ida, esse importa nte espaço de inte rlocução faz aum entar
a responsabilidade daque les que estão, direta ou indire tamente,
envolvidos com práticas da economia solidária.

O Ili FSM aparece aí como um momento privilegiado para a
renovação do espírito cooperativo entre os agentes da economia
solidária com vistas à criação de um Fórum Brasileiro de Economia
Solidária. A oficina de constituição do Fórum Brasileiro busca,
portanto, avançar nas discussões sobre os objetivos do Fórum, bem
como de aspectos organizativos sobre critérios de composição,
forma de operação, além de definição de compromissos e agenda.
Como deliberação da I Plenária Brasileira está prevista realização a
Conferência Nacional de Economia Solidária, que precisa igualmente
ser programada.

Carta de
Princípios do
Fórum Social
Mundial
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O Comitê de entidades brasileiras que idealizou e organizou o
primeiro Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre de 25 a 30
de janeiro de 2001, considera necessário e legítimo, após avaliar os
resultados desse Fórum e as expectativas que criou, estabelecer
uma Carta de Princípios que oriente a continuidade dessa iniciativa.
Os Princípios contidos na Carta, a ser respeitada por tod@s que
queiram participar desse processo e orgahizar novas edições do
Fórum Social Mundial, consolidam as decisões que presidiram a
realização do Fórum de Porto Alegre e asseguraram seu êxito, e
ampliam seu alcance, definindo orientações que decorrem da lógica
dessas decisões.
1 . O Fórum Social Mundial é um espaço aberto de encontro para
o aprofundamento da reflexão, o debate democrático de idéias,
a formulação de propostas, a troca livre de experiências e a
articulação para ações eficazes, de entidades e movimentos da
sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio
do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo, e
estão empenhadas na construção de uma sociedade planetária
orientada a uma relação fecunda entre os seres humanos e destes
com a Terra.
2. O Fórum Social Mundial de Porto Alegre foi um evento localizado
no tempo e no espaço. A partir de agora, na certeza proclamada
em Porto Alegre de que "um outro mundo é possível", ele se
toma um processo permanente de busca e construção de
alternativas, que não se reduz aos eventos ern que se apóie.
3. O Fórum Social Mundial é um processo de caráter mundial. Todos
os encontros que sé realizem como parte desse processo têm
dimensão internacional.
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4 . As alternativas propostas no Fórum Social Mundial contrapõemse a um processo de globalização comandado pelas grandes
corporações multinacionais e pelos governos e instituições
internacionais a serviço de seus interesses, com a cumplicidade
de governos nacionais. Elas visam Jazer prevalecer, como uma
nova etapa da história do munâo, uma globalização solidária que
respeite os direitos humanos universais, bem como os de todos
os cidadãos e cidadãs em todas as nações e o meio ambiente,
apoiada em sistemas e instituições internacionais democráticos
a serviço da justiça social, da igualdade e da soberania dos povos.
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5. O Fórum Social Mundial reúne e articula somente entidades e
movimentos da sociedade civil de todos os países do mundo,
mas não pretende ser uma instância representativa da sociedade
civil mundial.
6. Os encontros do Fórum Social Mundial não têm caráter
deliberativo como Fórum Social Mundial. Ninguém estará,
portanto autorizado a exprimir, em nome do Fórum, em qualquer
de suas edições, posições que pretenderiam ser de todos os
seus/suas participantes. Os participantes não devem ser
chamados a tomar decisões, por voto ou aclamação, como
conjunto de participantes do Fórum, sobre declarações ou
propostas de ação que os engajem a todos ou à sua maioria e
que se proponham a ser tomadas de posição do Fórum como
Fórum. Ele não se constitui portanto em instância de poder, a ser
disputado pelos participantes de seus encontros nem pretende
se constituir em única alternativa de articulação e ação das
entidades e movimentos que dele participem.
7 . Deve ser, no entanto, assegurada, a entidades ou conjuntos de
entidades que participem dos encontros do Fórum, a liberdade
de deliberar, durante os mesmos, sobre declarações e ações
que decidam desenvolver, isoladamente ou de forma articulada
com outros participantes. O Fórum Social Mundial se
compromete a difundir amplamente essas decisões, pelos meios
ao seu alcance, sem direcionamentos, hierarquizações, censuras
e restrições, mas como deliberações das entidades ou conjuntos
de entidades que as tenham assumido.
8. O Fórum Social Mundial é um espaço plural e diversificado, não
confessional, não-governamental e não-partidário, que articula
de forma descentralizada, em rede, entidades e movimentos
engajados em ações concretas, do âmbito local ao internacional,
pela construção de um outro mundo.
9. O Fórum Social Mundial será sempre um espaço aberto ao
pluralismo e à diversidade de engajamentos e atuações das
entidades e movimentos que dele decidam participar, bem
como à diversidade de gênero, etnias, culturas, gerações e
capacidades físicas, desde que respeitem esta Carta de Princípios.
Não deverão participar do Fórum representações partidárias
nem organizações militares. Poderão ser convidados a participar,
em caráter pessoal, governantes e parlamentares que assumam
os compromissos desta Carta.
1 O.O Fórum Social Mundial se opõe a toda visão totalitária e
reducionista da economia, do desenvolvimento e da história e
ao uso da violência como meio de controle social pelo Estado.

Propugna pelo respeito aos Direitos Humanos, pela i:rática de
uma democracia verdadeira, participativa, por relaçoes
igualitárias, solidárias e pacíficas entre pessoas, e�nias, g�neros e
_
povos, condenando todas as formas de dom1naçao, assim como
a sujeição de um ser humano pelo outro.
11. o Fórum Social Mundial, como espaço de debates, é um
movimento de idéias que estimula a reflexão, e a disseminação
transparente dos resultados dessa reflexão, sobre os
mecanismos e instrumentos da dominação do capital, sobre os
meios e ações de resistência e superação dessa dominação,
sobre as alternativas propostas para resolver os problemas �e
exclusão e desigualdade social que o processo de globallzaçao
capitalista, com suas dimensões racistas, sexistas e dest�ido� as
do meio ambiente está criando, internacionalmente e no intenor
dos países.
12. o Fórum Social Mundial, como espaço de troca de experiências,
estimula o conhecimento e o reconhecimento mútuo das
entidades e movimentos que dele participam, valorizando seu
intercâmbio especialmente o que a sociedade está construindo
para centra; a atividade econômica e a ação política no
atendimento das necessidades do ser humano e no respeito à
natureza, no presente e para as futuras gerações.
13. o Fórum Social Mundial, como espaço de articulação, �rocura
_
fortalecer e criar novas articulações nacionais e internac1ona1s
entre entidades e movimentos da sociedade, que aumentem,
tanto na esfera da vida pública como da vida privada, a
capacidade de resistência social não-violenta ª� p�oc:5 so de
desumanização que o mundo está vivendo e a v1olenc1a usada
pelo Estado, e reforcem as iniciativas humanizadoras em curso
pela ação desses movimentos e entidades.
14. o Fórum Social Mundial é um processo que estimula as entidades
e movimentos que dele participam a situar suas ações'. d�
local ao nacional e buscando uma participação ativa nas 1nstanc1as
internacionais, como questões de cidadania planetária,
introduzindo na agenda global as práticas transformadoras que
estejam experimentando na construção de um mundo novo
solidário.
APROVADA E ADOTADA EM SÃO PAULO, EM 9 DE �BRIL DE 2001, PELAS
ENTIDADES QUE CONSTITUEM O COMITÊ DE ORGANIZAÇAO DO FÓRUM SOCIAL
MUNDIAL APROVADA COM MODIFICAÇÕES PELO CONSELHO INTERNACIONAi.
DO FÓR�M SOCIAL MUNDIAL NO DIA 1 O de JUNHO de 2001.
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1 Plenária Brasileira
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-Ampliar o repasse de fundos públicos para instituições de finanças
solidárias/microfinanças, inclusive de crédito popular solidário,
visando fomentar o desenvolvimento local com um sistema que
assegure autonomia para os empreendimentos.
- Retomada do desenvolvimento socioeconômico, além de estar
focalizada no local como espaço prMlegiado da política, há que
incorporar os princípios e as práticas das finanças solidárias às demais
políticas - estruturais e compensatórias - de implementação local.
- O Estado deve, no êmbito de suas políticas públicas, induzir a
formação de Fundo Nacional, voltado ao atendimento das
necessidades da economia solidária, que incorpore recursos
orçamentários, recursos de bancos públicos, de bancos de
desenvolvimento e do sistema "S", Fundo este de gestão
descentralizada e sob controle popular.
- Alterar a política de concessão de créditos para empresas em
situação pré-falimentar condicionando mudanças na gestão,
facilitando assim, a participação de trabalhadoras e trabalhadores
no controle do passivo dessas empresas.
- Criar linhas de crédito adequadas e ajustadas culturalmente para
empreendimentos da economia solidária, facilitar aos
empreendedores populares o acesso ao crédito e, particularmente,
a empreendimentos autogeridos que surgem de processos
falimentares, abolindo exigências que são impraticáveis para a
economia solidária.
- Possibilitar o recolhimento de poupança por parte das ONGs de
crédito, potencializando as atividades de microfinanças solidárias e
viabilizando que as comunidades utilizem seus próprios recursos
para promover seu desenvolvimento.
-Assegurar que parte dos recursos dos bancos públicos e privados
sejam destinados para a economia solidária.
- Revogar as limitações legais impostas a instituições operadoras de
crédito popular, como ONGs e OSCIPs, para que possam oferecer
· outros serviços financeiros além do crédito, tais como seguros,
poupança, títulos de capitalização, entre outros.
- Possibilitar a organização aberta de cooperativas de crédito,
revendo restrições legais sobre isso.

- M �dificar as regras de acesso aos recursos do Pronaf (Programa
Nac,o �al de Agricultura Familiar) e do Proger (Programa Nacional de
Geraça de Emprego e Renda), reduzindo os valores que são
�
consumidos pelas taxas de transação bancárias.
� C �a� �rograma de fomento à constituição e fortalecimento de
1nst1tu1çoes de microfinanças e finanças solidárias, assegurar maior
v lume de recursos para os bancos populares e outras formas de
�
m1crofinanças solidárias.
- ?ue o crédito solidário seja articulado de maneira transversal nas
diversas polfticas, disponibilizando mais recursos do sistema
financeiro "oficial" às microfinanças solidárias.
- Compatibilizar as taxas de juros com a necessidade de
desenvolvimento socioeconômico.
- Fomentar a organização de cooperativas de crédito e sua
articulação em complexos e redes.
-A dimensão das finanças solidárias deve ser incorporada ao Projeto
F?me Z �ro como um elemento fundamental a permitir a necessária
vin<;�laçao entre as imprescindíveis políticas compensatórias e as
pohtrcas estruturais, por trazer em sua concepção, além do acesso
, _
ao cre �rto, elemen�os decisivos à democratização da pequena
produçao, à consolidação do trabalho cooperativo ao estímulo à
auto-gestão e às formas diferenciadas de produçã� de riquezas
voltadas ao interesse comum.
- É inequívoco que o sistema bancário, em face das suas atuais
configurações, mostra-se inepto para atender aos requerimentos
de um projeto de desenvoMmento nacional, tal qual proposto pelo
n �vo �ovemo. Deste modo, urge que o novo governo, desde seu
pnme,ro momento, implemente todas as ações necessárias à sua
reestruturação, de modo a torná-lo funcional a uma política
desenvolvimentista.

8

Co �tudo, a questão que se coloca é que, de há muito, o
atendimento da demanda por políticas de fomento ao crédito de
estímulo à economia real e ao aumento da produção de alime�tos
calcado na pequena produção familiar se faz imperiosa. Neste
quadro, e para suprir esta deficiência, toma-se mister o imediato
rec?nh�cimento institucional de um Sistema de Crédito Popular e
Soh ��no integrado por um amplo leque de instituições que
partrcrpam da economia solidária.
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comercialização, consumo

- Em parceria com o Fórum Brasileiro da Economia Solidária, realizar
·um mapeamento nacional da diversidade e volume de produção
do conjunto dos empreendimentos de economia solidária, seus
fluxos de transporte, armazenagem e comercialização existentes,
bem como de aquisição de insumos, visando ao compartilhamento
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de infra-estruturas de produção, distribuição e comercialização,
_
transferenc1a de tecnologia, parcerias de negócios para penetrar
nos grandes mercados no Brasil e no exterior e ampliar os negóc·
entre empreendimE_!nt�s solidários no interior das próprias red�:
co�plexos,_ assocIaçoes, articulações etc em âmbitos locais'
regional, nacional e internacional.

da economia solidária, como forma de incentivo à economia solidária
e maior distribuição de renda.

- Criar o Portal Brasileiro da Economia Solidária, apoiando a
_
estruturaçao 9e redes �acionais de comercialização e de intercâmbio
de 1nfo rn:iaçoes, lo�alização de produtos e seNiço5;- diagnósticos
de cade1as produt1�as e transferência de tecnologia, facilitando
_
_
parcerias negocios e investimentos coletivos entre os
'.
em�re:ndime �tos de economia solidária, dando-lhes visibilidade e
pro!eçao nacional e internacional, facilitando a elaboração de
catalogas e ? contato mais direto entre produtores e consumidores
e a Integraçao cidade-campo.

- Promover o associativismo, o cooperativismo popular e as demais
práticas de economia solidária como elementos-chave para projetos
de desenvolvimento regional das agências estaduais e municipais,
assim como para as ações públicas definidas nos orçamentos.

- Criar um �anco n �cional de políticas públicas e experiências
?em-sucedidas _na area da economia solidária, de fácil acesso na
internet, a ser alimentado por administrações que desenvolvem
progra.'.:1as de econ?mia solidária, facilitando a organização e
extensao dessas politicas.
- P�om?ver c �mpanhas nacionais em favor da difusão da economia
sohdána, �rt �cularmente de consumo cidadão, criando uma cultura
de E'referenc1a pel?s produtos e seNiços da economia solidária em
razao dos benefícios sociais e ecológicos por ela gerados.
- Fomentar práticas do comérciojusto, nacional e internacionalmente.
- ��o do poder público para iniciativas de empreendimento
solidáno, sob a fo �a de uma renda mínima para grupos que estão
.
começando suas atMdades de produção, comércio ou serviço .
- Em diálogo com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária
a vançar no debate sobre marcas e selos de certificação e�
_
siste mas p�rtici�ativos e o seu emprego, adaptável às realidades
_
locais e regionais do pafs, facilitando o processo de identificação
dos pr�d u t o s e serviços d a economia solidária para
consumidoras e consumidores em seu ato de compra
alavancan�o a co�ercialização desses produtos nos mercado�
nacional e 1nternac1onal.
- �ue � Estado priorize, nas compras governamentais, os produtos
solidários e regionalizados, com preferência em licitações e
estabelecendo cotas para compras governamentais de produtos

- Defender a produção familiar da competição desigual, por meio
de uma adequada política de preços mínimos e de compras
privilegiadas da produção familiar agroecológica e solidária.

- Orientar o IBGE para a realização de um censo produtivo com
dados econômicos e sociais, levantando os dados requeridos ao
mapeamento estratégico da economia popular e solidária, além da
reconstrução de uma matriz insumo/produto, que permita um
diagnóstico efetivo das condições e da potencialidade interna do
tecido socioprodutivo brasileiro, revertendo inclusive a pesquisa
do censo domiciliar para que incorpore perspectivas da economia
solidária, possibilitando estatísticas consistentes a esse respeito com
vistas à criação de políticas públicas que respondam suas demandas.
- Na implementação do programa Fome Zero, priorizar ações
regionalizadas de economia solidária na produção e comercialização
de bens e serviços a serem consumidos com os recursos
disponibilizados pelo programa, projetando a produção para
atender ao conjunto das demandas reais de consumo popular, entre
as quais se incluem alimentação, higiene, limpeza e vestuário.
-Assegurar o cumprimento efetivo no Brasil das. Convenções Nº 100
e Nº 111 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e a
ratificação da Convenção N º 156 (trabalhad ores com
responsabilidades familiares) pelo governo brasileiro.
- Reduzir a jornada de trabalho, sem redução de salários e de direitos,
como uma das formas de combate ao desemprego e à desigualdade.
- Criar legislação sobre políticas de cotas para o acesso ao mercado
de trabalho, visando combater as discriminações de gênero, raça/
etnia e geração e promover a igualdade no acesso e na permanência
no emprego.
- Reconhecer legalmente e promover a difusão das diversas formas
. de economia solidária, tais como compras coletivas, lojas solidárias,
cartões de crédito solidários, feiras, sistemas de trocas com moeda
social, agricultura familiar orgânica, comércio justo etc.

- Promover feiras e mostras de economia popular
espaços de comercialização, troca de informações solidária como
e sensibilização
de produtores e consumidores.
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- Promover o desenvolvimento de tecnologias apropriadas à
eco�omia solidária, com vistas ao desenvolvimento e qualificação
contí�u� de produtos, agregando-lhes maior valor, e à melhocia das
condrçoes de trabalho, de saúde e de sustentabilidade ambiental
dos empreendimentos.
- Promover o aprimoramento da competência técnica e gerencial
dos(as) trabalhadores(as) que atuam na economia solidária.
- _Redir�ci?nar recursos federais do orçamento público e verbas
drs'?o�rvers no sistema S, ensino técnico, básico e tecnológico para
a crraçao de novas tecnologias, pesquisa, produção e sistematização
de conhecimentos adequados à economia solidária às
peculiaridades regionais do país e socializar o saber acumulado s�bre
a eco�o�ia solidária (metodologias, programas de qualificação,
capacrtaçao e assessoria etc).
- Formular políticas públicas para a economia solidária considerando
o princípio da intersetorialidade, face ao caráter compÍexo da mesma.
- Orient�r ministérios e organismos federais (Ciência e Tecnologia,
Educaçao, Trabalho, FAT, Finep, BNDES, CNPq etc) a fomentarem o
desenvolvimento, qualificação e expansão da economia solidária.
- Orientar as ações de pesquisa e os programas de extensão das
�niversida�es p�ra � produção de tecnologias alternativas adequadas
a eco �omra solrdárra, bem corno para a difusão e qualificação das
suas diversas práticas, avaliando o trabalho realizado nestas áreas
mensura�do.acertos e erros, visando ao seu aperfeiçoamento n�
perspectrva do desenvolvimento sustentável.
- Criar programas de financiamento voltados a ONGs ITCPs Rede
Unitra�alh _? e outra� organizações que atuam na área d� fo�ção e
capacrtaçao tecnologrca de empreendimentos de economia solidária.
- su
_ �rdinar o sistema S a mecanismos de controle e estratégias
tripartites, revertendo suas prioridades, incorporando perspectivas
da economia solidária.

_ Garantir centros de referência públicos, onde sejam ofertados
cursos e meios de treinamento e aprendizagem específica para
agentes e atores do associativismo/cooperativi�mo na pe�spe_'.=Üva
da eco nomia solidária, assegurando formaçao, capac1taçao e
assistência técnica adequada às características organizacio nais dos
empreendimentos e práticas de economia solidária será uma forma
de sensibilizar os(as) trabalhadores(as) desempregados(as) para
alternativas de trabalho coletivas e proporcionar informações,
conhecimentos e tecnologias sobre os aspectos que envolvem o
empreendimento solidário e de como geri-lo; de forma coletiva e
democrática, estudos de viabilidade econômica e plan os de
negócio, superando as dificuldades de trabalhadoras e trabalhadores
se apropriarem das tecnologias e saberes disponíveis no processo
produtivo, da gestão, do gerenciamento, dos resultados etc.
• Criar centros solidários de desenvolvimento tecnológico, visando
à promoção de processos produtivos que sejam adequados a
como produzir, considerando as diversidades regionais do país, sua
necessária sustentabilidade social e ecológica, às peculiaridades do
público a quem se destinam essas tecnologias e às finalidades para
as quais são desenvoMdas, gerando produtos, serviços, processo�,
máquinas, equipamentos e técnicas adequados aos desafios atuais
da eco nomia solidária no país, visando superar as dificuldades dos
empreendimentos de economia solidária em ser eficientes, terem
viabilidade e sustentabilidade.
-Ampliar fóruns de ciência e tecnologia para contemplar os desafios
da autogestão.
- Mobilizar os potenciais criativos de inventores(as� e
pesquisadores(as), orientando a organizarem-se em cooper�tJvas
para trabalhar com economia solidária e colaborar em suas areas
específicas, como vem ocorrendo no campo das tecnolo? ia_s da
agricultura orgânica, das cisternas e preseNação de recursos hrdncos,
dos softwares livres etc.
-Adequar os programas de formação e qualificaçã� profissi�nal às
necessidades das mulheres, tanto em termos de locais e horários de
realizaç ão, como também de oferta/co n te�do de c�rs�s
oferecidos de forma a oferecer novas perspectivas profiss1ona1s
para as mulheres.
- Elaborar uma política específica que vise estimular as meninas e_ as
j0vens para as carreiras científicas e tecnológicas, bem como garantir o
apoio social e material para assegurar a pennanência das mulheres
pesquisadoras nas comunidades científicas em condições de eqüidade.
1
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- Inserir temas de economia papular e solidária - como o valor das
práticas cooperativas, autogestionárias e solidárias; formas solidárias
de produção e consumo - no conteúdo curricular da educação
formal, de crianças, adolescentes, jovens e adultos, bem corno
promover a educação e capacitação continuadas, tendo por base
a ética do diálogo.
- Redefinir a política pública de assistência técnica rural.
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solidária
- Criar uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, responsável
por - em diálogo com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária elaborar políticas de forma interdisciplinar, transversal, intersetorial,
adequadas à expansão e fortalecimento da economia solidária no
país e executá-las de maneira estratégica, particularmente no que se
refere ao marco legal, finanças solidárias, redes de produção,
comercialização e consumo, democratização do conhecimento e
tecnologia.
- Assegurar a representação da economia solidária no Conselho
Nacional de Desenvolvimento Econômico e nos conselhos estaduais
e municipais que vierem a ser organizados.
- Sistematizar os mecanismos institucionais já implementados em
diversos âmbitos que possuem interface com a economia solidária,
visando divulgá-los e aprimorá-los.
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- Criar legislação sobre políticas de cotas para o acesso ao mercado
de trabalho, visando combater as discriminações de gênero, raça/
etnia e geração e promover a igualdade no acesso e na permanência
no emprego.
- Promover um debate nacional sobre a pertinência de estabelecer
um marco jurídico adequado à economia solidária, pensando-a como
sistema próprio, um setor da economia brasileira, reconhecendo
legalmente suas diferenças frente ao setor estatal e o setor com fins
de lucro.
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íntegra da
Plenári Brasileira
de Econ mia
Solidária
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1. Socializar ações de articulação e mobilização do GT Brasileiro de
Economia Solidária para o Ili FSM.
2. Definir os "gargalos" que um conjunto de iniciativas da economia
solidária vem enfrentando no Brasil, suas expectativas e/ou
propostas perante o novo governo.
3. Construir agenda de interesse comum para esse conjunto do
movimento de economia solidária.
4. Criar mecanismos para desenvolvimento de políticas conjuntas e
estabelecimento de interlocução interna.

1. Finanças Solidárias
Acúmulos
- Multiplicação de iniciativas de finanças/microfinanças solidárias nos
últimos anos.
- Iniciativas de governos locais voltadas à promoção de instituições
operadoras de crédito popular/bancos do povo.

- Criação de diálogos e fóruns de articulação de instituições de
finanças/microfinanças, sejam operadas por entidades da sociedade
cMI ou as que tiveram origem em iniciativas dos governos.
- Ampliação e criação de metodologias de finanças solidárias.
- O acesso ao crédito deve ser entendido como um dos direitos
humanos, como já se encontra reconhecido no próprio Programa
Nacional de Direitos Humanos.
- A economia solidária deve ser entendida como um sistema
integrado - empreendimentos, crédito, de senvolvimento
sociocultural e econômico local -, não se restringindo aos seus
empreendimentos ou à concessão de crédito alternativo ao
segmento popular.
- Necessidade de ampliar o tema do crédito, colocando-o dentro
da questão das finanças solidárias.
- Necessidade de discutir o sistema financeiro e sua funcionalidade
diante da proposta de desenvolvimento socioeconômico que se
pretende para o país e, em especial, como parte do processo de
transformação social colocado pela economia solidária.
- Crédito popular solidário deve fomentar o desenvoMmento local.

- Economia solidária deve ser um sistema alternativo ao capitalismo,
não existe para salvá-lo.
Gargalos
- O sistema bancário regulamentado apresenta-se fortemente
concentrado - tanto espacialmente como em atividades que lhe
propiciam uma maior rentabilidade. A oferta de créditos,
considerando-se o PIB, é, no caso brasileiro, uma das mais baixas do
mundo: 12% em 2001. Estruturalmente, apresenta uma elevada
concentração de seus recursos em tesouraria (títulos - públicos e
privados, principalmente os primeiros). Desse modo, não atende à
demanda por créditos, seja por parte da população, seja por parte
do setor produtivo; apresenta-se absolutamente disfuncional a um
projeto de desenvolvimento tal qual propõe a economia solidária.
- Inexistência de políticas dos bancos públicos e privados para a
economia solidária.
- As cooperativas nascem muitas vezes de processos falimentares;
o fato gera, inevitavelmente, a necessidade de créditos específicos
para a continuidade de suas atividades e é muito difícil consegui-los
no sistema financeiro convencional.
- Recursos do Pronaf (Programa Nacional de Agricultura Familiar) e
do Proger (Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda)
têm regras de acesso restritivas e são consumidos em 20% a 30%
pelas taxas de transação bancárias.
- Como obter créditos públicos para viabilizar empresas falidas,
de maneira que tal crédito não seja destinado para os gestores
dessas empresas e sim para seus trabalhadores?

g

- Algumas atividades produtivas (como a reciclagem) exigem
investimentos iniciais elevados para agregar mais valor ao trabalho.
Por isso, sua demanda por crédito não está sendo ativada pelos
bancos populares.
- Insuficiência de recursos para os bancos populares.
- Bancos populares têm dificuldades em financiar capital inicial para
a implementação dos empreendimentos.
- Empreendedores populares têm dificuldades de conseguir
crédito nos programas dos bancos do povo por esbarrarem em
regras de acesso. Por exemplo, a consulta aos ser.,;iços de proteção
ao crédito (SPC e Serasa).
- Programas de microfinanças precisam ter escala para se tomarem
sustentáveis. O problema pode ser superado por meio de Sistema

36

de Crédito Popular Solidário dentro de um marco legal específico,
no qual cada instituição estabeleça constante diálogo e,
progressivamente, vá ajustando suas tecnologias.
_ Cooperativas de crédito têm restrições legais para se organizarem
de forma aberta.
- Programas de finanças solidárias estão muito focados no crédito.
É necessário que focalizem a oferta de outros serviços como
poupança, financiamento de bens de consumo materiais ?e
�
construção e, principalmente, o estímulo à formaçao de ca�e1as
produtivas, bem como seu financiamento, como elemento d;c1sivo
à intemalização da renda na comunidade - aspecto inseparavel de
um projeto de desenvolvimento socioeconômico local.
- Debate e acúmulos coletivos ainda insuficientes sobre alternativas
e meandros legais no que se refere a instituições operadoras de
crédito popular, como ONGs e OSCIPs, levam a limitações para
oferecer serviços financeiros além do crédito, como seguros,
poupança, títulos de capitalização, entre outros.
- Limitação no desenvolvimento dos empreendimentos solidárias
por desconhecimento de alternativas legais das atividades de
microfinanças como saída ao recolhimento de poupança por parte
das ONGs de crédito.
- Falta de divulgação dos diversos instrumentos solidários de
finanças.

Propostas

- Retomada do desenvolvimento socioeconômico focada no local
como espaço privilegiado da política. É preciso também incorporar
os princípios e as práticas das finanças solidárias às demais políticas
- estruturais e compensatórias - de implementação local.
- Articular o crédito solidário de maneira transversal nas diversas
políticas, disponibilizando mais recursos do sistema financeiro "ofi�ial"
às microfinanças solidárias, fazendo com que os recursos seJam
canalizados para os empreendimentos solidários.
- Ampliar o repasse de fundos públicos para instituições de fi� anças
solidárias/microfinanças, inclusive de crédito popula� solidário,
visando fomentar o desenvolvimento local com um sistema que
assegure autonomia para os empreendimentos.
- Compatibilizar as taxas de juros com a necessidade de
desenvolvimento socioeconômico.
- Integrar as políticas de finanças solidárias a outras políticas de
desenvolvimento local.
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- O sister:na bancário, em face das suas atuais configurações,
mostra-se incapaz de atender aos requerimentos de um projeto
de desenvolvimento nacional, tal qual proposto pelo novo governo.
Urge que o novo governo, desde seu primeiro momento
implemente todas as ações necessárias à sua reestruturação, d�
modo a tomá-lo funcional a uma política desenvolvimentista. Há
muito o atendimento da demanda por políticas de fomento ao
crédi �o, de estímulo à economia real e ao aumento da produção
?e ah_mentos, calcado na pequena produção familiar, faz-se
!mpenoso. Para suprir esta deficiência, toma-se fundamental 0
,mediato reconhecimento institucional de Sistema de Crédito
Popular e Solidário, integrado por eque de instituições que
partIc1pam da economia solidária.
- O Estado deve induzir a formação de Fundo Nacional voltado ao
atendimento das necessidades da economia solidária, que incorpore
recursos orçamentários, de bancos públicos, bancos de
desenvolvimento e do sistema "S". O Fundo deve ser de gestão
descentralizada e ficar sob controle popular.
- Alt:rar a �olí�ica de concessão de créditos para empresas em
.
srtuaçao pre-faltmentaç condicionando mudanças na gestão. Isto
facilitaria a participação de trabalhadoras e trabalhadores no
controle do passivo dessas empresas.
- Criar linhas de crédito adequadas e ajustadas culturalmente para
empreendimentos da economia solidária tomando o crédito
acessível aos empreendedores popular�s, particularmente a
empreendimentos autogeridos que surgem de processos
falímentares, abolindo exigências impraticáveis para a economia
solidária.
- _Assegurar que parte dos recursos dos bancos públicos e
privados seja destinada à economia solidária.
- M�dificar as regras de acesso aos recursos do Pronaf e Proger,
reduzindo os valores consumidos pelas taxas de transação bancárias.
- Fomentar a organização de cooperativas de crédito bem como
sua articulação em complexos e redes, possibilitando também sua
organização aberta, revendo restrições legais a esse respeito.
- Viabilizar a utilização pelas comunidades de seus próprios
recursos para promover sua emancipação política social e
econômica, revogando-se as limitações legais impostas a i�stituições
operadoras de crédito popular, como ONGs e OSCIPs, para que
possam oferecer outros serviços financeiros além do crédito tais
como seguros, poupança, títulos de capitalização, entre out(os -

mediações técnicas que devem ser colocadas a serviço de uma
política pública como conquista dos setores populares -,
potencializando as atividades de microfinanças solidárias em proveito
do desenvolvimento local sustentado.
- Criação de mecanismos de poupança que operem com recursos
de poupadores solidários. Valer-se de estratégias legais que
possibilitem a certas entidades indiretamente captar poupança. Há
ainda a possibilidade de venda de bônus, como de títulos de
capitalização e outros instrumentos financeiros que possam
promover o financiamento de empreendimentos solidários.

- Criar programa de fomento à constituição e fortalecimento de
instituições de microfinanças e finanças solidárias, assegurando maior
volu me de recursos para os bancos populares e outras formas de
microfinanças solidárias a serviço do desenvolvimento local.

- Avaliar criticamente projetos sociais como o banco do povo,
que reproduzem elementos não-solidários como avalístas etc.

- Tensionamento para mudanças estruturais no âmbito do Estado,
fazendo com que se assuma a economia solidária como forma de
desenvolvimento econômico e social.
- Difundir práticas solidárias que se valem de moedas sociais como
instrumentos de intercâmbio.
- Na ';Apresentação" do Projeto Fome Zero, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva afirma:
NQueremos deixar claro nesta apresentação que o eixo central do
Projeto fome Zero está na corJjugação adequada entre as chamadas
polítícas estruturaís- voltadas à redístribuição da renda, crescímento
da produção, geração de empregos, reforma agrária, entre outros
- e as inteNenções de ordem emergencíat multas vezes chamadas
de políticas compensatórias. Límitar-se a estas últimas quando as
políticas estruturaís seguem gerando desemprego, concentrando a
renda e ampliando a pobreza- como oco«e hoje no Brasil-significa
desperdiçar recursos, iludir a socíedade, perpetuar o problema�
A dimensão das finanças solidárias deve ser incorporada ao Projeto
Fome Zero como elemento fundamental a permitir a necessária
vinculação entre as imprescindíveis políticas compensatórias e as
políticas estruturais, por trazer em sua concepção, além do acesso
ao crédito, elementos decisivos à democratização da pequena
produção, à consolidação do trabalho cooperativo, ao estimulo
à auto-gestão e às formas diferenciadas de produção de riquezas
voltadas ao interesse comum.
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2. Marco legal
Acúmulos
Existem estudos sobre a economia solidária e o marco legal.
Têm-se ampliado os contatos com a burocracia estatal.
- Tem sido produzida legislação em âmbito municipal e estadual.

Gargalos
- A le �islação reduz exp�riências variadas de economia solidária a
determinadas formas legais que não abrigam a diversidade.
O poder público encontra entraves legais e burocráticos quando
_
se tra�a de implantar programas que viabilizem a economia solidária'
_
pnnc1palmente no que diz respeito a investimento.
� Em muit<:s casos,. o problema não é de marco legal e sim de
1nter �r �taçao de leis, pois aquilo que não está proibido, está
perm1t1do. Por falta dessa percepção sobre a legislação, não
ocupamos muitos espaços em que poderíamos agir.
- A interpre tação da lei acaba travando, impedindo ou dificultando
_
_
as expenenc1a� �e ;�ºn ?mia solidária (relacionamento com a Justiça
do T@balho, M1ni :teno Pu?lico do :rabalho, Juntas Comerciais, Banco
Central no que dtz respeito ao credito e cooperativas de crédito).
- A economia soli�ária, enquadrada no direito hoje, tem base nos
conc�1tos de propnedade e de indivíduo. Não seria melhor opção
pela otica dos direitos difusos?
- Trabalhar em três eixos:
a) definição de conceitos gerais para nortear a defesa de direitos
(exemplo: o que é empreendimento popular. economia solidária·'
autonomia coletiva X trabalho autônomo); '
b) revisão ': adequ�ção de conceitos e definições levando em
cons1deraçao a legislação existente de caráter geral e especial
(exemplo: cooperatJVa de trabalhadores X cooperativa de mão·
de-obra; para quem são dirigidas as políticas públicas voltadas à
economia solidária; não-obrigatoriedade da unicidade de
representação cooperativa);
c) ide�tific �r as questões que devem ser mudadas pontualmente
na l �1slaçao, entendendo que a economic:1 solidária tem áreas
de intersecção com muitos assuntos.
- �istinguir interesses do poder público e dos empreendimentos
nas interfaces em que ambos se tocam.

Propostas
- Interlocução aberta entre governo federal e Fórum Brasileiro de
Economia Solidária sobre as políticas federais para o setor,
possibilitando a articulação entre governo e sociedade civil,
considerando particularmente aspectos das diversas reformas que
se seguirão (Tributária, Previdenciária, Trabalhista, Fiscal etc) em suas
interfaces com a economia solidária
• Promover debate nacional sobre:
a) pertinência de consolidar uma legislação adequada à economia
solidária, pensando-a como sistema próprio, reconhecendo
legalmente suas diferenças perante o setor estatal e o setor com
fins de lucro;

b) considerar os riscos de definir e estruturar a economia solidária
sob um marco legal que a caracterize como um setor econômico,
tal caracterização exigirá critérios e parâmetros aos quais os
empreendimentos solidários deverão se submeter que serão,
em alguma medida, excludentes e restritivos;

c) avaliar o significado e o impacto do reconhecimento da
economia solidária como um setor da economia, nos marcos
jurídicos formulados na Colômbia e Equador; d) considerar o
devido reconhecimento das diversas formas associativas dos
empreendimentos da economia solidária, que vão além dos
marcos tradicionais de organização formal.

- Debater a elaboração de nova legislação específica para o
cooperativismo e empresas autogestionárias, considerando
elementos como o número de participantes, não- obrigatoriedade
da unicidade da representação, acesso ao crédito e diferenciação
tributária, e de uma legislação adequada à economia solidária,
envolvendo neste debate o maior número de organizações que
atuam na área.
- Debater e clarear a interpretação das leis em vigor, por parte
de juízes, cartórios, Ministério do Trabalho etc, que acaba
entravando, impedindo ou dificultando as práticas de economia
solidária, inclusive a legalização de empreendimentos solidários,
(relacionamento com a Justiça do Trabalho, Ministério Público, Juntas
C�merciais, Banco Central etc).
- A legislação que regula a qualidade dos produtos in natura e
beneficiados/industrializados deve ser adequada aos sistemas de
produção familiar, garantidas as condições sanitárias essenciais.
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- Ape�eiç �ame�to da fi �calização dos empreendimentos
,
autog:st,onanos, VJsando evitar fraudes que buscam terceirização
_
de mao-de-obra e reduçao de encargos legais.
- Criação ?e gr�po d� trabalho nesta área de atuação com
n �pres:ntaçao social ; r�g1onal, �om importante presença de juristas,
tríbutanstas, poder pubhco e entidades (ONGs, empreendimentos).
- Criar conceitos gerais universalizantes sobre economia solidária e
empreendimentos autogestionários, subsidiando a elaboração legal
sobre o tema.
- No debate do marco legal, tomar como referencial o tema dos
direitos humanos e suas relações com a economia solidária bem
como, evitar reduzir as práticas variadas de economia solidária a
determinadas formas legais que não abriguem a sua diversidade.

- Afirmar conquistas legais e constitucionais, como a liberdade e
autonomia das formas de organização dos trabalhadores em
sindicatos, associações e cooperativas, de modo a criar um contra
c �nsenso acer �a da legalidade das ações das agências e instituições
_
_
pubhcas que inibem o desenvolvimento da economia solidária.
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- Mapear projetos e acúmulos de discussões e estudos na área
leg�I voltados à economia solidária e propor agenda de diálogo
.
poht1co com parlamentares para formalizar propostas a serem
apresentadas ao Congresso Nacional, nas diversas reformas que se
seguirão (Tributária, Previdenciária, Trabalhista etc), e ao governo
federal, fazendo articulação com deputados e senadores de modo
a atender aos interesses da economia solidária.
- Atenção especial para empreendimentos que trabalham com a
saúde.
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3.Redes ae produçao, comerc1alizaçao, consumo
Acúmulos

- As diversas práticas de economia solidária e as diversas fom1as
de sua organização e ar ticulação.

· Introdução da solidariedade no cerne do debate econômico e
expansão da noção de economia, passando pelos aspectos da
dignidade do ser humano, gênero, sustentabilidade ecológica etc.

- A problematização do consumo e seu reconhecimento como
ato de transformação econômica vem gerando uma visão diferente
de necessidade e um conceito de consumo não apenas econômico,
mas também ético e político.
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_ Experiências de rede de trocas, compras coletivas, lojas, cartões
de crédito solidários, feiras, agricu ltur a familiar orgânica,
cooperatiVismo popular, autogestão de empresas etc.

_ Desenvolvimento recente de várias políticas públicas em diversas
esferas sobre economia solidária.
• Surgimento de espaços permanentes de troca de informação,
diálogos e experiências (fóruns, plenárias, GTs, fóruns eletrônicos
etc) e intercâmbios cada vez mais densos entre organizações, redes
e empreendimentos de economia solidária.

_ Cooperação entre empreendimentos com atividades similares,
mesmas características e necessidades.
- Realização de feiras de economia popular solidária como espaços
não só de comercialização, mas também de sensibilização e troca
de informação.
- Avanço nos mapeamentos isolados (necessidade de integrá-los).

Gargalos
- Faltam aos empreendimentos estudos de viabilidade econômica:
projetos são montados sem planos de negócio.
- Ausência de mapeamento integrado dos empreendimentos,
demandas e rotas de transporte já implementadas e insuficiência de
conexões entre empreendimentos.

- Falta de intercâmbio de informação entre o conjunto dos
empreendimentos de economia solidária e perante os potenciais
consumidores solidários.
- Pouca troca entre empreendimentos solidários e falta de
integração entre empreendimentos individuais.

- Falta de credibilidade no mercado popular e de projeção da
produção para atender às demandas reais desse segmento, como
alimentação, higiene, limpeza, vestuário etc.
- Preconceito sobre a economia solidária, vista como gueto, difunde
sentido restritivo.
- Fraca conexão entre produção e consumo e pouca valorização
do consumidor, é ele quem detém o poder de compra, definindo
o que quer consumir.
- Falta de conhecimento sobre o que desejam e precisam os
consumidores solidários.

- Marginalização dos produtos solidárias acontece por uma série
de problemas: exigência do consumidor por produtos de qualidade,
escassa pesquisa no desenvolvimento e qualificação de produtos,
falta de divulgação e de infra-estrutura na distribuição.
- Comunicação local deficiente.
- Inadimplência e pouco investimento por parte de compradores
e compradoras, por insuficiência de crédito, apesar da boa
vontade de alguns.
- Falta de credibilidade em um mercado diferente, movido por
princípios éticos e solidários.
- Dificuldade de financiamento: há interesse dos grupos, mas eles
não conseguem ter acesso a esses financiamentos, por exigências
impraticáveis para a economia solidária.
- Não há fomento ou apoio para a difusão de experiências - o que
seguramente teria efeito multiplicador.
- Faltam fundos de desenvolvimento solidário.
- Questão tributária: não há diferenciação entre pequenos e grandes
empreendimentos.
- Dificuldade de garantia d e manutenção continuada no
fornecimento dos produtos solidários sem oscilações no padrão
de qualidade.
- Dissociação entre cidade-campo: precisamos repensar esta
relação e avançar em estratégias de integração.

8

- Redes de troca têm dificuldade em crescer, pois faltam elementos
de trocas, maior apoio, difusão e participação.
- Pouca sintonia entre os grupos, empreendimentos e iniciativas e
o governo na interpretação do que seja economia solidária.
- Faltam dados consistentes sobre a economia solidária por falta
de iniciativa política dos governos e organizações.
- Inexistência de um banco de políticas públicas e de eXPeriências
exemplares disponível na internet, alimentado por todas as
administrações populares, facilitando a organização e extensão
dessas políticas.
- Faltam meios para viabilizar a construção de redes de economia
solidária. Esta é aspirada por muitos. Contudo, rede pressupõe
organização coletiva, colaboração entre diversos empreendimentos
e organizações.

44

Propostas
- Realizar um mapeamento nacional dos empreendimentos de
economia solidária, da diversidade e volume de sua produção, seus
fluxos de transporte, armazenagem e comercialização, aquisição
de insumos e outras demandas. Agir em parceria, promovendo
políticas de cooperação entre os empreendimentos, visando ao
compartilhamento de infra-estruturas de produção, distribuição e
comercialização (feiras, lojas, armazéns etc), transferência de
tecnologia, parcerias de negócios para reduzir custos, aumentar a
eficiência coletiva e penetrar nos grandes mercados, no Brasil e no
exterior, bem como ampliar os negócios e intercâmbios entre
empreendimentos solidários nas próprias redes, complexos,
associações, articulações etc em âmbito local, regional, nacional e
internacional. Enfatizar a necessidade política dessa integração desde a fase da compra de insumos até a venda final, realizando
efetiva conexão entre os empreendimentos, em processos de
intercâmbio de produtos (compra/v'enda e trocas), de informações
e de valores econômicos (crédito recíproco) e solidários.
- Criar novos empreendimentos para atender às demandas reais,
ampliando as transações e negócios entre os parceiros.
- Ir além da construção de redes por produtores de um mesmo
segmento (apicultores, agroecológicos etc) e construir redes,
integrando diversas cadeias produtivas de maneira complementar.
- Criar o Portal Brasileiro da Economia Solidária, apoiando a
estruturação de redes nacionais de comercialização e de intercâmbio
de informações, localização de produtos e serviços, diagnósticos
de cadeias produtivas. A idéia é interligar ofertas e demandas e
transferência de tecnologia, facilitando parcerias, negócios e
investimentos coletivos entre os empreendimentos de economia
solidária, dando-lhes visibilidade e projeção nacional e internacional.
Isto irá facilitar a elaboração de catálogos de produtos solidários, o
contato mais direto entre produtores e consumidores e a integração
cidade-campo.
- Dar visibilidade à economia solidária e afirmar as diferenças entre
a economia capitalista.
- Criar um e-grupo da I Plenária Brasileira de Economia Solidária para
dinamizar as informações e trocas diversas. O objetivo é acelerar as
articulações e formação de redes, fomentando o intercâmbio não
só de conhecimentos, mas também de produtos e serviços dos
diversos empreendimentos representados.

- Criar um banco nacional de políticas públicas e experiências bem
sucedidas em economia solidária, de fácil acesso na internet. o
banco seria alimentado por administrações que desenvolvem
programas de economia solidária, facilitando a organização e
extensão dessas políticas.
- Promover campanhas nacionais em favor da difusão da economia
solidária, particularmente de consumo cidadão. A meta é criar uma
cultura de preferência pelos produtos e serviços da economia
solidária em razão dos benefícios sociais e ecológicos por ela
gerados, compreendendo que todo ato de consumo é também
um ato político.
- Descobrir quem é o(a) consumidor(a) cidadão(ã) e por que
compra produtos da economia solidária.
- Gerar Banco de Dados Nacional de consumidores e consumidoras
da economia solidária, com o consentimento destes, a partir de
cadastros das entidades que atuam na produção, serviço ou
assessorias à economia solidária. Os objetivos são:
a) identificar e elaborar perfil preliminar dos consumidores da
economia solidária;
b) estabelecer comunicação direta com esses consumidores a
fim de oferecer maior diversificação de produtos e serviços,
bem como identificar necessidades de consumo desse segmento
já integrado em nossa malha de atendimento.
- Convocar todos os setores da sociedade a assumir sua
responsabilidade na construção e aplicação de novos valores
socioambientais, capazes de promover relações comerciais justas
e ecologicamente corretas, somando esforços para educar a
população para o consumo consciente.
- Fomentar práticas do comércio justo, nacional e
internacionalmente, pensando-o como estratégia de diferenciamento
também nos mercados e redes regionais e locais.
- Apoio do poder público para iniciativas de empreendimento
solidário, sob a forma de uma renda mínima para grupos que estão
começando suas atividades de produção, comércio ou serviço.
- O novo governo deve garantir meios para a viabilização da
economia solidária, sem criar dependência e indo além do
compromisso político já firmado.
- Nas compras governamentais, o Estado deve priorizar os
produtos solidários e regionalizados em licitações e estabelecer

cotas para compras governamentais de produtos da economia
solidária, como forma de incentivo à economia solidária e maior
distribuição de renda.
- Na implementação do programa Fome Zero, o novo governo
deve priorizar ações regionalizadas de economia solidária na
produção e comercialização de bens e serviços a serem
consumidos com os recursos disponibilizados pelo programa,
projetando a produção para atender ao conjunto das demandas
reais de consumo popular -entre as quais se incluem alimentação,
higiene, limpeza e vestuário.
- Garantir demanda para a economia solidária, seja por meio de
compras do Estado, por sistemas de intermediação de negócios
ou pela integração no mercado. Em particular neste último, é
necessário considerar as cadeias produtivas, integrando fluxos de
consumo, comércio e produção aos programas. de financiamento,
de logística de distribuição e de comercialização.
- Acreditar no mercado popular e atuar visando atendê-lo.
- Orientar o IBGE para a realização de um censo produtivo com
dados econômicos e sociais, levantando os dados requeridos ao
mapeamento estratégico da economia popular e solidária, além da
reconstrução de uma matriz insumo/produto, que permita um
diagnóstico efetivo das condições e da potencialidade interna do
tecido socioprodutivo brasileiro. Reverter, inclusive, a pesquisa do
censo domiciliar para que incorpore perspectivas da economia
solidária, possibilitando estatísticas consistentes, com vistas à criação
de políticas públicas que respondam suas demandas.
- Subordinar o sistema S a mecanismos de controle e estratégias
tripartites, revertendo suas prioridades e incorporando perspectivas
da economia solidária.
- Reconhecer legalmente e promover a difusão das diversas formas
de economia solidária, tais como: compras coletivas; lojas solidárias;
cartões de crédito solidários; feiras; sistemas de trocas com moeda
social; agricultura familiar orgânica; comércio justo etc.
- Promover o associativismo, o cooperativismo popular e as demais
práticas de economia solidária como elementos-chave para projetos
de desenvolvimento regional das agências estaduais e municipais,
assim como para as ações públicas definidas nos orçamentos.
- Defender a produção familiar da competição desigual, pela
implementação de política de preços mínimos e de compras
privilegiadas dos produtos da produção familiar agroecológica
e solidária.

- Promover feiras e mostras de economia popular solidária como
espaços de comercialização, troca de informações e sensibilização
de produtores(a) e consumidores(as).

- Criar o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, integrando outros
movimentos (mulheres, negros, ecológicos, associações de
moradores etc) e atuando como interlocutor com o poder público.

- Avançar no debate sobre marcas e selos de certificação
em sistemas participativos e o seu emprego, adaptável às
realidades locais e regionais do país. Isto facilitaria o processo
de identificação dos produtos e serviços da economia
solidária para consumidores e consumidoras em seu ato .de
compra, alavancando a comercialização desses produtos no
mercado nacional e internacional.

. Definir claramente o que é produto solidário.

- Divulgar, participar, implementar e fortalecer as redes de troca e
suas feiras.
- Valer-se dos diversos mecanismos de comunicação disponíveis
para dinamizar a economia solidária, como as rádios comunitárias,
que têm um potencial maior do que a legislação permite e grande
efeito multiplicador.
- Pensar a produção em escala, considerando a dimensão local ou
regional e a integração de vários empreendimentos no atendimento
�a demanda. Isto pode desmistificar a questão da falta de produção.
E necessário pensar também sobre a organização do consumo e
não só da produção.
- Compor as plataformas de políticas públicas das diversas redes e
movimentos nacionais e internacionais que se referem a temas
relacionados à economia solidária.
- Cobrar do Estado e da classe empresarial, por meio de medidas
legais, que assumam suas responsabilidades na reparação dos danos
causados ao meio ambiente.
º

- Assegurar o cumprimento efetivo no Brasil das Convenções N
100 e Nº 111 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e a
ratificação da Convenção Nº 156 (trabalhadores com
responsabilidades familiares) pelo governo brasileiro.
- Reduzir a jornada de trabalho, sem redução de salários e de
direitos, como uma das formas de combate ao desemprego e à
desigualdade.
- Criar legislação sobre políticas de cotas para o acesso ao
mercado de trabalho, visando combater as discriminações de
gênero, raça/etnia e geração e promover a igualdade no acesso e
na permanência no emprego.

- Criar cooperativas de comercialização no meio urbano para
distribuição de produtos solidários, inclusive de produtos rurais.
- Criar cooperativas de seguridade social.
- Inserir manifestações culturais nos eventos econômicos solidários
para romper com hábitos culturais.
4.Democrat,zaçâo do conhec1mento e da tecnologia
Acúmulos
- Conhecimento da realidade do país, das lutas de classes e seus
interesses, da tecnologia e órgãos tecnológicos, inclusive
universidades, a serviço da classe dominante. A tecnologia é
política, tem intencionalidades. As relações técnicas são reflexos
das políticas vigentes.
- As universidades produzem ciência e formam profissionais em
geral de modo fragmentado. As políticas públicas também atuam
fragmentadamente. A economia solidária precisa de ciência
interdisciplinar·e políticas intersetoriais. Assim, é necessário
superar esta fragmentação para responder à complexidade da
economia solidária.
- O campo tecnológico é complexo. Certas tecnologias não estão
disponíveis para a economia solidária.
- A sociedade civil, ONGs, empreendimentos e outras organizações
também produzem conhecimentos e tecnologias alternativas.
- Novas tecnologias, entretanto, têm sido apropriadas e
desenvolvidas em colaboração solidária, como as tecnologias da
agricultura orgânica, das cisternas, dos softwares livres etc.
- Existência de um conjunto grande de acúmulos no que diz respeito
a práticas educativas. A educação popular é um movimento de
relações, presente mesmo nos centros de produção de tecnologia.
- Avanços nos processos organizativos, produção de conhecimento
e em metodologias adequadas para a economia solidária.
- . Importância do movimento de constituição de incubadoras de
cooperativas dentro das universidades.

- Importância da extensão universitária, com a revisão das políticas
públicas relacionadas.

- Não fomos educados para a solidariedade. Dificuldade de criar
uma nova cultura de trabalho e de cooperação.

- Valiosas pesquisas sobre economia solidária já foram realizadas
(mesmo que fragmentadamente).

- Educação tradicional é avessa à solidariedade.
- Educação escolar, descolada da realidade da comunidade, não
aborda os temas da economia popular e solidária.

- Conhecimento da cultura popular em seus aspectos de medo,
submissão, fragmentação entre trabalho intelectual e braçal, pequena
educação escolar sistemática etc.

- Dificuldades de adequar o tempo da transformação cultural, da
aprendizagem dos trabalhadores e o tempo do mercado.

- Conhecimentos na área de humanidades valiosos à economia
solidária.

- Deficiência de conhecimento técnico para viabilizar e melhorar a
qualidade dos produtos das cooperativas.

Gargalos

- Necessidade de 9valiações das ações já realizadas na área.

- Socialização de informações deficiente: dificuldade de somar e
cruzar os complexos conhecimentos acumulados na economia
solidária, que ainda estão fragmentados.
- Fragilidade dos sistemas de democratização e partilha do
conhecimento, de tecnologias e técnicas.
- Sistematização para compartilhamento de conhecimentos locais
I
regionais e de tecnologias.
- Universidades com produção do conhecimento distantes dos(as)
trabalhadores(as) e da economia solidária.
- Pensar o papel das universidades no ensino, pesquisa e extensão
e centros de tecnologia na perspectiva da economia solidária
- Necessidade de agregar o conhecimento técnico e
desenvoMmento de tecnologias, principalmente nas Redes de ITCPs
lncubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares.
- Pouca sistematizaçao sobre como se dá o conhecimento dos
multiplicadores, o quão importante é este conhecimento e como
vem sendo transmitido.
- Necessidade de reverter a direção da produção tecnológica.
- Instrumentos do governo federal na geração de tecnologias que
são apropriadas pelas iniciativas privadas.
- Dificuldades dos(as) trabalhadores(as) se apropriarem das
tecnologias e saberes disponíveis no processo produtivo, gestão,
gerenciamento, resultados etc.
- Dificuldades dos empreendimentos de economia solidária serem
eficientes, terem viabilidade e sustentabilidade e, ao mesmo tempo,
construírem a democracia peculiar aos processos de autogestão.

Propostas
- Promover o desenvolvimento de tecnologias apropriadas à
economia solidária, com vistas ao desenvolvimento e qualificação
contínua de produtos, agregando-lhes maior valor. V isar também à
melhoria das condições de trabalho, de saúde e de sustentabilidade
ambiental dos empreendimentos.
- Promover o aprimoramento da competência técnica e gerencial
de trabalhadoras e trabalhadores que atuam na economia solidária.
- Redirecionar recursos federais do orçamento público e verbas
disponíveis no sistema S, ensino técnico, básico e tecnológico, para
a criação de novas tecnologias, pesquisa, produção e sistematização
de conhecimentos adequados à economia solidária, às
peculiaridades regionais do país. Socializar o saber acumulado sobre
a economia solidária (metodologias, programas de qualificação,
capacitação e assessoria etc).
- Realizar pesquisa (mapeamento/censo) para conhecer a realidade
da economia solidária no país, com vistas à criação de políticas
públicas nas áreas de educação, ciência e tecnologia que respondam
suas demandas.
- Subordinar o sistema S a mecanismos de controle e estratégias
tripartites, revertendo suas prioridades, incorporando perspectivas
da economia solidária.
- Formular políticas públicas para a economia solidária, considerando
o princípio da intersetorialidade, em face da sua complexidade.
- Gestionar para que ministérios e organismos federais (Ciência e
Tecno logia, Educação, Trabalho, FAT, Finep, BNDES, CNP9 etc)
fomentem o desenvolvimento, qualificação e expansao da
economia solidária.
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- Orientar as ações de pesquisa e os programas de extensão das
universidades para a produção de tecnologias alternativas,
adequadas à economia solidária, bem como para a difusão e
qualificação das suas diversas práticas. Avaliar o trabalho realizado
nestas áreas, mensurando acertos e erros, visando ao seu
aperfeiçoamento na perspectiva do desenvolvimento sustentável.
- Necessidade de mensurar a eficiência social dos
empreendimentos de economia solidária, pois esta gera outra
eficiência, não subordinada à lógica do capital.
- Criar programas de financiamento voltados a ONGs, Rede de ITCPs,
Rede Unitrabalho e outras organizações que atuam na área de
formação e capacitação tecnológica de empreendimentos de
economia solidária.
- Garantir centros de referência públicos, nos quais sejam
oferecidos cursos e meios de treinamento e aprendizagem
específica para agentes e atores do associativismo/cooperativismo
na perspectiva da economia solidária. O objetivo é assegurar
formação, capacitação e assistência técnica adequada às
características organizacionais dos empreendimentos e práticas
de economia solidária, como forma de sensibilizar trabalhadoras e
trabalhadores desempregados para alternativas de trabalho
coletivas. Proporcionar também informações, conhecimentos e
tecnologias sobre os aspectos que envolvem o empreendimento
solidário e formas de geri-lo de forma coletiva e democrática
estudos de viabilidade econômica e planos de negócio, superand�
as dificuldades dos trabalhadores se apropriarem das tecnologias
e saberes disponíveis no processo produtivo, da gestão, do
gerenciamento, dos resultados etc.
- Criar centros solidários de desenvolvimento tecnológico, visando
à promoção de processos produtivos adequados à produção,
considerando as diversidades regionais do país, sua necessária
sustentabilidade social e ecológica, às peculiandades do público a
quem se destinam essas tecnologias e às finaltdades para as quais
elas são desenvolvtdas. A meta é gerar produtos, serviços,
processos, máquinas, equipamentos e técnicas adequados aos
desafios atuais da economia solidária no país, visando superar as
dificuldades dos empreendimentos de economia solidária em ser
eficientes, terem viabilidade e sustentabilidade.
- Ampliar fóruns de ciência e tecnologia para contemplar os desafios
da autogestão.

- Mobilizar o potencial criativo de inventores(as) e
pesquisadores(as), orientando a organizarem-se em cooperativas
para trabalhar com economia solidária e colaborar em suas áreas
específicas, como vem ocorrendo nas tecnologias da agricultura
orgânica, das cisternas e preservação de recursos hídricos, dos
softwares livres etc.
- Apostar na inteligência coletiva.
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a tecnologia a ser empregada e seus meios para fomentar a
economia solidária.

!>.Organ,zaçao soc1a1 da economia solidaria
Acúmulos
- Houve um grande desenvolvimento institucional voltado à
economia solidária (ITCPs, ADS, CUT, várias redes, Unisol, Anteag,
Cresol etc) nas áreas de crédito, desenvolvimento, tecnologia,
representação política, assessoria, fomento, comercialização etc.
- A economia solidária pode realizar-se como uma estratégia de
organização social antagônica ao capitalismo (pós-capitalista), tendo
como desafio articular a luta política e econômica.
- Compreensão de que há papéis diferentes entre Estado
fomentadores e trabalhadores(as), mas todos fazem o rnoviment�
da economia solidária.
- Existência de iniciativas de apoio à economia solidária por parte
das administrações públicas democrático-pópulares.
- Informações e conhecimentos.
- Leque de entidades mediadoras envolvidas com
economia
solidária.
- Existência de montante de redes locais, regionais e a RBSES;
fóruns
locais, seminários, encontros etc, reforçando a economia
solidária.
- Feiras, como espaço de protagonismo da economia
solidária
espaço formativo, de sensibilização, de oficinas, de comer
cializaçãd,
de trocas etc.
- Redes de trocas, de articulação, comercialização etc.
- Necessidade de reafirmação cotidiana das conquistas já realizad
as
para que se mantenham.
Gargalos
- Falta de entendimento dos novos paradigmas educacionais e
organizativos, bem como da definição complexa do conceito de
solidariedade e de como socializar ·e recriar o conhecimento a
partir da diversidade.

- Descobrir meios para construir a unidade das redes, considerando
a identidade e diversidade dos agentes econômicos e políticos
que as compõem.

_ Desafio da socialização efetiva, em rede, do conhecimento e
das diversas experiências, pois as ações são ainda fragmentadas.

- Separação entre os aspectos econômicos (compreendidos
como mercado), políticos (compreendidos como organizações e
Estado) e éticos (compreendidos corno nossas práticas cotidianas).
Desafio: superar essas dicotomias na economia solidária.

- Risco de burocratização institucional, desafio de superar as
relações autoritárias, de controle sobre os grupos ou de tutela e de
desenvolvimento da autogestão, de fato.

- Efetiva participação de trabalhadoras e trabalhadores da base
em nossos eventos, encontros, plenárias; não apenas de ONGs,
instituições de fomento, assessoria etc.
- Desarticulação dos agentes das redes gera conflitos.

- Definição de quem somos, considerando a diversidade dos atores
no campo da economia popular e solidária.
- Repensar o conceito de economia solidária, evitando vê-la como
simplista, economia de pobres para pobres.

- Ausência de sistematização dos mecanismos institucionais já
implementados em diversos patamares que possuem interface com
a economia solidária.

- Falta de espaços de articulação institucional.
- A pouca prática do consumo solidário, a qual está vinculada à
falta de clareza da decisão política e ética de consumir produtos
oriundos de empreendimentos solidários.

Propostas

- Constituição do Fórum Brasileiro de Economia Solidária co�o
alternativa para articular as várias iniciativas existentes;, elaboraç�o
de agendas comuns; promoção de intercâmbio e s1stemat1zaç�o
.
de conhecimentos· e constituição como espaço de 1nterlocuçao
perante o govem� federal na elaboração de políti��s públicas
.
(necessidade de aprofundamento da questão da leg1t1m1dade do
Fórum para com os membros).

- Criação, pelo governo federal, da Secretaria Na� ional de E:�nomia
Solidária, responsável por, em diálogo com o Forum Braslle1r� de
.
_
Economia Solidária. Que este seja um espaço de elaboraçao de políticas

de forma interdisciplinaç transversal, intersetorial, adequadas à expansão
e fortalecimento da economia solidária no pafs, executando-as de
maneira estratégica, particularmente no que se refere ao marco legal,
finanças solidárias, redes de produção, comercialização e consumo,
democratização do conhecimento e tecnologia.

_ Criar GTs dentro do Fórum Brasileiro que trabalhem questões
específicas.
_ Ampliar os campos temáticos da economia solidária.

- A criação da Secretaria Nacional não deve prejudicar a atuação
dos movimentos sociais.

_ Assegurar que as discussões cheguem realmente até a base e
que não se restrinjam às ONGs e agentes de apoio e assessoria.

- Considerar a possibilidade do Fórum Brasileiro agir como um fiscal
desta Secretaria.

_ Potencializar a participação dos sujeitos econômicos/
empreendimentos no Fórum Brasileiro.

- Assegurar a representação da economia solidária no Conselho
Nacional de Desenvolvimento Econômico e nos conselhos estaduais
e municipais que vierem a ser organizados.

_ Definir uma comissão para articular com o governo Lula,

- O governo federal deve assumir um diálogo permanente com o
Fórum Brasileiro de Economia Solidária.

• Ocupar mais o espaço da RBSES na internet - lista de diálogos.

- Necessidade de construir uma estratégia de ação conjunta com
o governo federal que não se resuma a uma política de balcão.
- Economia solidária como movimento social organizado que se
articula aos demais movimentos sociais deve ser afirmada de forma
autônoma e independente diante do Estado e suas ações, como
forma de fortalecimento da participação popular.
- Sistematizar os mecanismos institucionais já implementados em
diversos patamares que possuem interface com a economia solidária,
visando divulgá-los e aprimorá-los.
- Na organização de trabalhadores(as) na economia solidária,
resgatar as práticas da educação popular e articular-se aos
movimentos sociais populares.
- Incentivo à formação e organização comunitárias.
- Necessidade de definir critérios/princípios éticos e políticos
na economia solidária. Exemplo: não-exploração do trabalho,
não-destruição do meio ambiente e prática da produção e do
consumo solidários.
- Identificar atores da economia solidária, detalhar uma agenda
mínima e marcar um novo encontro para aprofundamento deste
trabalho, identificando também ações exemplares presentes no
mundo da economia solidária.
- Organizar encontro nacional dos empreendimentos de economia
solidária (anterior ao encontro do Fórum Brasileiro).
- Organizar encontro nacional do Fórum Brasileiro de Economia
Solidária até junho de 2003.

_ Refletir sobre a representatMdade dos fóruns regionais e desníveis
presentes entre as organizações participantes.

_ Consolidar o processo de organização da economia solidária
para a disputa da hegemonia cultural com o liberalismo.
- Diante da complexidade do tema, não pode haver a pretensão
de fazer deste um documento definitivo e completo. Necessidade
de refletir mais sobre os temas e conteúdos ne}e contidos.

Proposta de pauta
para a li Plen, ria
Bra ileira de
Econo i olidária
Durante o Ili FSM

Considerando as contribuições e desafios da 1 ª plenária, o GT
Brasileiro propõe, para uma programação de três horas (oficina no
FSM), as seguintes questões:
1
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Quais expectativa, compreensão e grau de consenso das
diferentes forças que compoem a economia solidária, hoje
já conhecidas ( organizações mediadoras, governamentais e não
governamentais e organizações representativas dos(as)
trabalhadores(as) associados(as)), qu:e possa avançar para a
elaboração de uma carta de princípios de unidade na diversidade,
tendo como horizonte: o papel do Fórum Brasileiro estruturado
a partir da sociedade civil, com dupla missão:
a )catalizar e fazer fluir as experiências das diferentes práticas
de redes, cadeias produtivas, projetos etc, socializando
o acúmulo de aprendizado e seus resultados, favorecendo
o debate das diferenças e buscando suas convergências
b)propiciar a interlocução nacional entre os interesses
convergentes acumulados do(s) movimento(s) social(is) e
a formulação, execução e acompanhamento de políticas
públicas nacionais nos seus diferentes instrumentos ou
espaços (legislação, finanças, fomento, urbano, rural,
educação, tecnologia, direitos etc)

2. Quais as condições desejáveis (ou exigíveis) para que o Fórum
Brasileiro possa ser constituído democraticamente, com a mais
ampla participação e representação de bases locais, estaduais,
regionais e nacional? Um processo de-animação e fortalecimento
das bases de articulação (existentes e a existir) nessas diferentes
instâncias (locais, estaduais .... )? Uma agenda aos moldes dos
processos de "Conferências" que fluam para uma Conferência
Nacional?
3. Quais compromissos espera-se de cada uma das representações
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de forças sociais em termos de contribuição para a constituição
e consolidação do Fórum Brasileiro quanto à construção de
uma agenda de mobilização e debates nessas diferentes
instâncias com datas e prazos precisos, disponibilizando agentes,
recursos e infra-estrutura no processo de construção coletiva
em suas diferentes instâncias?

@]

4. Qual a possibilidade de contar com o apoio público (nacional
e/ou internacional) diante da fonnulação de um projeto de ação
de mobilização para a construção do Fórum Brasileiro com
prazos e datas definidos?
5 . Quais os atores que deveriam constituir a mesa de debates da
oficina do Fórum Social Mundial, para propor, debater e assumir
compromissos frente ao projeto de constituição do Fórum
Brasileiro?

Anexos
• carta ao governo Lula
• Lista de adesões à Carta

Somos um conjunto de organizações que se reúne
periodicamente como Grupo de Trabalho Brasileiro da Economia
Solidária (GT Brasileiro): Anteag, Fase, Cáritas Brasileira, lbase, Pacs,
Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas
Populares - ITCPs, governo do Rio Grande do Sul e Prefeitura de
Porto Alegre, entre outras. Algumas dessas organizações estão
vinculadas à Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária e promovem
as mais diferentes iniciativas de apoio e articulação de uma parte
das tão diversificadas práticas da economia solidária no país,
construindo fóruns e redes locais e estaduais de participação.
Essas organizações de expressão nacional, a partir do I Fórum
Social Mundial, constituíram o GT Brasileiro, que vem articulando a
participação nos FSMs de dezenas de redes nacionais, continentais
e mundial da economia solidária.
Animados pela perspectiva anunciada pelo governo eleito, que
passa a sinalizar suas ações: a inversão de prioridades, o combate à
fome e ao desemprego, a constituição do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social como espaço de construção
do tão necessário Pacto Social, parte do GT Brasileiro de Economia
Solidária propõe-se a apresentar alguns elementos de contribuição
para uma Política Pública Nacional de Economia Solidária.
O desenvolvimento de uma ação governamental da economia
solidária pode constituir-se numa inovadora política pública de
âmbito federal de promoção, apoio e fortalecimento de práticas
sociais e econômicas, como alternativa ao desemprego e à exclusão
provocada pelo mercado e suas políticas neoliberais.
A economia solidária tem a potencialidade de fortalecer o
conceito de desenvolvimento, que compreende o crescimento
econômico como indissociável de um processo simultâneo de
distribuição de renda, garantia e ampliação dos direitos sociais e de
cidadania e melhoria da qualidade de vida da população.
Muitos empreendimentos de caráter associativo e
autogestionário de homens e mulheres desempregados,
subempregados ou na eminência de perder o emprego e aqueles
em ocupações precárias e informais, constituem-se com base em
relações de cooperação e solidariedade. Diversas experiências,
como grupos de produção de alimentos, reciclagem, trabalhadores
organizados em prestação de serviços, trabalhadores de indústrias
nos diversos setores produtivos e iniciativas de produção rural, são
exemplos de práticas autogestionárias, que têm gerado trabalho e
renda sustentados em relações cooperativas e solidárias.
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Diversas destas experiências já fazem parte de políticas públicas
�e economia solidária, em âmbito municipal e estadual, dos governos
democráticos e populares, a exemplo de iniciativas em outros países,
como o caso do Ministério de Economia Solidária na França.
Constituir políticas governamentais voltadas à promoção da
economia solidária tem sido uma resposta às necessidades reais
dos trabalhadores e um estímulo à geração de trabalho e distribuição
de renda. Além disso, pode proporcionar crescimento da
produção e da renda, visto que os objetivos dos empreendimentos
solidários não estão centrados na acumulação de capital, mas no
reinvestimento e distribuição entre os trabalhadores.
Para além dos aspectos econômicos, a economia solidária é
portadora também de uma ética e cultura transformadoras das
relações humanas, comunitárias e sociais, recolocando a centralidade
do ser humano e seu bem-estar e a sustentabilidade econômica,
social, cultural e ambiental das ações por ele desencadeadas.

-�
�
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Propor a constituição de empreendimentos coletivos solidários,
em que as pessoas diretamente envolvidas possam visualizar
alternativas de autonomia e emancipação e, conseqüentemente,
livrar-se da natural dependência, submissão ao paternalismo e ao
assistencialismo das entidades públicas e de outros agentes externos,
parece-nos bastante oportuno e promissor.

E
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Por outro lado, a economia solidária apresenta-se, também1
como uma possibilidade de contraposição à lógica de fragmentação
e desarticulação na execução das ações de governo, que tem
marcado a história do nosso país. O envoMmento das prefeituras,
governos estaduais, organizações não-governamentais, igrejas e
outras instituições apresenta-se como uma estratégia que
compreende as diferenças econômicas, sociais e culturais que
constituem as particularidades regionais do nosso país. Além de
estabelecer esta relação vertical com as várias esferas de governo e
de articular parcerias com os movimentos sociais e demais entidades
da sociedade civil, é fundamental a transversalidade horizontal no
âmbito do governo federal, articulando os instrumentos possíveis
nos diversos órgãos. Isso fomentará uma nova forma de gerir as
políticas, evitando sobreposição de ações e desperdício de
recursos públicos.
Uma política pública de economia solidária, condizente com
esta visão, manifestar-se-á em programas variados de apoio à
cooperação e ao associatMsmo, seja para a produção, a prestação
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ão de crédito: de comer�alização
de serviços, seja para a viabilizaç
ento a aut� ges tao e ao
de out ros inst rum ento s de fom
das comunidades . e dos
�esenvolvim ento soc ioec onô mic o
reestruturação produtiva das
trabalhadores mais afetados pela
últimas décadas.
. ,.
de econ�mia sohd�na ser
Dessa forma, para uma política pública
lementadas diversas açoes no
viável e sustentável, deveriam ser imp
como:
âmbito do governo federal, tais
stên cia téc nica ade qua da �s
- formação, cap acit açã o e assi
reen�ime�tos da economia
características organizacionais dos emp
a orgarn�açao para o trabalho
solidária, como forma de sensibilizar
s, conhecIme�tos e tecnolog�as
coletivo e proporcionar informaçõe
um e�p�eendlmento ou, a1n a,
sobre os aspectos que envolvem
e solldána;
de como geri-lo de forma coletiva
apropriadas à economia so_lidária,
- desenvoMmento de tecnologias
r aos produtos, melhor�a das
com vistas à agregação de valo
e da sustentabilidade ambiental;
condições de trabalho, de saúde
as for ma s _ass oci ativ as dos
- rec onh eci me nto das div ers
ária, que vao além dos marcos
empreendimentos da economia solid
tradicionais de organização formal;
a garantia de demanda pa� a
- desenvolvimento de políticas par
do poder de com�ra do �ta o,
economia solidária, seja por meio
negócios ou pela i�tegraçao �o
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mercado. Em particular neste últim
consumo, come�cic� e �r�uç�
produtivas integrando os fluxos de
e
, de logística de dlstnbu1çao e
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comercialização;
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_
- s e exigênc
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- criação de linhas de financiamen
s
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cterísticas dos em
diferenciadas e adaptadas às cara
de economia solidária;
nceiro solidário, �ue temi se
- fortalecimento de. um sistema fina
rnativa . rea de
corno uma alte
. ,
.
apresentado de diversas formas,
ia sohdana,.
nom
eco
da
s
nto
ime
end
pre
em
financiamento dos
pro�uto�es e c�nsumido�es,
- fortalecimento da organização dos
inte rca mb10 aut ono ma s :>s
em redes ou out ras for ma s de
nas variadas frentes Ade �tu��:f
empreendimentos solidários,
)
as, saber etc ' em amb I o
(produção, crédito, comércio, troc
regional, nacional e internacional.

Para rea liza r tais açõ es, dev erã o ser
arti cula dos vários
instrumentos já existentes e a adaptação
ou criação de outros. Dentre
os instrumentos já existentes, destacamos
os Fundos Públicos para
CT &I, BND ES, BB, CEF, FAT, Ban cos
e Fun dos Reg ion ais de
Desenvolvimento, universidades e esc
olas técnicas. Queremos
também destacar a importância do Con
selho de DesenvoMmento
Econômico e Social como espaço de
discussão dessas políticas.
Por isso, entendemos como sendo de
fundamental importância a
integração da economia solidária nesse
espaço.
Sob o aspecto executivo, trata-se da
decisão de constituir um
órgão capaz de coordenar a política; inte
grar o conjunto das ações
e instrumentos requeridos; interagir com
outr
programas de governo e estabelecer inte os órgãos, políticas e
rlocução e parcerias com
as diferentes organizações e instituições
que atuam no campo da
economia solidária. Para tanto, ousamo
s propor a criação de uma
Secretaria Nacional de Economia Solidária.
Por fim, de nossa parte, expressamos
nossa firme disposição
de constituir, no âmbito da sociedade civil
e juntamente com outras
entidades, um espaço solidário e prepos
itivo para a consolidação
e ampliação dessas políticas, continu
ando, dessa forma, essa
desejada interlocução com o governo
que se inicia, em meio a
tantas esperanças.
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Lista de adesoes a Carta ao S'--verno
Lula (via web)
FCP;RJ Fórum de CooperatMsmo Popular do Estado do Rio de Janeiro
MO-Associação de Agricultura Orgânica
ADS/CUT -Agência de Desenvolvimento Solidário -MG
Banco Palmas - CE
Caeps - Centro de Apoio à Economia Popular Solidária ;Passo Fundo!RS
Cáritas Brasileira
Célio Paulo Piovesan (lista RBSES dia 29.11)
Centro Herbert de Souza - CDDH/CE
Cetra - Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador
Conselho Estadual de Agroecologia do Paraná
Fundesol/CE
Governo do Rio Grande do Sul
Prefeitura de Porto Alegre
Grupo Brasil do Taller Permanente
Heloisa Primavera / Redlaces
lbaseJRJ
lfas -Instituto de Formação e Assessoria Sindkal Rural
lfil - Instituto de Filosofia da Libertação
. ,.
Incubadora de Empreendimentos de Economia Popular Sohdana
em Patos de Minas/MG
Fase-Solidariedade e Educação
Pacs - Políticas Alternativas para Cone Sul;RJ
RBSES - Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária
Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperat1Vas
Populares - ITCPs
Reses - Rede de Economia Solidária Engenho de Sonhos, Natal/RN
Clarício /Superintendenc1a Regiona1 Maranhão e Piauí do Banco do
Nordeste
Taller Permanente Grupo Brasil
PMVC/ GEP-Grup; de Economia Popular Pref. Vitória da Conqu1sta
Bahia/ Dora Sugimoto
. _
Aencar - Assoc1açao de Apoio à Criança e ao Adolescente

°
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Entidades e grupos produtivos do Fórum de Economia Solidária de
Recife/Pernambuco que assinam a carta
Entidades
Serviço de Justiça e Paz
Centro de Articulação Retome sua Vida
Centro Educativo Jardim das Quimeras
Pastoral da criança
Movimento Bandeirante (Projeto Favo de Mel)
Conselho de Defesa Comunitária Cescai- Centro Social das Crianças,
Adolescentes e Idosos do Pina
Legião Assistencial do Recife
Centro das Mulheres do Cabo
Casa da Mulher do NE
Associação das Micro e Pequenas Empresas de Camaragibe
Grupos produtivos
Comute
Grupo Favo de Mel
Grupo de Confeccionistas de Santo Amaro
Coopetorre
Pasteleiras de Aritana
Grupo Sabor de Campo Grande
Coleta Seletiva da Vila dos Casados
Cecotal - Cooperativa Ecumênica Com. de Org. de Trabalhadores
Liberais
Etta - Costura, Serigrafia e Artesanato da rpa-5
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Av. /taoca, 1953 - galpão r r - Bon.sucesso
- Rio de Janeiro - RJ
CEP 21061--020 Telefax:(21) 3882-4277
E-mau: grafthaly@lg.com.br

Escola de Fé
Centro de formação de Lideres (Cenfor}
Tema 11
12. Pastoral
- Na Igreja Universal
Na América Latina

1. Objetivo
Formação básica cristã
Aprofundamento da Fé
Capacitação para o trabalho pastoral, através de cursos
sistemáticos e permanentes
* dentro das linhas pastorais da Igreja Universal e da
Diocese
* numa dimensão missionária, ecumênica e popular.

- Em Nova Jguacu: + linhas fundamentais
+ realidade pastoral
+ sínodo
- Treinamento prático: + como fazer reuniões
+ como organizar Cebs

l

Justificativas:
- Embora todos os agentes de pastoral confessem a mesma fé
cristã, dentro da Igreja católica, costumam ser muito diversificados
os argumentos, as razões, a finalidade, as motivações, e
embasamento de sua profissão de fé. À base destas diferenças
estão concepções e visões diferentes de Deus, Cristo e da Igreja.
Em que se baseia a união?
- Tem muitos agentes de pastoral impregnados - com disposição na transmissão da Fé, levados
mais pelo entusiasmo e
testemunho prático do que pelo aprofundamento da fé a partir da
Palavra de Deus. As duas dimensões são necessárias e
complementares uma da outra.
- Por falta de esclarecimento perdemos muitos fiéis, seja para as
seitas, seja para grupos radicais. Urge um entendimento melhor da
relação de nossa fé cristã com o mundo.

12

2. Destinatários desta formação
- Em princípio: agentes de pastoral
: pessoas que são divulgadores da fe
- fé conhecimento de Deus que se revela
- fé vida - vivência - ação - prática - testemunho
: pessoas dos meios populares
- Concretamente . Catequistas (coordenadores de catequese)
. Professores de Ensino Religioso
. Preparadores para sacramentos
. Comissões Diocesanas e Conselhos Pastorais
. Ministros.
. Conselhos Comunitários e Paroquiais
. Associações Religiosas e Movimentos da lgn;ja
. Pessoas interessadas em aprofundar a sua fe e
participar da missão da Igreja.
. Lideres cristãos de organizações populares.
- Critério básico de participação: ser membro participante de uma
comunidade de base ou movimento de Igreja, e ser indicado por esta
entidade.

3. Metodologia do programa de Formação
Alem de ser um curso sistemático e permanente, pretende
promover um integração harmoniosa dos seguintes elementos:
1. Dinâmica de grupo - despertar as energias existentes em todos
os participantes do curso e dispô-los à particip�ção e partilha p�ra U_!TI
maior aproveitamento e rendimento da interaçao grupal. Orgarnzaçao
do grupo.
2. Ambiente - criar condições para a convivência; valorização de
todos individualmente e em grupo; harmonização de interesses
pessoais, grupais e sociais.
2

3. lnform��o - um programa de temas de cunho antropológico,
.
social, teolog,co e pastoral, à luz da Palavra de Deus e da Fé, como
contribuição científica
para o aprofundamento da fé e sua
transmissão.
4. Atividades planejadas - integrar a prática da fé (da atividades
planejadas e já existentes) no contexto do curso. De um lado esta
prática pode conseguir outros relevos de importância, de conteúdo,
de rendimento, de questionamento, de treinamento...): de outro lado,
pode contribuir para valorizar a parte de informes (atualizando,
revitalizando, questionando, focalizando o essencial, etc...)
5. Celebração da fé - integrar espontaneamente o relacionamento
fraterno com outros e filial com Deus, como parte inseparável do
aprofundamento da fé .

4. Programa e conteúdo informativo
Tema 1
1. Dinâmica de grupo
- Finalidade + criar convivência (ambiente)
+ com objetividade e eficiência
- Metas + desbloqueios de cada pessoa no grupo
+ valorização da pessoa e do grupo
+ descoberta de energias latentes
Meio + prática de relacionamento em grupo, através de
técnicas de Dinâmica de Grupo.
2. Elementos antropológicos
2.1 O Ser Humano
- um ser que pergunta pela existência
- um ser que busca felicidade - VIDA
- um ser que luta por libertação da vida contra a morte

3

s humanos
2.2 Consciência de conviver com outros se�
al
soci
ser
ano
- viver - conviver - ser hum
- conviver só através do amor
- amor é risco; ameaça da vida
amor pede condições - direitos humanos

•

2.3 Consciência de coexistir com a natur:za
-o
_ o ser humano no universo de seres nao-humanos
a
homem que dá nome à natureza, que denomina
.
reza
natu
pela
o
inad
natureza, que pode ser dom
Humanizar a terra,
- as ciências e a tecnologia
- o homem que dá nome à natureza
- as ciências e a tecnologia
_ 0 trabalho humano (com libertação ou escravidão)
- a propriedade (privada)
o equilíbrio ecológico
2.4 Consciência de ser EU
- EU como referência
- consciência de si
- o corpo humano
. . .
- EU sujeito e não objeto de sua h1st?na
- o ser humano como objeto - a dom1naçao

Tema2

3. Analise da Realidade
3.1. Vida e Morte dentro da Pessoa Humana
- Conflitos dentro da pessoa humana
L
- Estrutura da personalidade: EU REAL e_ EU �DEA
estruturas
(ou
o
zaça
ctuah
intele
e
tos
. conflitos entre sentimen
de fora)
..
,
- Sentimentos reprimidos e saude f1s1ca
. amor e saúde mental
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3.2. Vida e Morte na família do ser humano
- a família: gerar vida e condicionar a sobrevivência
- a educação: libertar para a vida, valores, cultura
Sinais de morte na família: marcar os filhos com as
limitações e fraquezas dos pais e sua realidade
histórica (especialmente da sociedade)
3.3. Vida e Morte na Sociedade dos homens
3.3.1. Pequeno retrato sobre a História do Brasil
- História como visão do fraco, do submetido e não
visto com o olhar do poderoso e do dominador
- Comunidades primitivas
- Colonização - colônia - colonizados
- Escravatura
- Processo de independência (modernização de
colonialismo)
A participação do povo
3.3.2. Realidade Socio-Econômico atual (Capitalista)
- Realidade social da Baixada Fluminense
- Desigualdades - classes antagônicas
- Realidade econômica da Baixada Fíuminense
- A mercadoria e seu valor
- Mais valia e lucro
- Princípios do capitalismo
Capitalismo internacional
3.3.3. O Poder Político - Capitalismo e Estado
- O Estado
- Exército e polícia
- Função do estado burguês
3.3.4. O Poder Ideológico - Capitalismo e Ideologia
- Fazer a cabeça do trabalhado
- Características da ideologia do capitalismo
- Os instrumentos da dominação ideológica
- Os princípios do capitalismo liberal.

3.3.5. A Coniuntura atual
- Brasil - pais capitalista dependente
- Militarismo durante 20 anos
- Problemas da Terra
- A "Nova República"
- A participação do povo
3.3.6. Os Partidos do Brasil
- Ideologia dos partidos
- Histórico
dos atuais partidos.
•
Tema 3

4. Em busca de respostas
4.1. O Marxismo
4.1.1. Carl Marx e o Marxismo
4.1.2. Marxismo na prática - países socialistas
4.1.3. Considerações a respeito destas práticas
4.1.4. Socialismo no Brasil
4.2. As Religiões
4.2.1. As religiões mais expressivas na história dos povos
- Hinduísmo
- Budismo
- Judaísmo
- Islamismo
- Cristianismo . Catolicismo
. Ortodoxos
. Anglicanos
. Protestantes - históricos
- pentecostais
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4.2.2. - Valores autênticos nas religiões
4.2.3. - Pentecostalismo
- Princípios da Fé
- Características da Assembléia de Deus no Brasil
- Igreja Eletrônica
- Igrejas Pentecostais e Pentecostalismo dentro da
Igreja Católica
4.2.4. - Seitas não-cristãs

Tema4

5. As Sagradas Escrituras
5.1. O caminho para Cristo no Povo Judeu
- O chão onde nasceu a Bíblia: contexto histórico, geográfico,
social e cultural
econômico, político,
- A formação do Povo de Deus
. Dominação egípcia e exôdo do Egito
. Passagem pelo deserto
. Ocupação da terra prometida e a criação da federação das
tribos
. Monarquia e grandes Reis
. Divisão do Reino - Exílio
. Reconstrução
. Ocupações estrangeiras
. O Messias
5.2. A Revelação
- A linguagem da comunicação de Deus
- Deus quer comunicar-se e formar seu povo
- A Pedagogia de Deus
- História da Revelação
- Plenitude da Revelação - JESUS
7

_ Esperança - mistério da Cruz
- Amor e caridade
5.3. Introdução à Sagrada Escritura
5.3.1 Como VER a Bíbla
- Bíblia e a Palavra de Deus
- Livro da caminhada do Povo
- Livro inspirado por Deus
- Livros inspirados
- Quem escreveu
- Quando.onde e em que língua foi escrita
Gêneros literários

6.4. A concretização do Reino
_ c,.1a comunidade
- envia em Missão

Escola de Fé - Região 1 - Catedral
°

30 Escola
Tema 6

Escala de aulas e folgas

7. A Igreja

Março
Aulas - 18/ 20/ 25/ 27

.
7 .1. Breve história da Igreja
lern - Co nstantino - c·ism a
Pentecostes - a lgreJa de Jerusa
entre o Onen1..e E O
_
Protesta'lte _ Vaticano 11 Oc,:ie,te - lnqu1s1çao - Reform'"'e.
MeaeH1ri - P;_iec a
Brasil. e em Nova
-_2 A lo"eie Católica na América La t na nc
/o;;aç�

5.3.2. Como ler a Bíblia
- Realidade - PRETEXTO
- Bíblia - TEXTO
- Comnvência comunitária e a fé - CONTEXTO

Temas

Nova Jguacu
-.3 lqre,as �"stãs no Brasi' e em

6. JESUS CRISTO (o Filho do Homem)

7 4 T;po: d� lq"eia
- lg·s1s ::::.Jarte1
_ lg _ ::"'1;resa
seu
- la e,a
_ tgre1e Sa1tuarlo

6.1. O Jesus histórico: (infância, vida pública, morte e ressurreição)
- De que modo o povo vivia (lado econômico)
- Com quem Jesus se relacionava (lado social)
- Quem exercia o poder (lado político)
- O que as pessoas pensavam da sociedade, da religião,
da vida (poder ideológico

Abril

Maio

Aulas - 01/ 03/ 10/ 22/ 24/ 29
Folgas - 08/ 15/ 17
('Q'"�é.��,;:,o
Folgas - 01/ 27129
Aulas - 06/ 08/ 13/ 15/ 20/ 22

Junho

Aulas - 03/ 05/ 17/ 24/ 26
Folgas - 10/ 12/ 19

Julho - Férias
Retorno dia 05 de agosto

r ....

.
us - Familia de Deus (Vat.ll)
7.5. lqre1a como povo de De
_ Fé em Jesus Cristo
_ comunidade de Fiéis
_ Compromisso - missão

6.2. A proposta de Jesus
-A Boa Nova da Salvação (da morte para a vida em
abundância)
- A Boa Nova do Reino - Milagres
- Os candidatos do Reino

cese de Nova Iguaçu
7.6. Linhas Pastorais da Dio

6.3. A Espiritualidade do Reino
- Oração - comunicação com o Pai - Revelação de Deus
por Jesus
- Fé de Jesus - fidelidade e compromisso

9
Escola de Fé
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Sede - Centro de Formação de Líderes
Rua Dom Adriano Hipólito, 8- Moquetá - Nova
Iguaçu
Tels, 2767.6201/ 2767.8857/ 2657.4718
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O objetivo do mural é mexer com as pessoas�Jc.,-.:)��'
("t�
Ter o mural sempre organizado, com notícias sérias e com brincadeiras
No caso de brincadeiras com as pessoas, cuidar para não ofender
Ter sempre as datas dos aniversariantes do mês de homenageâ-los.-�ISbi::t� � � ��\.)�QS
Sempre q, ,e necessário, pedir ajuda a equipe de brincadeiras
Quando não for possível deixar o mural colocada no sala, recolher cada dta

Acontec,�rá:

local: Catedral de Santo Antonio
1-!orário: das 19 às 21.30h.
Dia da semana: Terças e quintas feira
Início; 18 de março de 2003
Duração: 13 meses ( com férias )
inscrições: até o dia 12 de março na reunião do Regior
1 ou na sede da Escola de Fé
ficha de inscrição - destacar e devolver preenchida
legivelmente

Escola de Fé
Centro de Formação de Líderes

Caminhando em busca da RESPOSTA

Como encarar nosso mundo?

Diocese de Nova Iguaçu - RJ

Para você agente de Pastoral
Você sente dificuldades no seu trabalho na comunidade?
Você gostaria saber mais de sua fé?
Você gostaria de entender melhor como o nosso mundo?
Você sabe lidar com a Bíblia?

A Escola de Fé oferece:
Curso básico e sistemático para pessoas engajadas como você:
Agente de Pastoral, catequistas, ministros, militantes ...

Conteúdo·
Dinâmica de grupo
Quem sou eu? Quem somos nós?
O mundo e a sociedade em que vivemos
Res postas das ideologias, políticas, das religiões. da fé cristã ...
Sagrada Escritura: - como ver? Como ler?
- sua mensagem - revelação
Igreja: - sua históna
- sua missão
Sacramentos, etc...
Moral
Pastoral

- No murll1o

Tema 7

- No Brasl

8. A Igreja como Comunidade de Fiéis (Koinonia}
8.1. Na Organização da lgreia Universal
- O Sacerdócio do Povo de Deus
-A Hiera :q�ia (_P�pa -bispo -presbítero - diácono)
- Sacerdocro Ministerial
-Vida religiosa
8.2. Na Organização da lgreia no Brasil
- CNBB- CRB
- Dioceses e Paróquias
-Cebs
- Linhas Pastorais
-Associações -movimentos da Igreja

-Na Di0tese de Nova Iguaçu

Temas

10. A Igreja na CeBbracão da Fé
10.1. A LifurgB_ na lqreía Universal
- SacraTientos
- Ano Lit.i'gico
- DivinoOfício
- Sacrarrentais

8.3. Organização da /areia em Nova Iguaçu

10.2. A Liturgia no Brasil e em Nova Iguaçu
Tema a

- Vida Sa:ramental
- Sacrarrentos especiais
-Celebr�o da Palavra
-A Religã.o do Povo
-Ministém de Celebração

9. A Igreja no Serviço da Caridade (Diaconia}
9.1. No mundo . antigamente
. hoje
9.2. No Brasil
9.3. Em Nova Iguaçu
9.4. A lgreia no Anúncio e no Aprofundamento da Fé
-A Palavra da vida . como anúncio da Boa Nova (para
fora) - KERYGMA
. como aprofundamento da fé (para dentro) CATEQUESE
10

Tema 10
11. Moral
- Seguimerio de Jesus
- Sentido á> pecado
- Conversã, e perdão
- Questõesdesafiadoras

FETAEMG

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICIJLTIJRA
00 ESTADO DE MINAS GEBAIS

Pl?ODUÇAO =

fETAEMG

CoLA0oRA�AO:
CENTRO DE E5TUOO$
00 TRABALHO (CET)

_ BELO HORIZONTE
DESENHO:

�¼eYv

O TRABALHADOR
RURAL 5o'VAI
MELHORAR OE
SITUAÇÃO �E O
<E>IN DICATO DELE

FôR FORTE!

MAS PRA 1�50
TODO MUNDO
TEM DE:. éNTRAR
PRO StNDrCATO!

.51::RA' QUé
•ODO NIUNDO
PODE E:NTRAR

PRO 5(NOICATO?

UNIDO EM
TODO fV\UNDO SÓ! 5f O
UM SINDICATO SE
TRABALHADoROIC'ATO
DI\Jlc:>f, O 5/N
FRACASSA�

PRA' QUÊ"
f:t-JTRAR NO 0
SINDICAí0'?$
PRA íER
A½ISTÊNCIA
JVltDI lA AE'?
'7Ef'•ffl $T

íEM GENTE QUE
$0 LEMBRA 00
�1Nt?ICAT0 PR(\
tv1AS E
,sso�
FI
CADA LA QUE
OE�AN1MA···

5tNDICAT0 QUE
5d ícM IS50 i
SINDICATO
ASSl5fE'NC/ALISiA!
flCA PARECéN 00
ÍLJNRURALt

ELES TE LEVAM EM ú M • • •

LEVAM NO
PRf�IDENTE,
QUE MAI.S
PARECE uM
PAPAI NOEL.
A QUEM
TOOOf'IIUNOO
YfM
PE.DIR
COISAS!

MAs o

XIS e>O
PROBLEMA
ELE NÃO
Ré�OL\IE:!
EO XIS
�o PRo6LéMA
ê A LUTA PRA
NÃO DEIXAR o
í°RABALHADOI<
�ER ROUBADO
EM 5E'U5
DIREITOS!

MEU F°ILH0,
PODt PéDIR
QUE, E;U VOU
veR o QUé
EU FOS.S O
f"AZER!

0

No

s1No1cA-ro
ALl5TA
AS$1Sí€NCt
OR
íRABALHAD
e.' QUE TEM
DE IR AO
SiND'.l.AíO!

o

Aí!:: PARA

?INOICATD DE: VERDADE E: Ufvi SINOIC.ATO
DE LUTA! ELE ORGANIZA 05 TRABALHAWRES
PARA BRIGAR POR SEUS DtRélTOS!

C)

5AI
GATOl

CONSE&UII<

UMA

INfORMAçÁO!

t

íLJOO

(ENTAAll2ADOl

E A�

coisAS

NÃº

ANDAM!

i

fv'UlíA

BUROCRACIA!
� FIC.A
íUDO NA
MÃO oo
Pí<E$/ DENTE'!

0

'7INOICATO OE VEr?DADE
0l1E-R Ci)Ué T0005 OS
TRABALHADORES <;E:JAM
BEM T/?AíA 005, TA M E3EM
FORA DO �INDt(ATO!

OS TEfv1POS
t;�TÃO MUDA�OO!
O 5tND1lAT0
íEM O�
MUOAR
TAMSEM!

I

Q

MAS NÃO foi 5d
NA CIOAOE! 05
TRABALHADORES
DE CANA DE
PERNAMB UCO
'JA' FizERAM
DUAS GREVES E
CON(i)LJl�TARAM
SEUS DIREITO.S!

HOJE Ef'A DIA SE"
O TRABALHADOR' Ni{)
l<EAGII< E.LE PERDE
ATE' O
EMPREGO!

NllAL i f'\UITO
0 SINDICATO A551STE
o eLe P1?ec1SA
DEVAG-AR! PoR iss
DICATO
\/IRAR U/VI SIN
DE

LUTA�

E
PARA 1750 f;L
UM
Déf'E.NDE DElllíO
M
SUG"t;t�O
NTf:: =t,MPORTA
�=' '"'t:�
0

MM

DéLéGADo ..

SINDICAL�

ELE VAI LIGAR
COMUNI0A0E.S
Ao 51N OICATO!

A>

PARA A COI.SA AND1"'1R E PRECISO
ORG.AN12AR O
ALHADORE5 NOS
EtE:�ORAM
LOlAt5 ONDE.
E. TRABALHAM.

�
E NINGUÉM \
MELHOR PARA
FA"2ER ISTO
QuE ALe:,UÉM
PO
LUGAR,
COMO O
DEL�6ADO!

ÉLE E, QUEM VAI

LEV�R OS TRAE3ALHAOORE$
ATé. AO $INDICATO!
�LEGADO
�INDICAL De
BASE
QUEM VAI

0

fi

L.f; VAI< O
7INDICAT0
ATe OS

1RAf3ALH,4[)0RéS !

P0ts o

MAIS

0

tf.11PORTAN TE
QUE O
C>ElEGAOO
5rNptcAL

DELEGADO

PRECISA ANDAR
E CONYE.RSAR,
PARA SABER
DOS PROBLEMAS
t>A 'f.UA

E

E

fLélTO

i

Nló
QUALQU�R
UM QUE n.
n
PODE Sl:0O.f
HI
E5COL

O
TEMA
5éR E=L-&UEM COM DISPO.SIÇÃO PARA

E=FENDER
O

U/\-iA �550A
HONESTA,QUE
NÃO TENHA
RABO PRESO!

5ALA'RtO!

o Tl?A8ALHADOR!

UMA PESSOA _
ESPERTA,QUE NAO
SE PEIXE ENGANAR
PELO PATR4°o OU
PELO C:.ATO l

ELE TEM
D€ CONVER5A R
COM O
A55ALARIADO,
5EJA ELE
PERMANENTE OU
0
TE/\1PoRA RI0,
FICHADO OU
CLANDE.STtNO!

f L.é

TEM DE

CONVER>AR
COM O

PE<;>UENo
PRODUTOR,
PARA 5A8E1'>
()05 SEU$

PR08LEMA5!

GRUPO
DE APOIO!

o

Réc:;1Ão!

PoR $EUS
COMPANHEIROS!

CoMo NEM,
5eMPRE. DA
PARA FAZéR
TU DO 50::ZtNHO,
O DELEGADO
DtSTRt8UI TAREFAS
ENTRE 05
COMPANHEIRO>,
QUE FoR�AM
UM

AQu, ELES

TÃO PAGANDO
MEN05 QUE

NÃo

TA' VALEND
OA

PENA PLA!VTAR!

TEM 0€ CONVERSAR
O P0$%1RO ...

COM

Ô PELEG-ADO
51NDICAL DEVE
ANALISAR 05
PROBLEMA;,
Jl.JNTO
CO/VI 0$
COMPANHélR05
E ES(OLl-léR
COM

ELES A
MELHOR
�OLUÇÃO!

(i)UAf,100 NAO OE:.R PARA RESOLVER
SEM A AiWOA 00 SIN()tCATD, O
DELEbADO EN(AMINHA O PE%0AL
ATE;° LA'! COMO NO CA50 OE
PRECISAR ENTRAR NA ê]l.JST1ÇA!

0

OELéGAOO
D1CA
L
51 N
AJUDA 05
C.OMPANHEIRO.S

A CONHECER
E A
DfFENOER
05 5E:ü5

DIREITOS!

SEU ADVOGAOO,
VléM05 PEDIR
ORlêN17\0O AO
seNHOR!

� _DélEG-A. DOS E
A .DIRETORIA
DO �INDICATO
TRA�ALHAM
iJUNTO>

PARA AtHAR

UM/\ 50WÇÁO
PAl?A 05
PROBLEMAS
LEVANTA005
POR

°'PA
REGIÃO!-

SINDICATO

O SINDICATO
SO/v105 Nd5 ll

$E:

F1:ZER UM
f30M TRABALHq
1
5tRA MAIS
FACIL PARA
O DELE.6A0O
CONSEGUIR
QUE MAIS
TRABAL HADOl<E.S
ENTREM
PARA O

5IN01lATO!

PoOEM 5ER FEITAS RIFA$ E"
LEILôES PARA AüU0AR O
SINDICATO!

N1NweM ,cM
OtNHEtRO SO81?AN0O,
MAS �tNDICATO
SEM DINHEIRO
NÃO CON-,EGU5
F'"AZER NADA!
0 DELEGADO
C)EVt= /\'1O5TRAR
COMO É
IMPORTANTE
O P AGAMfNTo
DA
MENSALIDADE!

MAS o MA�S

1 MPoRTANíE: E O
TRABALHO De
C.0NSCIEN111AÇÃO
DOS
COMPANHf;IR05 l

E ES5A CONSCIENTIZAÇÃO VAI ACONTEc.ER ATAAVfS DA
PARTlCtPAÇÃO D6-TODO..S NAS RéUNIÕÊS ORW\Nr2ADAS
P�LO OElEGAOO !

!j
:.

o

,tlJ0ICAíO E.
�d O PRÉDIO
00 StNDllATO?
1;· Sd A o,Re,oRIA '?
é'$o' o
DELEGADO?

NAS REUNIOE s TODOS
FALAM E OlJ\JE/l/l,O15CUTtN0O
05 PR08LE.MAS DA REGIÃO!
'E:.M v�z OE FlcAR
t::SPERANDO (;XJE. O SINDICATO
RE5OLVA TU0O, OS PRÓPR105
TRABALHA0ORE.S PRo<.URAM
50LU(iÕE. S!

HORA

DE DISCUTIR
NE55AS RéUNI0E S
O DELE6AO O
OIS(UTE COM 05
COMPANHEH?05 05
PR08LEMA.S ! COM O
VAfv10S MELHORAR
O PREÇO oo
MANTlfvlENTO
COMO &ARANTIR O
NOSSO S/\LA'RI O '!
é O PROBLEMA 0A

'?

TERRA? JUNTOS�
RE50LVEM O
QUE FAZER!

HORA

DE AGI(?_ DE.POI� DE RE50LVIDO O _QUE SE,
1
VAI FA2ER ' AS TAREFAS SAO DISTRl8UtDA5.
CADA UM PEbA úMA PARTI:
PARA FAZER]

'

HORA Dé AVALIAR- DEPOIS E
PRECISO Vê.R $E O TRAl3ALHO
Deu BON s Ff<UTOS.
M
E' PRECISO APREND�R CO
CADA EXPERIE.NGIA !

}\S 'vE2E5 A5
PE550AS MORAfv1 OU
TRA6ALHAtv1 NO MESMO
LU6AR
/vi.As E:STÃO CADA UM
PRO �E'1
LAOO, SEM éi)UERER
SABER DO
PROBLEMA DO OUTR
O!
UM GRUPO De TRABALH DO
A Kf>
POR Sr 5Ó NAÕ E1
UMA BASE.

$o' QUANDO OS TRABALHADORES
RURAIS �E ORGANIZAM PARA DEFENDER
5EUS DtREITO.5, E. QLJE SE TORNAM
A BASE 00 51NOICATO!

� /vloVtMENTO SINDICAL FORTE
E COMO UMA A'RVORE !

'
1:1

l
'

o o oo oo
[J o

.

.• - ;

t:i'

'

() (\
C\ ••• � \
, CI
�

.

A

COPA t' A

CONFEDERAÇAO

0$ GAL/-105 MAIS
FORTES 5ÃO AS
FEDERAÇÕES!

�

TRANSFORMAR GRUPOS DE TRABALHADORES
EM BASE E, A FUNÇAO DO DELEGADO SI NDICAL�
COM fv'IUIT0.5 SIN0tCATO5 NO 5lNDl(ATO A551STENOAL O
COM UMA
O MOVIMENTO MOVt/\1E.NTO .51N01CAL FtCA
TE'
FoRTE5
FoR
E
BAS
COM REUMATISMO, POR QUE
O StN0tcATO 5/NDICAL TEt,,t MAIS
SÓ TRATAM 05 PROBLEMA.5
FORÇA PRA RE>OL\JER
FicA FoRTE!
INDIVIDUALMENTE!
N0$505 PROBLEMAS!

A_?. RA(ZE5 MAIS FtNAS
5AO 05 TRAl,ALHAOORó

o
rJ

!
O TRONCO
RE PRE5ENTA :05
5INOICATOS !

Qg

1

A> RAIZE5 MAIS
GRO5SA5 $ÃO o5
DElE6A005
51NDICAIS/

o

Ti?ABALHAOOR Ficou IS
OLADO
Do.s OUTROS! Ficou D
ESUNIDO
Dé50RG-ANfZADo! Ficou UM
SINDICATO PRA CA; OUTRO
PRA º L A!

A55fM &LE5
5ABEM DEFENDER
"SELJ5
INTERE5.5E5.

0?

PATROE.S 5Ão
FORTES PoR QUE
SAo UNIDOS E
ORGANIZADOS�

E C> PATRÃO TEM MUITA
GENTE DO LADO DEL6.

1

TEM O GATO. TEM O
JAGUNÇO E ATE.'
MAUS PROF1�S,ONA1.S!

POR 1550 {3 QUE. 0.5
PATROE.S CONSEGUIRAM QUASE
SéG-U RAR O C RE.°5Ct.MENTO
DO MOVIMENTO 5tNDtCAL.

PARA FtlAR FORTE" PA
r?A
LUTAR PoR <;fuS tNTERE
55ES
O TRABALHADOR
Sd
CONTA COM OS
0LJTR05
TRA&AlHADORE.S!

E

PRÊC/50 o TRABALHAW
R
>E UNIR COM TRABALHADOR�

PoR isso TODO.S
TêM DE Se U
NIR é
SE ORGANIZAR
l=M BUSCA DA
50LUÇ,{o t>o5 SEU.S
PROBLêMASI

{;. PRECISO SIN
DICATO
OE LUTA �E UNIR.
C.OM '>fNOICATO

Vé LUTA!

E PREC.1SO O TRABALHADOR DO CAMPO
>E t.JNtf<. COM o TRABALHAOOR DA
C.IDADE 1 PA�A LUTARE": uUNT05!
�;::-

0'1..,

'IJ

Pois so' coM uM Mov1MEN
TO swo,cAL
�ORTE 05 TRABALHA DO
RES VAÕ PODER TER
':,EU5 DIREITO.$ RECONH
ECIDOS E TER.
U/vlA VIDA MELHOR!

0

�1f/iiCJ 5INDICATÓ �:{jf,J:

50/v105 NÓ51

0

TRA8AL/-IAD0R APRENDE
cOM A EXPER1€NetA DO OUTRO!

PARA �AIR Do SUFOCO E i=-AzER
UM MOVIMENTO SINDICAL J:ORTE !

,,..________,.!)

iY-

O CA/v11NHO DO

MOVl/v1fNTO SINDICAL

FRENTE NACIONAL DOS
TRABALHADORES
Cadernos de Formação
SÉRIE RURAL
N! 1

SINDICATO DOS
TRABALHADORES RURAIS
1
"'

.

. ... ,

•A P�Z-.€ FRUTO DA JUSTIÇA•
Maio de 1983

Companheir ó,
Vamos com
bre sindicat eçar este caderno so
o contando
um cas o:
Os lavradores
de Barra do
es tavam c om u
Alt o
m problema s
êrio1:
tinham titul
nao
o
diss o, não co das posses. Por causa
nseguiam lice
desmatar. Não
nça
para
.vam, e não p desmatando, não pla nta
lantando, o
imp
INCRA subi a
do
muito. Se des osto
m
vavam m ulta.
O que fazer? ata\sem,lJ:_

.
o obj et·w
o da FNT ao criar a "Sé
�
ri e �a 7,,, e� at ende r as
mu"L·tas soZI
cita,ço es qu e v�
- r ec eb endo, por Pª!:.
t e de companh e"Lros da ár ea rural.
Est es �ade:r>nc;s e 'laborados com a
part"L• C"L•pa,ç a.o de i.avradores, sã.o
wn
ina trumento de r eJ.n.,ex-ão sobre a 7i.uta
do trabalhador rural•
2

Seu Gervá
tant e idade, sio, um homem de
bas
sugeriu que
to
se reu nis se
do
mun
do
pra conversa
r sobre essa
situação. Mar
dos foram par caram dia e hora, e to
a a reunião.
dona Franc is
a
ca e os três Viera m
filhos,
se u Joaquim,
o
6.
era posseiro h Liicio, o Jorge,
que
também seu Ger ã pouco t empo; vie ram
v
tinha umas poss ásio, e o Tonico, que
es na região
mais de vinte
jã
hã
anos.

L________
___,,______..:_________

--:=-===-�

3

A reunião aconteceu mais ou me
• .nos assim: todo mundo contou a
sua
·situação. E eles perceberam que
�.!!.
dos tinham o mesmo problema. �epo1s
'disso, ficaram tentando
encontrar
uma saída para resolver esse proble�
ma: pensaram em ir no INCRA, na Pr�
_
curadoria do Patrimônio Imobiliario
PPI, na Casa da Lavoura. Todo mundo
jâ estava ficando meio d s imado,
: !�
quando o Tonico deu uma ideia:
Porque a gente nao procura o sindi
cato?
o sindicato? E por que procurar ele?
perguntou dona Francisca.
' Bom, eles devem estar metidos com
um monte desses problemas. Talvez
eles possam ajudar_a gente.
E se o sindicato nao prestar,
se
a diretoria não prestar. Como
e
que a gente fica?

-

Quem
Gervásio,
e o Jorge
sem dizer
fOU:

perguntou isso foi o
seu
muito desconfiado. O Lúcio
ficaram matutando um pouco,
nada, atê que o Jorge tas

4

- Pojs é, p,·,,c-urar
o sind1u1t,:.
eu nem sei o qu<-: e
sindicato!

tl,l�

Então o grupo começo
u a conver
sar sobre o sindicat
o dos trabalhado
res rurais.
� o que nós vamos fa
zer
neste
caderno: a gente va
i conversar sobre
um instrumento de
luta - o sindicato
que foi criado e co
nquistado com mui
ta luta e que prec
isa estar do lado
do trabalhador.

o QUE E SINDICATO
;

� Sindicato verdadei
.
ro é a orga
n1zaçao dos trabalha
dores para defen
der seus interesses
e para lutar pe
la justiça. O sindic
ato luta pela pÕs
se da terra, por me
lhor
melhores condiço�s de es salários , tr
vida, por uma sociedad abalho e de
e nova. Hã sin
dicatos de trabalhado
re
na cidade. (Leia tamb s no campo e
ém o caderninho
O Sindicato, da Séri
e Leis Trabalhis
tas).

-

5
W@

===

-- -::ZU

'.L"

NO CAMPO

· A dire!oria é compos ta
por seis
pessoas, tres e f=ti vos
e
t
rês.
suplen
tes. Os cargos sao os
- �
se guintes:
- o preside nte, que
dirige as
as s�mblei as, as re uniõ
es de
·
dir
e
to
ria, presta contas ·e
m nome da dire
tor! a e repE e se nta o
sindicato.quàn
do . e ne cess ario•
'
- o se cretari o, que c
uida das
atas
(fa ze r uma .ata ê t�
mar no ta do que
aconte ce nas reu nioe
s e asse mblêi.�)
e su bs titui o
presidente quando fo
r
preciso;
- o tesoure iro, que cu
ida
nancei ra do sindicato. da parte fi

0 sindicato dos trabalhadores r�
rais e a união e o rganização dos tra
balhadores rurais. O trabalhador so
to
zinho não tem força. Mas_quan�o
Juntos,
dos os trabalhadores e stao
levar
têm muita força, e conseguem
a luta mais longe.
Hoj e, no Brasil,� ma�or�a ?ºs
trabalhador es rurais sa o si�di�aliz�
dos. Em 1980 havia 2.376 sin�icatos
de trabalhadores rurai s n� p�is! 5�
gundo a CONTAG-Conf ederaçao Nacional
• 1 tura. A
dos Trabalhadores na Agricu
sindicalização ê maior no ca�po que
na c�dade: no campo, 52% da c�tego
cidade,
ria ê ·sindicalizada, e na
apenas 28% dos trabalhadores urbanos.
O

FUNCIONAMENTO

DO

SINDfCATO

sindicat�
Pela lei de hoj e, o
uma di
tem
dos trabalhadores ·rurais
esta
um
fiscal,
reteria, um cdn.s elho
tuto e os sócios.

6

Os três suplente s de
diretoria
os diretores qua ndo
esses
n� o podem e star no ma
ndato, isto ê,
º
. ?º pode m estar tra ba lhando pelo:sin
dicato.
s � bs titue m

1

O Conselho Fiscal
comp osto
p or tr es membros, que é
cuidam de fis
c a l� za r os tos fin
anceiros da d ire
�
tori a . Tambem aqui há
três suplentes.

7.

Na direção do sindicato tem tam
bêm dois representantes do sindicato .
junto ã federação estadual. -Esses re
· presentantes podem ser jâ da direto-=
ria ou do conselho, ou suplentes, co
,..
• -r
mo pod em ser tambem pessoas especif!,
cas para isso.
Se forem pessoas específicas P!
ra isso, o número de diretores sera
14 pessoas. O ideal ê que todos esses
diretores se reúnam frequenteµiente, e
tomem as de eisÕes juntos • Não são duas
ou três pessoas que devem assumir pe
lo conjunto, todos os· doze devem as-='
sumir.

e

que
O estatuto
um documento
no
regula a vida do sindicato. E
estatuto que estão as leis regulando
a diretoria, a participação dos
sã
cios, as atividades do sindicato,etc.

O estatuto ê igual para
todos
os sindicatos, feito de acordo com um·
modelo do Ministêrio do Trabalho •.
Quer dizer, quando os trabalhadores
8

de uma categoria
dec��em criar
um
sindicato na sua
regi.ao, obrigator
mente terão como
ia
estatuto o
modelÕ
do ministêrio.•
Atê os sindicatos
patr onais usam
o mesmo modelo.

·Na sua op1...•n1...a
o que
zer o estatuto 3 do s1...m deveria fa
· to áõ
trabaZhador rural? ·nd1...ca

::DERAÇ�O E CONFÊDERAÇÃO
cada pais o sindic
ato f01.. f .
to de um Je
· ito
·
d.iferente. No Br · 1e1
as� •a le;. que criou o
sindicato
_ criou
tam bem duas out ras
organiz
. açoes
a
federaçao e a con
'
feder ação,

Vârios sindicato
gari.· a, num mesmo Es s da mesma ca te
tado ' forrnam uma
fed
- eração . E O conJ. unto das f
ederaçoes
estaduais fazem uma
Con
fed
çao. Por exemplo:
.... e:a
muitos mun1.c1.
p10s
de Minas Gerais
· tem
trabalhadores rura um 5•1.n d'icato dos
is. O conjunto des

9·

--·---

• d1' c�a tos forma a Federação dos
ses sin
.
.
T�abalhadores Rurais de Minas C_era1.s.
A mesma coisa aconteceu nos- _outr?s
estados do país. Essa Federaçao,ma�s
a Federação dos Trabalha�ores Rurais
d� Bahia, de Goiãs, e mais as de to
. _ s,
dos os outros estados bra�ileir
?
Nacional
f..;>rma a CONTAG-Confederaçao
.
.
d�s Trabalhadores Rurais.
Na grande maioria dos sindicatos, mui'tas vezes o trabalhador muda
de sindicato ao mudar, 9e emprego ..
Apenas algumas categorias c?ns7 guiram pertencer sempre a um sindicato
da mesma categoria, i�dependenteme
�
te da firma em que estao trabalhan
do. Exemplo: os cozinhei;º:; os pr�
fessores; os oficiais graficos.
mais
existem
Alem da CONTAG,
seis confederaçoes de trabalhadores
·no Brasil. são elas:
-Confederação nacional dos trabalha
dores na industria
-Confederação nacional dos trabalha-

10

dores em emp resa s de
-Confederação nacion credito
al dos trabalha
dores no comercio
-Confederação nacion
al
dores em transportes dos trabalha
-Confederação naciona terrestres
l
dores em es tabelecim dos trabalha
entos de educa
ção e cultura
-Confederação nacion
al
dor es em �ransportes dos trabalha
marítimos, flu
viais e aereos.
Todas as categ oria
dores brasileiros est s de trab alha
ão enquadradas
em a!guma de�sas con
fed
eraçÕes.
Os
_
patroes tambe m tem
suas
fed
era
çõe
s
e confederações, mas
alêm disso cria
raro vãrias o utras
organizações alem
do sindicato.

BASE

TERRITORIAL

Todo sindicato rep
resenta
os
trabalhadores de uma
determinada ârea
geog ráfica. Essa ãre
a e ch amada base
terri torial, podendo
incluir um
.
ou
mai s mun1c1p10s.

. .. .
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OS

SÓCIOS

O mais importante no sindicato
é a participação dos sócios. As deci
sões de fundo devem ser tomadas pelQ
éonjunto dos sÕcios, reunidos
na
�ssembleia geral. são os sôcios quem
decide a vida do sindicato. Por exem
plo: aumento de mensalidade sÕ pode
acontecer numa assembléia geral, com
aprovação dos sôcios. Outro exemplo:
Sf qualquer sôcio do sindicato
dos
trabalhadores rurais quiser dar qual
quer ideia, e a diretoria do sindicã
to não quiser convocar a assemblêiã
geral, basta apresentar essa idéia,
com mais 30 companheiros, e assinatu
ras, e publicar no jornal da regiãç
uma convocação para a assembléia ge
-=
ral e discutir o assunto na
·semblêia. Para isto o sÕcio tem que
estar em dia com as mensalidades, e
estar sindicalizado hâ pelo menos sei.1
meses.
12

as

QUEM

Incra, ou os volantes, bÕias-frias ,
enfim qualquer trabalhador rural que
não tenha documento, pode ficar
sõ
cio do sindicato sendo
apresentado
por um outro sócio.• Muito companhei
ro fica sócio sem documento nenhum .-

PODE SER . SÓCIO

Podem ser sôcios do sindicato
,
dos trabalhadores rurais:
posseiros
pequenos proprietários
rendeiros
meeiros
.:.. parceiros
- assalariados
• volantes ou bóias-frias
d!:_
Para ser .sÕcio, o companhe�ro
l
tua
si
sua
me
for
con
ve apresentar,
l
ção:
poscadastro do INCP�, para os
seiros
e,
escritura de pequena P :ºP;1:dad
s
r1o
eta
pr1
pro
os
uen
para os peq
amento
contrat� de parc:eri�, arrend
ou meaçao
da, pa
- carteira profissional assina
ra os assalariados permanentes
Os posseiros sem cadastro

no

Todo companheiro ou companheira
para se sindicalizar deve pertencer
à base territorial, ·deve
entregar
duas fotos 3k4 e pagar uma mensali�a
de e a taxa de carteirinha, no momen
to da sindicalização.
A lei não tem uma definição ela
ra de quem ê trabalhador rural
fundo
isso traz muita confusão. No
é uma luta política. Quem vai ser sô
cio ou não do sindicato depende mui::.
to da atitude da diretoria sindical.

e

Anos atrãs houve uma tentativa
patronal de obrigar os pequenos p�
prietãrios e posseiros a serem
so
sindicato
patronal.
Os
traba
c
ios
do
.
·lhadores reagiram, em muitas partes
do pais. A_ lei de hoje diz que o PO_!

15
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seiro e o pequeno propriet-ârio podem
se inscrever no sindicato
patronal
ou no dos trabalhadores. Para
· se
inscrever no sindicato dos tr�balha
dores, deve explorar a terra
pes
soalmente, com a família, sÕ recor
rendo a·assalariados temporariamente.

No seu sindi-cato, · tem todo tipo
de trabaZha.dori :rruraJ? Todos par
ticipam da vida do sindiaat()?·CONTROLE

DO

ESTÁDO

o que nõs f�lamos ate agora foi
sobre o funcionam�nto do sindicato.
Mas ê preciso dizer uma coisa. muito
importante: todo esse funcionamento ê
determinado pelo Ministério do traba
lho, -que na realidade controla o sin
dicato.
O sindicato do trabalhador rural
deve defender o trabalhador rural.
No entanto, no Brasil existem várias
maneiras de o Governo controlar
o
sindicato. Por exemplo:

16
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t

- intervenção - o Ministêrio do Tra
balho pode intervir e destitu,i,r a
diretoria, quer dizer; cas�ar
o
mandato da diretoria eleita pelos
trabalhadores. Nesse caso, o minis
têrio nomeia interventores de sua
confiança para dirigir o �indicato.

Em que situação você acha que o
governo tira diretorias sindi
cais? Você conhece casos?
imposto sindical - outra
maneira
de controlar e atrav�s do\ imp�sto
_
sindical, que e um dia de serviço
que todo brasileiro paga, uma vez
por ano, ao sindicato. To�o trab!
_
lhador paga, mesmo quem nao e
S!:?_
cio do sindicato. Quem ê assalaria
do, tem um dia de trabalho descon
tado na folha de pagamento,
todo
ano. Se o patrão não desconta,
o
que ê muito frequente, o sindicato,
a federação ou a confederação pode
promover uma ação reclamando.
E
muito comum o patrão não pagar.

18

Quem� parreiro, r�ssPiro, pequeno
proprietirio, paga uma t�x� acres
cen ta
· da ao imposto do INCRA.
chama-s0
A taxa paga ao INCRA
Imposto Territorial Rural. Essa taxa
varia de acordo com o tamanho da ter
ra, com o tipo de produção, e com a
porcentagem da terra que e cultivada.
Essa taxa vai para o sindicato.
Mas nao vai direto não. Vai para
o
Ministério, que distribui o dinheiro
da seguinte forma:
- 607. para o sindicato
- 157. para a federação
5% para a confederação
- 207. o governo segura para aplicar
em seus programas.
� tambêm o Ministério do Traba
lho quem determina de que forma o di
nheiro do sindicato deve ser gasto.
Se o ministério achar necessário, po
de congelar as contas· bancárias
do
sindicato.
19

O que você acha dessa maneira
de financiar e controlar o di
nheiro do sindicato?
proibição de greve: Greve ê parar
de trabalhar para pressionar o pa
trão. Pelas leis trabalhistas,
�
greve só ê legal quando ê decidida
em votação secreta, numa assemblêia
_geral, depois a ata ê encaminhada
ã delegacia do trabalho e a delaga
eia do trabalho dá permissão de fa
zer greve. � claro que nenhuma ca
tegoria segue essa lei, que
nao·
tem pê nem cabeça. Alêm disso,algu
mãs categorias são consideradas dl
segurança nacional e não podem fa
zer greve de jeito nenhum: traba
lhadores em água e esgoto, energia
elétrica, petróleo, gâs,
bancos,
transportes, comunicações, cargas
e descargas, hospitais, farmácias,
funcionârios públicos. � claro tam
bem que companheiros de todas essãs
categorias fazem greves, porque são
tão explorados como as outras cate
gorias.
20
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-extra, férias, 139, nem atendimen
to médico.

Em resumo, as leis que regu
lam a estrutura sindical, tanto pa
ra o trabalhador rural quanto o'• da
cidade, fazem com que seja mais fã
dã
cil ver o sindicato como quem
assistência médica, dentista,
do
que como um Órgão de luta polLtica
pela classe trabalhadora.
UM

POUCO DE

,

HISTORIA

Em muitos paLses os trabalha
dores criaram sindicatos, desde o
século passado.
No Brasil, jã nos
primeiros
anos deste século os operários ti
nham criado sindicatos, ligas op�
rârias, círculos, associações. Na
quela época a indústria estava co
meçando a crescer, e junto com ela
.crescia a classe operaria. A explo
ração era muito grande. Não havia
absolutamente nenhuma lei de prote
ção ao trabalhador, que era obriga
do a trabalhar até 18 horas
por
dia. Não existia pagamento de hora
22
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Para se defender da explora
_
çao, os trabalhadores criaram então
associações, sindicatos livres, so
ciedades de ajuda mútua, etc. Essas
formas de organização eram violen
tamente reprimidas pelo governo. Eram associações totalmente susten
tadas e dirigidas pelos trabalhado
res.
Aconteciam
mui
- tas greves ' exÍs
.
.
tia muita repressao, mas a
forçã
da classe trabalhadora crescia.
Chegou um certo momento
em
que não dava mais para o
governo
tratar o trabalhador só na·base da
repressão. O governo teve que
ce
der e admitir alguns direitos para
os trabalhadores.
Nessa época, era presidente do
Brasil Getúlio Vargas. Vargas lega
lizou os sindicatos, e com
isso
houve duas mudanças importantes pa
ra os trabalhadores: primeiro, era

23

grJ.nd..- vitÕ,·i.�. ,, .. i., ,11-•,,i-a
:;
lt."i n.:conhcdn o riir�ir,, .k t,·:•!,,1
lhndor t,i1· s,·u sin,!ic-utú, t.:111
Vt!Z
t 11r11:J'-'ª
JI:' só reprimir. Se;·11nd0,
a organização livre mais clifÍcil,
pois o sindicato oficial era
con
trolado pelo governo.
111ni'l

.

e

pa
Na área rural a situação
recida, e
diferente. Como assim?
e parecida porque os sindicatos de
trabalhadores rurais só foram reco
nhecidos pelo governo depois
de
o
muita luta. É diferente porque
trabalhador rural já existia
no
Brasil muito antes do operário, e
já tinha enfrentado outras formas
de luta,

e

Primeiro foram os Índios, rea
gindo contra a exploração pelos pÕr
tueueses; depois os negros, escra
.vizados, que lutaram para serem 1T
vres. (Leia tambem o Caderno Escra
vidão e Libertação)
Para dar alguns exemplos mais
24

recentes, no começo deste século,
entre 1912 e 1916 houve uma guerra
camponesa no Paranã e Santa Catari
na, chamada guerra do Contestado,
onde 20 mil camponeses enfrentaram
metade do Exercito brasileiro.
Entre 1945 e 1964 houve muita
exem
luta camponesa no país. Por
plo:
- Em 1950 a revolta de Poreca
tu, norte do Paraná, contra grilei
ros, revolta que provocou a prime:!:
.por
ra desapropriação de terras
linteresse social no Brasil.
1
- Entre 1946 e 1964 houve
a
revolta de Trombas e Formoso,
em
Goiás, onde os posseiros da região
chegaram a criar um governo
prÕ
prio e desenvolveram o trabalho co
munitârio.
- Em 1955 houve uma tentativa
de organizar um sindicato dos tra
balhadores rurais, em Governador Va
ladares, Minas Gerais.
- Nesse mesmo ano em Pernambu
co surgiram as Ligas
Camponesas-;25

que se espalharam por outros Es t .:1
do:;. As Ligas duraram até 196i'l, e
eram muito combativas.
O surgimento das Ligas Camp�
nesas assustou muita gente, e con
tribuiu para o governo apressar a
aprovação da lei criando o sindica
to do trabalhador rural.
Então, em 1963 o governo criou
um conjunto de leis regularizando
os sindicatos dos trabalhadores ru
rais. São esses sindicatos oficiais
que existem hoje.
Em outro caderninho desta se
rie, a gente vai estudar mais
a
fundo a história do trabalhador ru
ral no Brasil.
A nossa história mostra que o
sindicato
uma conquista dos tra
balhadores, no campo e na cidade.
Mas o governo quer controlar, a to
do custo, a nossa organização.

e
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Por que, na sua opinião, o (.{9_
verno quer aon troZar O sindiaato?
PARA QUE SERVE

o

SINDICATO

14
Ce rto dia, um menino de_
com
a
mae
e
o
va
na
r
oça,
anos es tª. "
.
perguntou:
Pai,
aos,
e
Pai e os irm
o
pra que serv e o s ind'icato, que
- ?"
E
o
pai
r
e
.
mes
todo
senho r paga
- .�
r assis
. " tenc1a
Pondeu: "Serve pra damedica, dent1s
• ta, remed 10 •
Vamos pensar: o sindicato ser
ve pra isso mesmo?
mêdica,
Quem da- assistência
- .
ê o sindica
. ta e remed io nao
dent1s
-e
to. � 0 INAMPS. E O INAMPS nao
sindicato.
Em 1971 o governo_criou
�
FUNRURAL, qu e durou ate 1982.
F�n:ur � l � r: dir etamente ligado ao
a Previdência e
M1n1steri
As
. 1, da mesma
forma
sistência Socia

--- 28

· que o INAMPS.
Todo trabalhado
r rural tem di·
reito aos bene
ficias d�iN
AMPs:
independente de
se r ou não
do sindicato.
sócio
O dinheiro
dica ao trabalh da assistência m ê
ICM - Imposto ador rural vem
do
sobre Circulaç
ão de
Mercadorias, T
odo prod utor r
pequeno ou não,
ura
paga esse imp l,
quando vende
osto
s
sent a a nota. ·oe:us produtos e apr!. .
pequeno produtor·problema ·ê que
o
muitas vezes
tem nota fisca
não
l, e por isso
ê
ga do ·a vender.
seu produ to pa obri
ra
intermediá rio,
Õ
O
intermediário
explora.o prod
uto
�m preço inferio r, com prando por
r ao preço de
.cada,
mer
O INAMPS·dã
tra ba lhador rur assistência
ao
al
urb ano, O trabal e ao trabalhador
hador rural,
ser atendido,
pa ra
só precisa
provar
que e trabalha
dor rurai, com
algum
29

documento, como carteira assinada,
A
ou carteira do sindicato, etc.
assistência médica, no interior, é
feita por Õrgãos ou entidades que
têm convênio com o INAMPS, como o
sindicato. Mas o sindicato apenas
encaminha o trabalhador para
o
orgao prestador de serviços. Isto
ê, o sindicato só dâ a guia. Ãs V!:_
zes o sindicato tem médico, dentis
de
ta, ou balcão do GEME-Central
Medicamentos, ou ainda laboratório
de análise. Nesse caso, o
medico
recebe salârio pelo INAMPS, mas os
encargos sociais ficam por conta do
sindicato.
Isso dâ muita confusão. O sin
mais
dicato então fica cada vez
dando
assistencialista, isto é,
assistência médica, e esquece a lu
gente
ta do trabalhador. E muita
com
acaba confundindo sindicato
assistência.
o
Em Alag��ar, na Paraíba,
pessoal comenta a ligação entre sin
30

dicato e Funrural assim: "O Funru
ê a sobremesa, pra gente esqu!:.
ral
(
cer o almoço".
O almoço que os patrões
fa
zendeiros e grileiros querem'que a
gente esqueça é a nossa luta pela
posse da terra e por uma vida me
lhor. A gente viu um pouco como foi
trabalhador
grande a luta que o
enf�entou para criar o sindicato.
Entao o sindicato deve servir para
outras coisas.
O sindicato dos trabalhadores
rurais deve ser uma união dos pr2_
prios trabalhadores para lutar por
seus interesses • O trabalhador r11
ral sozinho é fraco.� expulso da
terra, e perseguido e esmagado.
Qu�ndo est� unido, pode ser perse
guid? !�bem, mas tem mais força e
condiçao de ganhar a luta. Quando
º. trabalhador sofre qualquer injus
tiça deve procurar o sindicato. E
quando ele acha que não está
so
frendo nenhuma injustiça,
deve
31

1

s�u
·estar junc0 �o�ps uutros nn
sinélicato, p.:ira q� ajudar o outro.

Cr$ 500,00". Ninguem falou mais na
da e a mensalidade subiu tudo issÕ.

O sindicato dos trabalhadores
ser
rurais·deve zelar para a_ lei
cumprida. E quando a· lei !,'tão- pre�
tar, D sindicato;deve lutar
para
. que haja justiça par� os trabalh�
dores rurais.

Uma semana depois, no bairro
se
do Tronco Seco uns lavradores
reuniram e começaram a conversar,
"Cr$ 500,00 é muito ,. e não dâ pra
a
gente pagar". Vamos acompanhar
conversa deles:

Assim, um sindicato dos traba
lhadores rurais precisa ser combã
ivo� e ajudar todo mundo a compr�
n�ompreender seus d2:_
�
e1tos e se organizar para lutar:

Seu Reinaldo - Se ê muito, porque
e que a gente aceitou?
Dona Lucinha - Poroue o graúdo fa
lou e a gente fico� com medo de dÍS
cutir, uê.
Toniquinho - Teve gente que
teve
foi vergonha de dizer que não
P-2_
dia pagar.
Seu Reinaldo - Veja bem, pessoal.
O que e que o graúdo estava. fazen
fazendeiro grande
do Iâ? Ele
tem seu sindicato, o sindicato ru
ral patronal. Mas·se filiou no siri
dicato da gent_e s Õ pra atrapalhar-:
Dona Maria das Graças - � isso mes
tudÕ
mo. Eu acho que acon(�ceu
isso. O graúdo, coronel AmQrÕsio,

0

Você acha que o sindicato, n.a
sua região,.está ajudando a
luta dos trabalha.dores?

DELEGAClA

e

e

SINDICAL

No sindicato de Atoleiros houve
uma assembleia geral.Era pra aumen
tar a mensalidade que custava Cr$
200,00. /µ. um graúdo se levantou e
.
s eJ a
falou assim: "proponho que

33
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Si

,;e

dade porque sa
sugeriu essa mensali
a1.
bia que nós nao podemos pagar• Etodo mundo vai sair do sindica�o.
E a gente ficou com medo de d1.scu
tir , ou então com vergonha. .
.
Toniquinho - eu acho o segu1.nte. a
gente nao pode mais deixar
gente
rica entrar em nosso sindicato, e
nem podemos entrar no sindicato de
les. Outra coisa é o seguinte: se
a gente:tivesse conversado antes,
estava mais forte pra enfrêntar o
Ambrósio.
Dona Lucinha - E como e que a gen
te faz?
Seu Reinaldo - Vamos falar com
0
Manez1.nho que ê da oposição sindi
cal e ver o que faz.
Foram conversar, e o
Manezi
nho prop�s criar uma �eleg�cia si�.
dical no bairro. Propos mais:
va
.
mos criar no bairro e levar
isso
pra ser criado em vãrios bairros.
Mas para que serve uma delega
eia sindical?

34

No campo, os sócios de um mes
mo sindicato estão muito longe uns
dos outros. A delegacia sindical é
a organização dos trabalhadores no
prqprio bairro onde moram. Não pr�
que
cisa de nenhuma sede, basta
haja 30 companheiros, A delegacia
sindical está ligada ao sindicato,
mas não deve ser controlada' pela
diretoria do sindicato, e sim
pe
los moradores de bairro. Os sócios
do bairro elegem os delegados, que
também tem de ser do bairro.
A
qualquer hora os sócios podem indi
car ou destituir delegados. É uma
forma de interferir n�is forte na
os
vida do sindicato, pois ajuda
sócios a irem ã assembleia como um
grupo organizado, Assim, a delega
eia sindical é o sindicato na
b�
se.
O delegado sindical nao é mem
bro da diretoria do sindicato;
ele tem poderes delegados
pela
assembleia que o elegeu. Esses p�
deres são:
35

- receber mensalidades
- promover reuniões sindicais
- orientar quanto aos direitos
servir.de porta-voz nas n�gocia
çÕes entre trabalhador e patrão
tomar qualquer decisão que seja
própria da,diretoria,
contanto
que a assembleia aprove.
- o delegado'tem poder de represert
tar o sindicato em questão trabã
lhista. Por exemplo: no caso ·de
tra nsporte ilegal de bÕias-frias,
o delegado sindical pode apresen
tar queixa ªº delegado do traba
\
lho.
.

P

'

l-

i

Cada delegaqo eleito tem que
ter iniciativa e tomar decisões.
Assim, um sindicato com um bom qua
dro de delegados tem mais alterna
civas para eleger novas diretorias.
Uma diretoria sindical combativa po
de incentivar a criação de delega-
cias sindicais, autônomas, fortes,
representativas.
Mas a delegacia sindical
36

tam
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bem pode ser pelega,' Ser combat��a
ou pelega vai depender da conscie.!!_
eia dos associados no bairro.·
A delegacia sindical serve P_!
ra representar o sindicato perante
os sócios, mas serve principalmeE_
te para ajudar o povo a se unir no
seu prÕprio bairro, discutir seus
problemas e encaminhar sua l�ta.
Quando o povo de·um bairro nao co!;.
.
_
segue, junto com a delegacia �ind\
cal ' resolver o problema,
. entaoevai
no sindicato. E no sindicato
\e
vai buscar o apoio das outras dele
gacias sindicais� que são, no fun
do, povo organizado. �- pra
isso
que serve delegacia sindical.

Voai aaha que vaie a perza
oria.I' deiegaoias sindicais?
Por que?
COMO CRIAR UMA
DELEGACIA SINDICAL

No começo deste ca·derno a ge.!!.
te dizia que qualquer sócio do sin
38

dicato pode dar uma ideia nova.
Basta pra isso juntar a assinatura
de 30 sócios. Para criar a delega
eia sindical ê a mesma coisa. Trin
ta sÕcios se juntam no mesmo ba'ir::
ro e fazem um abaixo-assinado, con
vocando o presidente do sindicatÕ
e todos os moradores sócios naque
le bairro para uma assembleia.
A
Ú�ica condição ê que os 30
sejam
socios hã mais de seis meses,
e
estejam em dia com a mensalidade,
i �-

Nessa assembleia, elegetn o de
legado sindical - pode ser um,dois
ou três - fazem a ata, e está cria
da a delegacia sindical.
UM ALERTA
Em muitos lugares o sindicato
dos trabalhadores rurais luta pela
categoria. Mas também acontece q�e
em outros lugares o sindicato nao
funciona, fica mais do lado do fa
zendeiro que do lado do trabalha-=
dor.
39

a
�a� o sindicatô dPve ser
rwss,1 pr�pria união. Entãn a ):.�nte
o
pred s a 1 ut i"Jr para transformar
sindicato e colocâ-lo a nossd s�r
viço. A gente deve se unir para fa
zer isso. E existem muitas
maneI
criar delegacias
ras: uma delas
sindicais que estão do lado do la
o
desmembrar
vrador. Uma outra
sindicato. Quer dizer, quando
o
ci
sindicato atinge duas ou três
dades, a gente pode criar um sindi
cato em cada município, tenha
ou
não subsede, Isso
desmembrar,

e

e

e

� muito comum os fazendeiros
procurarem jogar o trabalhador ru
cul
ral contra o sindicato. Eles
pam o sindicato pelos problemas que
o trabalhador rural enfrenta, Por
de
exemplo: o noroeste do estado
São Paulo é uma região onde hã pou
co posseiro. Hã mais arrendatãrio7
da
parceiro, meeiro. Muito dono
terra cobrava renda maior do que ê
permitida por lei. O sindicato dos
trabalhadores rurais da região.mui

40
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1

l

41

to comhativo, lutou para conseguir
manter a renda que a lei diz, e lu
tou por outros direitos dos
colo
nos e arren�atãrios. Mas eptão, em,
vez do patrao aceitar a lei, prefe
riu. expulsar os colonos e rendeirÕs
.
,
e Jogou a culpa no sindicato.Então
muito arrendatário não quer saber
do sindicato, e sõ fica sócio por
causa de medico e dentista.
Na cidade acontece coisa par�
cida. Muito patrão e gente do
go
ver:no diz que o desemprego é culpa
de quem faz greve. E assim
muito
opé:ãrio fica.�ontra seu · próprio
irmao, e nao ve que o desemprego é
uma arma que o patrao usa para ma.!!.
ter o salário baixo e impedir
a
união dos trabalhadores. Porque ele
sabe que o trabalhador unido é for
te.

CONCLUSÃO
Neste primeiro caderno da se
rie rural nõs vimos o
sindicato
42

dos trabalhadores rurais.
Alem do sindicato, hâ outros
surgem
instrumentos de luta, que
conforme a necessidade. O trabalha
em
dor rural vem se-organizando
exem
muitos movimentos, como por
plo o "Movimento dos Sem Terra",nÕ
Rio Grande do Sul, o movimento das
barragens, no ParanãJos Índios tam
por
bem procuram se unir e lutar
seus direitos. Na Bahia e Pernambu
co hã o movimento dos trabalhado::
res expulsos pelas barragens, que
lutam por terra na margem do lago.
o mais
De 'tod a essa conversa,
\
•
ê
importante: o que nõs queremos
criar um sindicato forte, livre,di
rígido pelos trabalhadores, e sem
que ninguém mais, nem grileiro, fa
zendeiro ou governo, diga o que o
sindicato do trabalhador deve
fa
zer.
No próximo caderno desta se
rie nós vamos falar so
- bre Os Posseiros.
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<iREYE DA FIAT
DE 42 DIAS

É melhor ser grevista dentro da Fábrica
do que marginal na rua.

-

TODO PODER ao PEAO SARAPA!

OBS.: Este documento não pretende ser uma análise polí
tica do conjunto do movimento. Esta análise está
sendo preparada pelo Comando de Greve da FIAT,
que deverá lançar um livro sobre os vários aspectos
da greve. Como ainda existe o "estado de greve" den
tro da empresa, devido à Demissão dos 49 compa
nheiros na Justa Causa, estamos aguardando o de
senvolvimento da luta que nossos companheiros es
tão travando.

INTRODUÇÃO

A greve dos operários da FIAT DIESEL-RJ é um exem
plo a ser seguido por todos os operários. Apesar da derro
ta das reivindicações, os trabalhadores da FIAT mostraram
que esta é a principal arma de luta contra a atual forma
de exploração violenta do capitalismo: a rotatividade de
mão-de-obra e o desemprego.
A greve mostrou a fragilidade do movimento operário
nacional, pois, apesar de lutar contra um mal que atinge o
conjunto dos trabalhadores, não obteve a solidariedade ne
cessária, que se expressaria numa forte e ampla resposta
da classe. Não porque faltasse disposição e combatividade
aos trabalhadores, mas fundamentalmente pela falta dé or
ganização nas outras fábricas.
Mostrou também a falta de apoio que sofre um movi
mento grevista quando ele é dirigido e organizado pelos pró
prios operários. Mostrou em quem o trabalhador pode
confiar.
Com a greve, paralisa-se a produção e conseqüentemen
te o que o capitalista procura com avidez: o lucro. Sem o
lucro, o capitalista é obrigado a pensar nas reivindicações
de seus empregados. A greve é, portanto, a arma que o tra
balhador tem para defender suas reivindicações frente aos
patrões.
O capital é um animal feroz que, por causa do lucro, é
capaz de qualquer atrocidade. A greve da FIAT mostrou,
com riqueza de detalhes, como os patrões se utilizam de to
dos os meios, desde a polícia, as leis, e o governo para im
por a derrota, para humilhar, pisotear e perseguir os tra
balhadores que se rebelam à sua brutal exploração.
A greve da.FIAT, ao levantar a luta contra o desempre
go, desafiou não somente os donos da FIAT, mas todos os
capitalistas, que estão usando e abusando da dispensa e da
rotatividade da mão-de-obra para garantir seus lucros nessa
época de crise. Por isso, a classe capitalista se uniu em
suas Federações para esmagá-la.
5
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Na sociedade capitalista, as formas de "convivência hu
mana" degradam o homem e impõem à massa trabalhado
ra a miséria econômica, política e cultural. Transformam ca
da trabalha-dor num marginal em potencial. A organização
da produção dentro das empresas é na realidade a destrui
ção da sensibilidade humana. Os métodos utilizados se
meiam o ódio, o individualismo e a submissão. OS TRABA
LHADORES PRECISAM ENTENDER E COMBATER TUDO

A ORGANIZAÇÃO INDEPENDENTE DOS OPERARIOS
DA FIAT

ISSO.

De sua parte, os atuais sindicatos, atrelados ao Ministé·
rio do Trabalho, não são organismos em que a classe possa
confiar. Esses sindicatos não combatem a essência da cruel
dade do capital, nem têm condições de se tornar instrumen
tos eficazes de luta, na medida em que se organizam e são
administrados da mesma forma que uma empresa capita
lista. Os empregados dos sindicatos consideram os Direto
res como patrões. Por quê? Porque eles agem como pa
trões. Têm suas mordomias, privilégios, ajuda de custo, pres
tígio, que pouco a pouco os afastam do nível social comum
aos trabalhadores, e os levam a brigar encarniçadamente
pela perpetuação nos "cargos" de diretores da "empresa".
Defendem a burocracia administrativa e o assistencialismo,
e impedem que o sindicato se transforme num instrumento
ágil, pronto a intervir e apoiar as lutas travadas pela classe.
Os trabalhadores, para poder combater de modo con
seqüente pelos seus interesses, precisam criar formas de or
ganização independentes e autônomas, livres de qualquer
influência patronal. A construção de organizações indepen
dentes da classe trabalhadora, unindo os peões numa po
derosa organização de massa, onde se respeita tudo aquilo
que o trabalhador pensa, lutando ombro a ombro para de
senvolver seu nível de consciência.
Ainda, no decorrer do movimento, se desmascararam
correntes políticas pequeno-burguesas, como foi o caso do
"Hora do Povo", que age com métodos fascistas e em con
ciliações permanentes com os traidores da classe operária.
Na FIAT tentaram, com seus canivetes, porretes e revólve
res, impedir que denunciássemos a traição da diretoria do
sindicato dos metalúrgicos, da qual fazem parte. Apesar
das ameaças permanentes e inclusive da nossa expulsão do
sindicato, não nos calaremos e vamos continuar denuncian
�do para todos os trabalhadores o que esta Diretoria repre6
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Acreditando que é a massa organizada e em movimento
que faz a história;
Acreditando também que as decisões do movimento de
massa devem estar nas mãos das organizações de massa,
e que a influência e direção de vanguardas deve ser dada
pelo convencimento do acerto de seus argumentos; e que
seus argumentos devem ser defendidos democraticamente
nos organismos de massa;
Acreditando que só a palavra de ordem "TODO PODER
AO PEAO", e a prática do exercício desse poder, é que cria
as condições para a renovação, fortalecimento e crescimen
to de uma autêntica vanguarda, que não privilegie apenas
os aspectos teóricos da luta operária, mas principalmente
a luta do dia-a-dia contra a exploração, a repressão, a opres
são, o autoritarismo e a submissão;
Acreditando que não deve haver abismos entre a van
guarda e a massa, e que não deve haver vanguardas perma
nentes, que não se renovam;
Acreditando nisso tudo e na própria capacidade que o
trabalhador tem de identificar imediatamente seu inimigo
de classe, e de acumular força para combater esse inimigo
feroz, é que um grupo de operários da FIAT começou a se
organizar totalmente independente de qualquer influência
patronal e do próprio sindicato oficialista.
A forma de organização que experimentamos - os Co
mitês de Luta - é importante para que se possa manter
a luta contra a exploração. Sem desenvolver organismos
dentro das empresas, de crescente participação dos operá
rios, os movimentos dos trabalhadores não conseguem dar
saltos de qualidade, e acabam sendo destruídos ou desvia
dos de seus interesses fundamentais.
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Os trabalhadores devem participar de todos os organis
mos de atuação político-sindical que possam ajudá-los a com
bater a exploração. Porém, ao mesmo tempo, devem criar
poderosas organizações de base dentro das empresas, sem que
o patrão as possa identificar.
Esses Comitês· de Luta, clandestinos aos patrões, devem
estar abertos para todos os operários que aceitem seus prin
cípios básicos:
a)

DEMOCRACIA OPERARIA: submissão da minoria
A minoria tem o di
reito de se manifestar;
à minoria, inclusive da "vanguarda".

b) AUTONOMIA E INDEPEND:tNCIA: Os Comitês de
Luta atuam dentro do Sindicato pelego, mas em hipótese
alguma devem permitir ser controlados ou integrados à es
trutura do Sindicato oficialista. No Comitê se manifesta
a total autoridade operária: "Quem manda é o peão". Por
tanto, o CL é apartidário, sem obedecer a qualquer orga
nismo "superior", ou a qualquer _partido;
c) DIREÇÃO COLETIVA E COMBATE AS HIERAR
QUIAS: Os CL não devem se subordinar a "instâncias supe
riores" e muito menos criar "instâncias inferiores". Devem
permanentemente lutar para que haja ao máximo a divisão
de tarefas, de informações para todos. Assim se criam con
dições para o exercício da direção coletiva. É um risco mui
to perigoso um ou um pequeno grupo de ativistas contro
lar ou decidir pelo grupo;
d) RESPEITO A INDIVIDUALIDADE: Os CL devem
respeitar a capacidade individual de cada ativista. Para um
bom desempenho da ação do Comitê devem-se utilizar as ca
pacidades individuais daqueles que reúnem melhores con
dições de levar as posições do Comitê e da massa. Po
rém, isto não pode significar a cóncentração de poder ou
de informação nas mãos dessas pessoas. À medida em que
se democratizam ao máximo as informações, mais condi
ções teremos de exercer a democracia operária;
e) AÇÃO CLANDESTINA: É fundamental para uma
boa ação e desempenho do CL o seu funcionamento sem
que os patrões saibam quem são seus membros. Porém,
há condições, como o caso da FIAT, em que os trabalhado
res garantem no peito e na raça companheiros que os pa
trões imaginam que são ativistas do CL. A ação clandesti-
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na é para que patrões, pelegos e puxa.sacos não saibam,
mas em hipótese alguma o CL é secreto para a massa. Os CL
devem procurar ampliar a criação e participação de orga
nismos legais. A atuação nesses organismos, como CIPA,
Delegações Sindicais, Comissões etc., está respaldada por
uma ampla rede de núcleos dentro da empresa. Os orga
nismos legais são fundamentais na divulgação e ampliação
da ação dos CL. É uma luta sindical, mas que constrói pou
co a pouco o poder operário dentro da empresa e se im
põe aos patrões, à chefia e ao pelego traidor;
f) ORGANISMO DE MASSA: a articulação e organiza
ção do Comitê é bastante flexível, sem sectarismos, dogma
tismos ou quaisquer aparelhismos. É uma organização do
peão e, portanto, deve funcionar de acordo com o nível, com
preensão e capacidade do peão de se organizar dentro da
empresa. O CL, como organismo de massa, procura divi
dir todas as responsabilidades com os trabalhadores, des
de a elaboração e impressão de panfletos, o recolhiniénto
de dinheiro, até as discussões permanentes com os trabalha
dores sobre os problemas da fábrica.
FUNÇAO BASICA DO COMIT2 - O CL parte do prin
cípio de que o aprendizado político e a capacitação dos tra
balhadores se dá na própria ação concreta e na democrati
zação das decisões e da informação. Luta intransigente e
permanente utilizando todos os meios possíveis na defesa
dos interesses mais imediatos do conjunto da fábrica, ou
de uma linha ou setor de produção. Defesa sem tréguas
de todos os interesses sindicais da classe. Combate a to
das as formas de humilhação e autoritarismo por parte dos
patrões, da chefia etc. Defesa da dignidade e criação do
poder do trabalhador dentro da empresa. Denúncia feroz
contra o peleguismo. Denúncia contra o Sindicato oficia
lista como um instrumento dos patrões para desviar os tra
balhadores da criação de um sindicato controlado pelas ba
ses e independente de qualquer influência dos patrões.
Os Comitês de Luta e sua ação com os trabalhadores
elegem e mantêm uma organização de base, como é a Co
missão Interna de Empregados da FIAT, eleita com 90,8%
de votos. Da mesma forma, são eleitos democraticamente
Comandos de Greve, quando o movimento exige. Isso não
quer dizer que nesses organismos só participam ativistas
do Comitê.
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A Comissão se impõe aos patrões porque é garantida
por toda a massa, que a elege e a faz sua porta-voz. Isso
permitiu, por exemplo, que a nossa greve tenha se mantido
durante 42 dias.
Outro aspecto importante é o fato de que a fábrica, pa
ra desmantelar grande parte da atuação do Comitê, preci
sa demitir centenas de operários, como foi o caso da nos
sa greve, e não apenas alguns líderes.

2
ALTA ROTATIVIDADE E REDUÇÃO DA FORÇA DE
TRABALHO.
A DEMISSÃO DE 250 COMPANHEIROS

Desde que a FIAT assumiu o controle acionário da an
tiga F:NM, vem demitindo, reduzindo o número de operá
rios e mantendo alta rotatividade de mão-de-obra.
As grandes empresas trocam integralmente seu quadro
funcional a cada quatro anos. A FIAT DIESEL troca em
muito menos, e vem reduzindo violentamente o seu efetivo.
Por exemplo: Um companheiro demitido de matrícula 13.531,
que estava há 6 anos e 4 meses na fábrica, quando saiu de
lá, o número de matrícula estava por volta de 20. 250. Ou
seja, nesse período entraram 6. 750 pessoas. Em dezembro,
a fábrica tinha 3. 250 operários. Levando em consideração
que na época devia ter 6. 500, mais 6.750 de düerença no
número de matrícula, dá um total de 13.250. Hoje temos
menos de 3 mil operários. Signüica que nesse período de 6
anos e 4 meses foram demitidos mais de 10 mil operários.
A redução se prova também pelo fato de que há 4 anos
e meio éramos 7. 700 famílias operárias, e hoje temos me
nos de 3. 000. A produção foi reduzida apenas no que se
refere à transferência do automóvel Alfa Romeo para Be
tim. Ainda há um processo contra a FIAT por isso, pois
utilizou os escandalosos benefícios dados pelo governo e de
pois parou de produzir o carro. Além disso, ela transferiu
partes do processo de produção para outras empresas coli
gadas ou criadas por ela, que utilizam menor quantidade de
mão-de-obra e pagam salários mais baixos.
Está claro que a FIAT é uma das multinacionais que
mais utiliza a rotatividade permitida pelo FGTS e dessa for
ma garante uma exploração violenta da força de trabalho
do operário.
A atual crise de emprego aumenta ainda mais as con
dições de aplicação dessa política desumana contra os tra13

balhadores, que acabam arcando com a crise e garantindo
o lucro do capital.
Através dessa rotatividade, a empresa aproveita para
perseguir, desmobilizar e demitir todos os operários que não
se sujeitam totalmente aos seus mesquinhos interesses. É o
caso da perseguição movida pela empresa a dezenas de ope
rários e a representantes da Comissão Interna de Empre
gados.
No caso da FIAT, a Diretoria do Sindicato dos Metalúr
gicos do RJ colabora diretamente através de denúncias de
companheiros, de publicação de panfletos clandestinos xe
rografados na empresa e feitos com a finalidade de desmo
ralizar a ação da Comissão e de seus membros.
Tivemos dois casos de demissão de representantes da
categoria, que foram muito importantes para a deflagração
do movimento pela garantia de emprego.
O primeiro caso, foi a demissão do nosso Companheiro
Juvenal, vice-presidente da CIPA, que tinha sua estabilida
de garantida por lei. Essa demissão ocorreu no dia 24/12/80,
véspera de Natal, e revoltou os operários, pela forma covar
de como foi planejada na sala do Sr. Capitão Wilson Cer
queira (chefe da Segurança).
Conforme é prática da Diretoria do Sindicato, Pimentel,
presidente, só foi à empresa por pressão nossa, no dia 4 de
fevereiro.
O sr. Nilson Duarte, suplente de Pimentel e atual Dele
gado Sindical da área de Caxias, foi surpreendido, junto
com a chefia de segurança, espalhando um panfleto contra
a Comissão, difamando os companheiros no linguajar mais
sórdido que existe, justificando a demissão de Juvenal, cri
ticando as mordomias do Lula, de São Bernardo etc. Obje
tivo: desmobilizar o pessoal para lutar pelo retorno de Ju
venal e confundir os trabalhadores. Era dia 28 de janeiro,
às 4:50 h da manhã, intervalo entre o fim do horário no
turno (4:15 h) e o início do diurno (7:00 h).
A empresa nesse dia deu sorte, pois os trabalhadores
estavam sem dinheiro e 65% do pessoal estava voltando de
férias coletivas.
Não saiu greve geral, mas em algumas seções houve pa
ralisações parciais e temporárias e em outras operação tar
taruga.
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O 29 caso: Satisfeita pela aparente "vitória", a FIAT,
na sua sanha assassina de perseguição aos representantes
classistas, resolveu demitir mais um companheiro da Co
missão Interna, no dia 6 de março.
Estava claro, agora, que o objetivo da empresa era pou
co a pouco destruir a Comissão. O Sr. Fernando Guimarães,
de fachada social-democrata, tinha demonstrado suas gar
ras e seu caráter fascista.
A Comissão parte para uma denúncia firme e diz que
vai parar a fábrica.
Porém, os operários se sentem impotentes para iniciar
um movimento paredista, e ainda não vêém ameaçado o con
junto da Comissão.
COMEÇA A SE GESTAR O óDIO ACUMULADO E A
RESPOSTA A EMPRESA
Em mar.ço, a Comissão Interna denuncia alguns do
cumentos da empresa, mostra a cumplicidade que a mesma
tem com as autoridades governamentais, como é o caso de
sub$ídios - que é dinheiro do povo - para a não-demissão,
e no entanto é o que a empresa mais vinha fazendo.
A FIAT recebeu durante o ano de 1980 o total de 800
milhões de cruzeiros, mais do que a folha de pagamento
dos doze meses do ano de 1980, exatamente para não de
mitir ninguém, e no entanto fazia o contrário.
Com a nossa resposta a FIAT resolveu dar uma trégua
no processo de demissões desumanas.
No dia 29 de abril, a empresa demite 250 operários.
A reação é imediata e alguns setores paralisam o trabalho.
Eram 16:00 horas da tarde. Dentre os demitidos estão vá
rios companheiros com problemas de doença, 3 membros
da Comissão Interna, e muitos companheiros combativos.
No dia 30, os trabalhadores já queriam partir pro pau.
A Comissão defende que é melhor esperar, pois teríamos que
garantir o pagamento integral do mês de abril.
Em função desta pressão, a fábrica volta atrás e read
mite os 3 membros da comissão; alegava desconhecer ofi
cialmente seus nomes. Realmente, um mês após as elei15

ções para a comissão, o sindicato ainda não tinha comuni
cado à empresa.
Como no dia anterior (29) tínhamos ido ao sindicato e
obrigado o Sr. Pimentel a fazer o ofício imediatamente, a
empresa, estando de posse dele, "resolveu voltar atrás" no
dia seguinte.
Sabíamos que a empresa estava usando a tal crise pa
ra demitir. Sabíamos que na 2.ª-feira iriam demitir mais
100 companheiros, e todos os que estavam em férias, que
retornariam a partir do dia 14 de maio, também teriam um
destino certo: RUA.
A queda momentânea da produção em abril alegada pe
la empresa foi um golpe, pois em julho a sua programação
prevê aumento de 50% das exportaçôes em relação a abril.
As demissões do dia 29 foram feitas porque o patrão
julgava os trabalhadores impotentes para responder à altu
ra a seus mesquinhos desmandos. Nunca, na história das
lutas operárias no Brasil se teve notícias de luta pela ga
rantia de emprego, aliada com a volta dos demitidos, e re
torno de dois representantes dos trabalhadores.

3
RELATO VIVO DA GREVE

30 de abril: Começavam as paralisações parciais e lo
calizadas, operações-tartaruga e deslocamentos de seções.
A massa já começa a manifestar seu descontentamento, mes
mo sem esperar a decisão da assembléia.
Nesse mesmo dia, os demitidos são proibidos de entrar
às 7:00 h. Seguranças e bombeiros fazem um cordão de iso
lamento e só entram os que não estão na lista negra dos
desempregados. Os peões vão, pouco a pouco, se juntando
no portão e os demitidos vão ficando na frente. Num de
terminado momento, todos começam a empurrar e não teve
guardas e nem bombeiros que segurasse a disposição dos
companheiros em colocar dentro da empresa os seus "par
ceiros de inferno".
A noite, 1.100 operários decidem: GREVE.
Reivindicam:
- Um ano de garantia de emprego
- Retorno dos 250 demitidos
- Volta de Leal e Juvenal.
A palavra de ordem: É MELHOR FAZER GREVE DE
DOIS MESES DENTRO DA FABRICA DO QUE SE TORNAR
MARGINAL NA RUA!
Pimentel, em entrevista concedida à "Folha de S. Paulo",
posiciona-se contra a greve, e propõe formar uma Comis
são para discutir com o patrão. Mesma proposta fez em
março/80 em mesa-redonda, em que não se chegou a nada.
Naquela época, a empresa demitiu, em fevereiro, 250 operários, parceladamente.
4 de abril: segunda-feira. A polícia militar, com
mais de 200 homens, ,:ocupa os portões da fábrica, pá
ra os ônibus que levam os operários, e obriga os
demitidos a saírem à força. Não foi feita a assembléia no
lado de fora da empresa como havia sido decidido. A co
missão não entrou na fábrica. Juntou o pessoal e formou
17

o comitê dos demitidos ali mesmo, e só foi entrar na fábri
ca às 7:50 h. Lá dentro, a produção já estava totalmente pa
ralisada.
Acostumada com sucessivas vitórias desde 1978, a peão
zada entrou em mais essa batalha, com toda disposição.
Acreditava na sua torça e seus representantes levavam as
propostas que para ela eram as mais corretas.
Inicia-se uma greve de grande consciência e organiza
ção: todos entravam, batiam o cartão e mantinham os bra
ços cruzados em frente às máquinas.
A GREVE BRANCA foi decidida porque: primeiro, a
repressão externa era muito grande; segundo, os operários
da FIAT tinham um razoável grau de consciência para pa
ralisar "dentro da propriedade do patrão" e "aonde mais
se manifesta sua autoridade".
Ao contrário das outras greves, e de sua posição inicial,
a diretoria do sindicato dos metalúrgicos "resolve" apoiar
a greve e o Comando transfere uma de suas partes ( Comis
são dos demitidos) para a sede do sindicato, onde tam
bém funcionaria o Fundo de Greve. Essa transferência de
monstrou de imediato o que seria esse apoio: problemas
com a burocracia, boicotes à produção de materiais escri
tos, tentativas permanentes de manipulação política, chan
tagens com a solidariedade, confecção de bônus sem o con
trole do comando etc.
Mas, mesmo assim, tudo indicava que ia ser mais uma
vitória. O ânimo aumentava, apesar do escasso apoio ao
fundo de greve, do isolamento político do movimento e do
boicote da grande imprensa.
As dificuldades no relacionamento com o Sindicato se
acentuavam a cada dia. Houve inclusive uma briga, pois o
Sr. Jorge, diretor de propaganda, se recusou a rodar um
material. Em virtude disso já se buscavam locais alterna
tivos para imprimir os comunicados do Comando, como foi
,o Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, onde foram roda
dos mais de 200 mil impressos. Além-do mais, o Sindicato
se recusou até o final da greve a ceder qualquer ,meio de
transporte que ficasse sob o controle da Comissão ou do
Comando. Éramos obrigados a fazer tudo usando ônibus.
Soubemos, a partir de fontes seguras, que as nossas rei
vindicações foram consideradas pelas Federações das Indús18

trias (FIRJAN e FIESP) e pelo próprio Governo, como pre
cedentes inaceitáveis para a política de recessão. Ainda
mais se adquiridas através da greve.
As federações entraram na briga, concordando em di
vidir os prejuízos com a FIAT, desde que esta se mantives
se absolutamente intransigente. E foi o que ela fez, entran
do com dissídio.
A partir daí, o eixo da luta, operários da FIAT contra
patrões da FIAT, foi deslocado para: operários da FIAT
contra a classe patronal em seu conjunto. Luta desleal e
destinada à derrota, caso a classe trabalhadora não desse
um mínimo de resposta também em termos de unidade.
12 de maio: Julgamento da greve. A empresa, com to
da certeza de que a greve iria ser julgada ilegal, fez um pro
cesso de qualquer jeito, e o tribunal acabou julgando a gre
ve legal, em cima do pedido de ilegalidade mal feito pela
FIAT.
O julgamento contraditório do TRT, dando como legal
a greve e não julgando as reivindicações, abriu possibilida
des de ampliar o Fundo de Greve e de buscar apoio político
dos trabalhadores em geral.
O fato importantíssimo nesse dia é que conseguimos
levar 850 operários para participar do julgamento. A fábri
ca pressiona a empresa, que já tinha sido paga para levar
os ônibus até o Tribunal. As 10:30 h do dia 12, chega o ge
rente da Breda dizendo que não cederia mais os ônibus.
O horário de saída era 11:30 h. Mesmo assim, a Comissão
Interna consegue, através de um apoio, ir numa empresa e
alugar menos ônibus, mas em quantidade suficiente para
levar os 850 dispostos operários.
Neste momento, os operários estavam dando uma car
tada histórica. Chegamos lá meia hora atrasados, mas o
importante é que estávamos presentes.
Foi uma das etapas mais lindas do nosso movimento.
Os operários saindo da "guache" e tomando o centro da ci
dade, que muitos desconheciam. Fizemos uma bela mani
festação operária nos portões do Ministério do Trabalho.
Nosso lema era: "Um, dois, três, quatro, cinco mil ... que
remos acabar com o desemprego no Brasil".
Por incrível que pareça, essa é a primeira greve operá
ria legal.
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gens para os peões que à noite desceram em peso da "Gua
che" e tomaram as escadarias da Assembléia Legislativa. To
dos uniformizados, mãos calejadas, num contraste gritan
te com o ambiente requintado do palácio onde nossos "re
presentantes" velam pelos nossos destinos. Foi mais uma
bela manifestação operária. Falaram diversos peões e tam
bém representantes de outras categorias, associações e par
tidos políticos.

Mas o julgamento foi contraditório "de cabo a rabo".
Todos os juízes, ao votarem pelo sim, ou pela ilegalidade,
assim o fizeram, se posicionando a favor ou contra as rei
vindicações. Mas nada disso constava no acórdão.
A fábrica fechava o cerco e mostrava claramente que
seu império é mais poderoso que qualquer lei deste país.
O próprio Presidente do Tribunal - Dr. Flávio - declara
que a empresa é obrigada a pagar os dias parados.
O Comando intensifica as tentativas para que os Sindi
catos, Federações de trabalhadores e outras entidades le
vantassem um apoio político e material para que esta greve,
que tantos falavam só de boea, se transformasse num "ver
dadeiro símbolo da luta dos trabalhadores brasileiros".
Concretamente, o máximo que conseguimos foi um au
mento do apoio para o Fundo de Greve, quando a questão
-chave não era mais essa, e sim o apoio político, que divi
disse os patrões, fazendo-os se voltar para seus interesses
imediatos, e enfraquecesse a unidade em torno da FIAT.
Houve uma melhora do Fundo de Greve, mas insuficien
te para atender uma folha de pagamento de 100 milhões
de cruzeiros para a peãozada. A fábrica se recusava a pa
gar e a justiça nada fazia para que ela cumprisse a sen
tença.
Mas a determinação da peãozada era muito grande. Par
ticipava intensamente de tudo, formavam-se espontaneamen
te centenas de pequenos grupos que saíam às ruas para ven
der bônus e cartazes, bem como para responder a todas as
necessidades que o movimento colocava.
No dia 31 de maio chegou ao Rio o companheiro Bru
no Sacerdotti, trazendo da Itália a solidariedade da Fe
deração dos Metalúrgicos de Turim e o compromisso de
denunciar a toda Europa as sacanagens da FIAT. Nesse dia
(domingo), ficamos duas horas em frente ao Sindicato, fe
chado por ordem da diretoria, que faltou ao encontro. Não
seria só a FIAT que Bruno teria para denunciar. No dia
seguinte, o companheiro Bruno falou aos operários nos por
tões da fábrica e entregou mil dólares para o movimento.
Pouco, segundo ele, mas os italianos também estão com pro
blema de desemprego.
19 de junho: Ato Público. Pela manhã foram prepara
das as faixas e cartazes e distribuído dinheiro para passa-

20

4 de junho: Novo Julgamento. Estávamos encurrala
dos: com pouca solidariedade material, e nenhuma solida
riedade política.

1

\

1

Dadas as circunstâncias, tínhamos recolocado o proble
ma na Justiça. Afinal, após terem julgado pela legalidade
da greve seria uma tremenda contradição não atenderem
nem 5% das reivindicações. Ou seja, no mínimo o Tribu
nal teria de obrigar a empresa a pagar os dias de greve.
Entramos com o pedido.
O TRT julga improcedentes as reivindicações, criando
um paradoxo jurídico. A massa fica revoltada, pois tinham
ido mais de 2 mil operãrios e suas fanúlias ao TRT e ao
Consulado da Itália (em frente ao Ministério).
. Estava claro o jogo. Desde as agressões de que foram
vítimas 7 operários, com lesões e escoriações, e a agressão
contra o companheiro Luiz, a FIAT passaria a se utilizar da
fraqueza demonstrada pelo conjunto do movimento operá
rio. Podia reprimir à vontade, que pouca ou nenhuma pres
são externa sofreria.
Mas se desde o primeiro dia do movimento os peões
diziam "legal ou ilegal, a greve continua", com o julgamen
to totalmente favorável aos patrões, a massa se revolta de
tal forma que nos dias 5 e 8 (há 39 dias de greve) não dei
xou ninguém entrar na fábrica.
9 de junho: Mais de 300 PMs ocuparam a fábrica. A in
timidação, mesmo com a morte de algum peão pela empre
sa, poderia mudar os rumos do movimento. Em nenhum
momento da greve houve tanta repressão como nesse dia.
Os ônibus foram obrigados a entrar direto na empresa.
A Comissão decide também entrar. Caminho livre.
Na Assembléia Interna foi decidido pegar as carteiri
nhas funcionais de todos os companheiros e os cartões de
ponto dos membros da Comissão, que já não estavam nos
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relógios de ponto. Estava claro que a empresa, apoiada
pelo Estado burguês, havia decidido demitir todos os ope
rários mais ativos que identificara, e, além disso, mais com
panheiros doentes.
Houve invasão da polícia, com tentativa de cercar os
trabalhadores. Só não conseguiram porque o Comando pres
sentiu o que eles estavam preparando: "cercar para baixar
o pau", como disse um operário. O Comando pediu que
· a massa se espalhasse pela fábrica. Isto impediu o cerco
e a repressão direta. Negociamos com o Comando da PM
a saída, sem agressões por parte da polícia. Aliás, havia no
meio da PM vários provocadores, que apontavam armas
contra nós, e diziam que "iam comer a gente no pau" etc.
Terrorismo puro, mas que tinha a função de quebrar o es
pírito de luta. Percebíamos que este estado de coisas tinha
um pretexto: provocar para criar um conflito e baixar o
pau, reprimindo com violência aquilo que a consciência dos
trabalhadores defendia a todo custo: a greve.
As 3 horas da tarde, os peões foram retirados à força
da fábrica e já tinham dado justa causa para mais 50 tra
balhadores. Tinhamos ficado sitiados pela PM de 8: 00 h
até 14:00 h. Todas as rádios anunciavam o cerco à fábri
ca e dezenas de mulheres e crianças chegavam lá para "de
fender" seus parentes.
Quanto ao Sindicato, as coisas começavam a ficar cla
ras para os companheiros que ainda não tinham COJnpre
endido o papel dessa Diretoria em todo o movimento. Des
de a reunião de sábado, colocavam claramente que não ha
via condições de continuar com a greve; que "tinha sido a
greve mais cara" para eles. Relembrando que o dinheiro
que havia sido dado para o movimento, num total de Cr$
800 mil, seria como um "empréstimo" que deveria ser re
posto no acordo de 1981, através de um desconto para o
Sindicato, se recusavam a dar qualquer dinheiro a mais
para a greve. Só apoiaram o movimento enquanto fosse
julgado legal. Depois, com as dificuldades, apesar da dis
posição dos trabalhadores, estavam correndo do pau. Aliás,
é bom que se diga, até hoje o movimento é legal.
Curiosamente, o acórdão diz claro: "improcedentes as
reivindicações e pede o retorno ao trabalho". No "Diário
Oficial", no qua;l se deve basear para executar a sentença,
diz apenas "improéedente as reivindicações". Ou seja, nem
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u:n nem out�o diz que a greve é ilegal, o que criava condi
çoes de contmuarmos com o movimento e forçar o patrão
a chegar a um acordo razoável.
10 de junho: Amplia-se a repressão policial. Ninguém
podia chegar a menos de 100 metros da empresa. Os ôni
bus passam �or um_ corredor polonês. Os operários são
coagidos a sair da fabrica.

4
1

10 de junho, à �oite: A solidariedade da Igreja se ex
P!es�a na convocaçao de um Ato Ecumênico, no Clube
Piaui, _em X�r�n:i- Além dos 1800 operários, participam
D. 4,driano H1pollto, D. Mauro Morem, D. Cláudio Humes, o
bispo metropolit 8:no ;>- Paulo Ayres, o pastor Mozart, e pas
tores de outras igreJas. No encerramento do ato fomos
em passeata até a subdelegacia do Sindicato em X�rém.
O Comando se reúne para avaliar a situação. o apoio
da Igreja chega decidido, mas um pouco tarde. A situação
do Fundo de Greve também não dá alento - há pouco mais
de C�$ 400 mil.. Vários operários combativos mostravam que,
depois d� 40 �ias de grev�, os_ companheiros iriam começar
a furar . Nao porque nao tivessem consciência, mas por
que estavam esgotados, sem dinheiro e cheios de dívidas.
A greve, como arma poderosa de pressão econômica estava
chegando aos seus limites.
O Comando avalia a situação. Era necessário impedir
a qualquer custo o esvaziamento do movimento e conseqüen
temente uma divisão na massa. Pois os operários estavam
começando
cha??ar d� "fura greve" quem já estava em gre
ve ha_ 40 dias, e isto nao corresponde a uma análise corre
ta. Portanto, teríamos que impedir divisão. Isto era funda
mental para retomar a luta.
Decisão difícil. Reunião até 3:00 h da manhã. Comando
esgotado.
Primeira decisão: é importante assumir a derrota das
reivindicações pelo isolamento político e garantir que não
houvesse derrota do movimento. Essa não-derrota consistia
em:
a) Assumir claramente a derrota das reivindicações para a
massa;
b) Impedir o esvaziamento progressivo dali por diante com
conseqüente divisão da massa;

.ª
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c) Não aceitar nenhuma migalha do patrão. Voltar ao tra
balho sem nada. Isto é, não regatear a dignidade do mo
vimento, o que garantiria a luta posterior pela volta dos
49 demitidos ilegalmente por justa causa.
Essa proposta foi levada à Assembléia e aceita pela maio
ria, com uma ressalva: que se iria negociar naquele dia a
volta ao trabalho já com a volta dos 49 demitidos.
A Assembléia incumbiu o Pimentel dessa negociação, en
quanto a massa ficava de prontidão no portão, pois a Comis
são estava demitida e não poderia entrar na fábrica para ne
gociar. Por outro lado, era importante negociar naquele dia
porque, como já dissemos, dada a pressão econômica nos
lares dos peões e devido à forte repressão da empresa, já
havia começado o esvaziamento da greve. Sem negociar a
volta, o movimento começaria a se esvaziar, a massa se di
vidiria, caracterizando assim uma derrota.
Pimentel entrou na empresa para negociar a proposta
da Assembléia. Quando voltou, trouxe uma proposta que a
empresa havia oferecido, e que ele considerava' "boa propos
ta", mas que era exatamente o contrário do que se espera
va: migalhas (do tipo bolsas do SENA! para demitidos, par
celas do dinheiro do pagamento da greve para o Sindicato
formar uma cooperativa etc., desconto parcelado dos dias
de greve nas férias, 139, FGTS etc., e a demissão definitiva
dos 49 companheiros).
Logo de início ele foi dizendo que a fábrica estava dis
posta a dar um adiantamento ("empréstimo") no dia 16. Is
to para que os trabalhadores aceitassem a proposta imedia
tamente, pois todos os companheiros precisavam de dinhei
ro. Mas ele ficou desmascarado, pois no papel estava escri
to dia 22 e não dia 16. Imediatamente, saiu o chefe do DP
e confirmou que poderia ser então no dia 16.
Pimentel, que chegava juntamente com o Dr. Expedito
(advogado do Sindicato), foi encurralado pela Comissão e
pela própria massa. Com muito custo ele se definiu contra
a proposta que trouxera, que antes dizia ser "boa".
A Assembléia decide pela segunda vez, contra a posição
do Comando, pela continuação da greve até a volta dos 49
demitidos.
Define-se também uma Assembléia para o dia 17, com
compromisso do Sindicato, de convocação.
24

Pimentel volta para dentro da fábrica e depois diz que
vai ser feita uma votação interna, dentro da empresa, sobre
a proposta.
A massa foi contra, pois, primeiro, era necessário que o
conjunto da fábrica se manifestasse, segundo, que deveria
ser garantida ampla propaganda e, por último, um controle
da votação pela Comissão e Sindicato.
Mesmo assim, foi feita a votação com quem estava den
tro da fábrica. Nesse dia 11, entraram mais ou menos 950
pessoas (foram servidas 900 refeições). Ou seja, entrou um
terço da fábrica, sendo a grande maioria de funcionários da
administração, todos os bombeiros e elementos da seguran
ça interna. Pelos dados que temos de dentro da fábrica, cal
culamos que havia uns 160 operários nas oficinas, menos
de 10% da peãozada (em torno de 2. 200 operários atualmen
te). Fora dos portões, havia mais de 400 operários em Assem
bléia, e mais de mil estava ficando em casa, pois nem tinham
dinheiro para passagem para ir até a Assembléia.
Pimentel sai da empresa com a Diretoria, mostrando a
Ata da votação, que na realidade eles não acompanharam in
tegralmente. Apenas "olharam", apenas viram os votos, mas
não controlaram o número de votantes, não se manifestaram
contra. Aliás, eles não quiseram, pois um companheiro que
estava lá dentro nos falou que havia elementos da Diretoria
do sindicato cabalando voto para votar pelo SIM.
Mas, mesmo que aceitássemos os números oficiais da em
presa de que 1. 220 funcionários votaram pelo "SIM" (de
acordo, inclusive, com a posição do Comando), isto não quer
dizer que votava com a proposta integral da empresa.
Aqui entra o aspecto mais importante: OS COMPA
NHEIROS QUE VOTARAM PELO "SIM" ACREDITAVAM
QUE ESTAVAM VOTANDO PELA VOLTA AO TRABALHO.
E não apenas porque aceitavam um acordo no qual a fábri
ca não assume nenhum compromisso com a volta dos 49
demitidos por "justa causa".
O mais curioso ainda é a Diretoria do Sindicato aceitar
fazer uma votação com dupla finalidade:
- a volta ao trabalho (e só votava quem já tinha vol
tado);
- e aceitação da ATA ( que havia acabado de ser reali
zada, e a qual o Pimentel disse alto e bom som que aquilo
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era apenas uma Ata e o fato de ter assinado não significa
va nada, apenas que "tomava conhecimento" daquilo. ln·
clu&ive, não dava nem tempo para o pessoal votar sobre
aquela ata, pois ninguém tinha conhecimento dela).
Além disso, a peãozada que estava lá dentro disse que
o voto estava sendo vigiado, com a segurança em cima, nu
ma total repressão.
Pimentel saiu e assumiu a posição na Assembléia de
não aceitar a proposta nem a votação como válida. Que
iri$\ fazer outra votação e estava marcada a Assembléia no
dia 17 para discutir o encaminhamento da luta caso hou
vesse a volta ao trabalho. Foi marcado dia 17, por ser um
dia depois do pagamento que a empresa considerava um
"empréstimo".
Esses detalhes são preciosos para se ver o conchavo que
foi feito nas costas do trabalhador. Depois, Pimentel, que
passou três horas dentro da fábrica, negou qualquer com
promisso com aquele acordo. Os jornalistas o desmenti
ram, dizendo que não era verdade, pois quem não partici
pou foi a imprensa, e o Pimentel não saiu em nenhum mo
mento de dentro da sala onde estavam reunidos a empresa,
o Sindicato e o Ministério do Trabalho.
A verdade é dita pelos fatos, pois Pimentel, depois de
ser encurralado, acabou confirmando que não tinha nada
com isso, não participara de nada, não acompanhou a vo
tação. Realmente, pois ele foi visto tomando cerveja num
bar na Mantiqueira, enquanto havia a votação. Quer dizer,
só entrou para a apuração da votação.
Soubemos mais tarde que o canalha do Expedito foi
quem formulou o item 4 do acordo que pretende ser o co
veiro da Comissão e dos 49 demitidos por justa causa.
Grande sujeira contra a categoria metalúrgica. Estava
claro daqui pra frente o time em que Pimentel jogava. A mas
sa já enxergava, mesmo que tarde. Agora o peão estava
de olhos abertos.
12 de junho: Não há Assembléia. A fábrica, baseando
-se na votação, obriga os ônibus a entrar direto na em
presa. A PM reprime qualquer operário que tenta sair dos
ônibus. Todos que entram na fábrica não podem sair.
Estava feita a questão: "A greve não acabou. Foi aca
bada". O Comando orienta os operários, cerca de 300, que
moram pelas redondezas e chegavam a pé até o portão, de

que não haveria Assembléia, para não prejudicá-los. A Assem
bléia já estava marcada para o dia 17, conforme decidido
ontem.
Havia esperança na massa: retomar a luta pela volta
dos demitidos.
O Comando foi ao Sindicato para discutir com a Dire
toria o que tinham feito no dia anterior. Além disso, o "Dr.
Expedito" marcou uma reunião às 11 horas com os demiti
dos, no Sindicato. Não apareceu o dia todo.
Pimentel se compromete a colocar edital nos jornais
sobre os três pontos aprovados em Assembléia:
- Problema dos demitidos por justa causa.
- Minuta do Acordo de 1981.
- Formação da Associação (Diretoria e valor das prestações).
PREPARAVA-SE O CAMINHO PARA A RETOMADA DA
LUTA.
13 de junho: A Diretoria se reúne, sem que ninguém sai
ba. As decisões são as mais fascistas que se conhecem:
- Uma nota seca, pregada na porta do Sindicato e
assinada por toda a Diretoria, comunicando: que iam assi
na1· o Acordo, que reconheciam a farsa de votação da em
presa como válida, que davam 48 horas para o Comando
sai:r de suas dependências (inclusive com as 4 toneladas de
alimentos que pertencia aos demitidos), que proibiam a en
trada na sua sede de qualquer elemento ou entidade de
apoio (muitos apoios continuavam a enviar comida para o
Sindicato, que era devolvida). Por último, para "sacramen
tar a sacanagem", comunica que não mais haveria a Assem
bléia marcada pelos operários para o dia 17, para decidir
os rumos do movimento.
15 de junho: Chegam alguns apoios ao Sindicato, levan
do material e dinheiro para os demitidos e querendo saber
como poderiam continuar a ajudar o movimento. SÃO
PROIBIDOS DE ENTRAR. Quer dizer, nem o prazo que es
tava na nota eles estavam cumprindo.
O objetivo era desarticular tudo. Barrar qualquer so
lidariedade aos demitidos por justa causa, pois qualquer um
sabe que após 50 dias sem dinheiro qualquer pessoa está
cheia de dívidas e de necessidades financeiras. Só a Dire
toria fascista não se incomodava com isto. Qualquer que
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fosse a divergência com o Comando, JAMAIS uma Direto
ria Sindical poderia fazer o que fez, pois significava levar
ao desespero centenas de chefes de família que ainda ne
cessitavam de apoio material e moral. Era também uma

forma de desorientar a massa.
Nesse mesmo dia, parte da Comissão espera o Sr. Pi
mentel, mas ele não apareceu o dia inteiro. O advogado
marca com os demitidos e novamente não aparece. O Co
mando queria levar a nota para discutir com o conjunto e
o Sindicato se recusou a dar.
A tarde, sabe-se que o Sr. Nilson Duarte, velho poli
cial da FIAT, tio do chefe de Segurança, foi quem levou a
nota para a empresa reproduzir e ela mesma distribuir pa
ra os operários.
QUEM SÃO ESSES SENHORES?
DIRIGENTES SINDICAIS OPERÁRIOS OU DffiIGEN
TES SINDICAIS DO SINDICATO PATRONAL?
16 de junho: O Comando continua querendo conversar
com a Diretoria. Foi ao Sindicato por três motivos: con
versar com a Diretoria; participar da homologação dos de
mitidos, que estava sendo feita naquele dia, pois em geral
o Sindicato não dá nenhuma assistência, nem verifica se a
indenização está correta; retirar o material que estava lá;
e participar da reunião marcada pela Diretoria com os de
mitidos por justa causa, às 9:00 h da manhã.
Conclusão: vários erros na indenização dos companhei
ros, não houve reunião, e ainda fomos agredidos com uma
faca-canivete pelo Diretor do Departamento Jurídico.
(Veja as denúncias contra a Diretoria no final deste re
latório.)
17 de junho: Mesmo com toda a repressão interna, com
os ônibus saindo de dentro da fábrica, com a chefia passan
do questionário para saber se o peão ia ou não participar
da Assembléia, com o comunicado do Sindicato desautori
zando a Assembléia, com os filmes e fotos com os quais a
segurança da empresa impõe o terror policial, chamando
os operários que estão neles identificados e mostrando a
eles, advertindo de que não deviam nem chegar perto da
Comissão, NóS CONSEGUIMOS REALIZAR A ASSEMBLÉIA
COM 200 (duzentos) COMPANHEIROS.
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4
SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS

Está_ se formando um Comando Interno Provisório, pa
ra atuaçao dentro da empresa. A dificuldade está em que
os operários que estão empregados não podem ser vistos
com qualquer companheiro da Comissão.
Conseguimos um local, cedido pela Igreja, para estocar
3 mil quilos de alimentos que restam do Fundo para os de
mitidos.
Continuamos também na Subdelegacia Sindical de Xe
rém, pois lá é o único lugar central perto da fábrica e que
todos conhecem. INSISTIMOS em ficar aí porque esse lo
cal sempre esteve fechado para os trabalhadores - desde
1979 que a Diretoria impediu que se fizessem reuniões lá.
Com a greve e a força do movimento, a Diretoria foi obri
gada a abrir a subdelegacia para participação da massa. E lá
foi feita toda distribuição de alimentos do Fundo de Gre
ve; lá a massa aprovou em Assembléia que deveríamos es
tl:'-be!ecer o Comando; lá a Assembléia decidiu que a Asso
c1açao Cultural e de Ajuda Mútua deve ficar até conseguir
um local fixo; e lá os demitidos por justa causa - ou não
- vão diariamente conversar e discutir sua situação.
O Sr. Nilson, novamente, telefonou para a policia dizen
do
que
:flÓS "tomamos de assalto" a subdelegacia, que aquilo
_
tinha virado bagunça e anarquia.
O Sr. Mário Bravo, advogado do Sindicato, telefonou
para uma pessoa que lá esteve, perguntando se era "verda
d: que a �E:cretária e o dentista não estavam lá porque nós
nao perrmtlamos". Grande sujeira!
A polícia foi até lá às 17:00 h. Dois deles descem arma
dos _ e perguntam se podem entrar. Então eles começam a
exphcar perante a Comissão, demitidos e seus familiares
o telefonema que receberam.
É claro o objetivo deles e do Sr. Pimentel: retirar o Co
mando de perto da fábrica, ou seja, a Diretoria da fábrica
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manda e eles obedecem. Vejam a declaração no jornal "O
Dia" (dia 25), do Pelego, afirmando que vai expulsar todo
mundo, que invadimos a sede etc.
São estas as atitudes desses funcionários do sindicato,
que defendem seus cargos, administram o que é construí
do com dinheiro do trabalhador como se fosse propriedade
sua. Para isso, não vacilam em se aliar aos patrões contra
os operários. Querem o caminho livre para continuar en
ganando os trabalhadores.
Somos oposição a esta diretoria pelos seus desmandos
e autoritarismo, criticamos o acordo feito nas costas do tra
balhador por eles, não aceitamos ser dominados por cúpulas
sindicais e exigimos ampla e democrática participação das
bases.
Acreditamos que só a organização pela base poderá
transformar este Sindicato, de instrumento dos patrões, em
autêntico organismo de massa onde o peão bate no peito e
diz: "Aqui quem manda sou eu".
Daqui pra frente estamos trabalhando na formação da
nossa Associação Cultural e de Ajuda Mútua, pois isto é de
interesse dos trabalhadores da FIAT e da própria região.
A Associação Cultural e de Apoio Mútuo foi criada durante
essa greve. Tem por finalidade a criação de um fundo de
ajuda mútua em casos de doença e outras dificuldades; arre
cadar fundos para assistir trabalhadores quando participan
tes de movimentos reivindicatórios ou que tenham sofri
do suas conseqüências; permitir o desenvolvimento dos tra
balhadores do ponto de vista cultural, artístico, profissio
nal e recreativo, através de conferências, seminários, shows,
cursos de formação; e desenvolver o espírito de solidarie
dade entre todos os trabalhadores, favorecer mutuamente
a partir de contatos com produtores na compra de gêneros
de 1� necessidade etc.
O Comando e os demitidos estão tentando fazer com
que esta Diretoria marque uma Assembléia para discutir os
demitidos por justa causa e o Dissídio de 1981 (nossa da
ta-base é 19 de agosto).

,

A história da libertação dos trabalhadores passa por
muitos caminhos. Esses ditos "representantes" dos traba
lhado:çes não souberam tratar o capital à altura com que
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ele - o capital - procura destroçar, esmigalhar, dividir e
assassinar o trabalhador.
Quando os patrões, em sua ganância de lucro, reprimem
e humilham aquele que julgam mais fraco, o monstro se
esquece que o medo que temos dele é proporcional ao ódio
que temos da exploração e da miséria social, cultural e psi
cológica.

5
AS AÇõES MAIS GRITANTES DA DffiETORIA

SINDICAL, CUPULISTA E PATRONAL

GREVE/79 daFIAT-Em reunião realizada no dia 23/7/79,
11 pessoas ligadas ao Sindicato pedem ao Major Vitor,
Gerente de Relações Industriais na época, que· "pren
dam esse Homem". Esse homem é o companheiro Luiz
Giannini. Essa reunião, realizada às 11:00 h, foi deci
dida porque havia um processo grevista deflagrado con
tra a orientação do Sindicato. A massa não agüenta
va mais a situação de ver permanentemente reduzido
o quadro funcional da empresa. O Sindicato era a fa.
vor da política do "diálogo", os trabalhadores s�o a
favor da política da "greve". Participantes principais
dessa reunião:
- Oswaldo Pimentel (Presidente do Sindicato na
época)
- Roberto Cipó (Delegado Sindical. da área de Caxias)
- Nílson Duarte (Suplente do Pimentel na Diretoria)
- Pierre François (Advogado do Sindicato)
- Cristóvão (Tesoureiro)
- etc.
Dentre eles, dois companheiros que mais tarde conta
ram todo o diálogo para nós. Isso tudo será retratado
num livro que em breve publicaremos.
No dia 24/7/79, o companheiro é preso na entrada da
fábrica e assim o movimento adquire outra conotação:
a volta do companheiro Luiz e o restante das reivindi
cações.

GREVE/79 DOS METALURGICOS DO RIO DE JANEffiO -

Luiz é agredido três vezes pela Diretoria do Sindica
to. Numa delas estava com sua esposa, mas consegue
se livrar porque estavam perto vários operários de Nova
Iguaçu que o reconhecem. Outra agressão foi feita na
Delegacia Sindical de Nova Iguaçu.
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E a última numa Assembléia, onde o . companheiro . le
vou uma porrada pelas costas do_ Martinho (atual Dire
tor do Jurídico) que chegou a cair do local que estava.
FIAT·- INSALUBRIDADE - NOVEMBRO/79 -_ Os �pe! á·
rios que passaram a ganhar insalubridade têm . direi�o
a dois anos atrasados pela lei 6. 114, mas a Diretoria
enrolou até hoje. Total de prejudicados: 1. 850 operá
rios e chefia subalterna das oficinas.
FIAT - ELEIÇÃO CIPA - DEZEMBR0/79 - A Comissão
exige e consegue eleições _demo?rátic� p�ra formar a
CIPA do peão. Nilson e Diretoria do Sindica�º- f?l"II18:m
uma chapa contrária, através de vários _ artificios, in
clusive enganando operários que nem sabiam que esta
vam concorrendo contra a chapa organizada pelos seus
representantes.
OUT.-NOV./79 - MAIS TRÊS DURANTE O ANO DE 1980
E O úLTIMO NO MÊS DE JANEIRO DE 1981 - Panfletos
feitos pela empresa e por elementos da J?iretoria do
Sindicato. Aparecem difamando a Delegaçao, chaman
do de ladrões, loucos, anarquistas etc. São xerografa
dos na FIAT.

o ano de 1980 é marcado por vários boicotes, traições
e armadilhas contra os trabalhadores da FIAT. Todas elas
no mesmo nivel da reunião do dia 23 de de�embro �e. 1979
em que a Diretoria pede a e_xpuls� o de Lwz de socio �o
Sindicato. Isto porque eles sao vau�dos pel� �assa que JO·
ga ovo neles numa Assembléia, devido à suJeira qu� se es
tava. fazendo em relação ao problema da Insalubndade e
da Equiparação.
GREVE DE 1981 - Contra o Desemprego. Problemas que
tivemos:
• Dificuldades para rodar material, sendo obrig3: dos �
recorrer a outras fontes. Apenas 1/3 do matenal foi
rodado no Sindicato, a outra parte foi paga ou ro
dada por apoio.
• A Diretoria "emprestou" 800 mil cruzeiros e exigiu que
fossem pagos em agosto a partir da cláusula 51il do
acordo.
• A Diretoria impôs como advogado o Dr. Expedito,
com má fama, e ganha uma nota dos rod_ov� ários a�ra
vés de contrato até hoje não tornado publico. Aliás,
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o mesmo tipo de acordo foi feito entre o ;Expedito
e a Diretoria. Fomos obrigados a aceitar.
• Num determinado momento em que o nosso Fundo
de Greve estava com apenas 270 mil, pedimos à Dire
toria para adiantar a ajuda de custo deles, que dá
um total de mais de 300 mil cruzeiros. Eles enrola
ram e até hoje nada deram pessoalmente para a gre
ve, ao contrário.
• A Diretoria resolve, contra a decisão da Assembléia,
fazer um bônus (20. 000 cópias) de que não pres
tou contas até hoje.
• Guedes, Delegado Sindical da área de Caxias, impe
de a utilização da Delegacia na área para favorecer
o Fundo de Greve. Fomos obrigados a utilizar a
Igreja.
• Nilson, Delegado Sindical da área de Caxias, cria uma
série de problemas, impede de usar telefone, mas,
como a pressão da massa é muito grande, e a Dele
gacia é na área sindical da FIAT, é obrigado a acei
tar a presença de operários demitidos lá, p�ra orga
nizarem o Fundo de Greve na Região.
• A Diret.oria em nenhum momento saiu às ruas para
recolher ajuda para o movimento. Muito menos foi
feito para mobilizar a categoria para a Assembléia
Geral marcada em apoio aos trabalh�dores grevistas
da FIAT. Não houve nenhuma denúncia de qualquer
elemento dessa Diretoria nas portas das fábricas. A
exceção é o caso do Divino (Diretor de base).
• A massa denuncia que Pimentel e Expedito, durante
e depois das Assembléias a partir do dia 8, ficaram
colocando medo no peão para não mais participar do
movimento.
• Em todo o processo de greve, foi proibido utilizar o
Sindicato aos domingos. Tivemos a triste experiência
de levar o Sr. Bruno, da Federação Italiana lá, num
domingo, e fomos impedidos de entrar. Um dia, Mar
tinho ameaça chamar a polícia contra 2 companhei
ros do Comando, que queriam virar a noite para dei
xar suas tarefas prontas para o dia seguinte.
• Etc. etc. etc. etc.
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A VERDADE SOBRE O CONFLITO NO SINDICATO,
NO DIA 16
Era o dia 16, último dia que o Sindicato tinha dado pa
ra o Comando sair de suas dependências. Depois da trai
ção da assinatura do acordo, que eles queriam pessoalmen
te impor aos combativos operários dà FIAT, e ao seu Co
mando, eleito por 90,8% dos votos. Eles queriam se livrar
da greve que nunca apoiaram de fato, e ao mesmo tempo
esmagar os operários, humilhando seus representantes, en
xotando-os como cachorros.
O Comando se retirava quando dois companheiros (um
da Delegação e um demitido) conversavam com o Martinho,
sobre o papel que o Sindicato cumpriu na greve e sobre
aquela "expulsão". Aí começou uma discussão, sobre a qual
os meios de comunicação não colocaram a verdade. Mar
tinho soltou pra fora tudo aquilo que esta Diretoria acha.
dos operários da FIAT e de seu movimento: "vocês são mar
ginais mesmo / a greve de vocês é bagunça e anarquia / vo
cês vão ter que sair do Sindicato na marra / aqui quem
manda somos nós e está acabado. / Fui eu quem construiu
este Sindicato / essa foi a greve mais cara que o Sindicato
já teve etc". A discussão esquentou e, num momento, Mar
tinho, que não estava disposto a só ficar no bate-boca, em
purrou o companheiro e puxou um canivete-faca, de 15 cm
de lâmina e partiu pra cima do companheiro, disposto a es
faqueá-lo. Após duas tentativas, vá.rios outros companhei
ros correram e seguraram o Martinho na marra, desarman
do o agressor. Outros diretores correram para ajudar o
agressor, quando um companheiro gritou: "Que Diretoria
de Sindicato é essa que puxa faca pra peão? Vocês são é
marginais!". Os diretores avançaram (cinco no total) e ai
·o pau comeu.
Se alguém apanhou mais ninguém sabe. O que se sa
be é que os cinco pelegos receberam os tapas que mereciam.
Depois do rápido conflito, o Comando foi embora, com
os demitidos, na certeza de que dessa vez foi diferente de
tantas outras vezes em que essa Diretoria fascista agrediu
covardemente muitos outros operários. Martinho, por exem
plo. tem fama de "dar porrada em todo opositor", e só an
da armado como toda Diretoria. Em 1980, na campanha
eleitoral, deu um soco no olho do companheiro Helinho, da
Chapa 3; o companheiro foi parar no hospital. O pior é
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que o Helinho já era cego do outro olho, e Martinho deu
-�e um soco exatamente na vista boa, quebrando os seus
oculos e quase fazendo com que perdesse a vista.
�sse é o comportamento dessa Diretoria Autoritária e
fascista que _ agride fisicamente a classe que deveria defen
der, e depms ve!ll pousar de vitima com o auxilio da un
·
prensa dos patroes.

,, ?

a ��igo_ produzid� po � um jornalista do "Hora do Po
vo _, no última Ho :ª., fo1 reproduzido pela FIAT e distri
bwdo entre os operarios. Por quê? Porque O artigo vinha
e�tamente .de _ encontro aos interesses dos patrões. Dene
gria a Conu_ssao e criava uma imagem de loucos, de vânda
los, como disse o Pimentel.
Acontece que o feitiço virou contra o feiticeiro e a mas
sa está mais revo�tada ainda, pois o que pensam os patrões
d� 1:4'IAT e da Diretoria Sindical? Que os trabalhadores
sao idiotas e não estão vendo o que está à sua volta? A peão
zada, �u ��do :ecebia o p�nfleto da empresa, rasgava na ho
ra e dizia. é , pena eu nao estar lá pra ajudar a quebrar
e�es no pau também". A Comissão que também foi agre
dld�, acabou sendo aplaudtda pela massa pela façanha da
antipropaganda dos jornais.
Depois_ que o coro comeu solto o Sr. Cristóvão, Dire
t �r-tesoure1ro, telefona para um vizinho da Subdelegacia Sin
dical de �erém, e seu diálogo é mais ou menos esse que 0
companheiro que recebeu o telefonema retratou para nós:
.."Algu�m chega na Subdelegacia de Xerém e chama 0
Div1;110 (Diretor de base) ou o Nilson (Delegado da área de
C�as), ou o Edir (Suplente da Diretoria). Nenhum deles
esta lá. E um companheiro demitido que não sabia nada
do conflito vai atender.
O companheiro que já estava meio cabreiro com tudo
que vinha acontecendo atendeu.
Cristóvão - É o Edir?
Companheiro -

É.

Cristóvão - ( conta �odo o conflito do ponto de vista de
les) - Essa _ corJa de m�rginais, safados... (e por aí
afora) agrediram o Martinho, que saiu daqui todo ma
chucado ...
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Companheiro - (Fazendo-se de desentendido.)
- ir: mesmo, rapaz?! Mas que sacanagem, e agora?
Cristóvão - Pois é, Edir, esses safados ainda não estão sa
tisfeitos, por termos conseguido tirá-los da fábrica. Eles
não sabem que nunca mais vão voltar lá, pois a gen
te dessa vez fez o serviço bem feito.
Cristóvão - Escuta:
Companheiro: - Oi!
Crjstóvão - Você procura o Nilson imediatamente aí na fá
brica, e avisa ele pra dizer para o Sr. Fernando Guima
rães (Gerente de Relações Industriais da FIAT ) pra
mandar a polícia expulsar essa corja que tá aí na sub
delegacia que o resto a gente garante.
Companheiro - (Já enojado, responde:)
- Eséuta, cara, sabe com quem você está falando?
Cristóvão - Ué, não é o Edir?
Companheiro - Não, ,seu filho da puta, é o ...
Cristóvão - (Bate o telefone.)
COMANDO DE GREVE DENUNCI.A AGRESSÕES

- "O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio
de Janeiro, Osvaldo Pimentel, acompanhado por membros
da diretoria e por elementos estranhos à categoria, invadiu,
visivelmente embriagado, a subsede do Sindicato, em Xe
rém, a 23 quilômetros do Rio, e passou a agredir violenta
mente os componentes do Comando de Greve que se en
contravam no local discutindo a Conclat e a distribuição de
alimentos para os 49 demitidos na greve de 42 dias."

do palavrões e passaram a me agredir violentamente, a pon
tapés. Ameaçaram até uma mulher grávida, que estava na
subsede distribuindo alimentos para os desempregados. Não
sat.isfeitos, os baderneiros começaram a jogar pacotes de
alimentos destinados aos desempregados, para cima, estou
rando os sacos plásticos e desperdiçando a comida - dis
se Sérgio Rodrigues, um dos membros do Comando de Gre
ve espancado pelos sindicalistas.
Os membros do Comando de Greve denunciaram, ain
da, que o advogado do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio
de Janeiro, Rildo Brandão, obrigou, por meios violentos,
José Gonçalves, membro do Comando, a assinar um do
cumento desautorizando a permanência do pessoal do Co
mando na subsede.
- Na hora da briga, o representante do Sindicato jun
to à Federação, chamado Antonio Carlos, sacou seu revól
ver _e fez quatro disparos contra os pneus de carros que
serviam para o transporte dos membros do Comando de
Greve - disse Sérgio Rodrigues.
Essa é a triste história dessa Diretoria marcada por sé
ria� divergências internas e de profundas traições à cate
gona. Da mesma forma que venderam a dignidade do mo
vimento da FIAT, são capazes de qualquer coisa.
Hoje em dia andam armados, dizendo que vão matar
pelo menos cinco do Comando e expulsaram 30 operários
do Sindicato. Iniciam -com essas ameaças o fim de suas
carreiras sindicais de serviço aos patrões.

Essa denúncia foi feita ontem por integrantes do Co
mando de Greve da FIAT Diesel, que estão em São Paulo
participando da Conclat, a convite de Luís Inácio da Sil
va, o Lula.
ESPANCAMENTO

- Eles estavam em cerca de 76 elementos, com toda
a diretoria do Sindicato, todos bêbados. Entraram dizen38
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APRESENTACÃO
I

Os Grupos de Base fazem parte da essência da PO desde seu nasci
mento. Na Maioria dos lugares a PO aesceu a partir da formação destes gru
pos. Eles se constituem corno lugar previlegiado do despertar dos trabalhado
res pa.ra:

o a solidanedade e consciência de classe;

• assumir e refletir, irrµifsiooacbs pela sua fé
O COl1ptvmisro e luta como trabalhadores;

• celelJl'a;ão e ap,ofllldamento da nossa fé, islD é tma ligação per
manente entre a fé e o engajamento - vida.
•)

Poderoos dizer que é através especialmente do Grupo de Base que o
trabalhador se toma sujeito de sua história. Aí acontece a formação básica, o
despertar da sua cidadania enquanto cristão comprometido com a construção
da Nova Sociedade; entendida corno uma antecipa.ção do Reino de Deus.
Os Grupos de Base são a primeira Prioridade de 1989 de toda a PO
nacional. Isto por termos avaliado que na atual conjuntura, esta seria uma das
melhores contnbuiçóes à luta cios trabalhadores e a nossa missão evangeliza
dora.
Com a intensificação do trabalho no Gn.J{X) de Base estamos aprofun
dando ainda mais estes compromissos.
O presente texto é fruto de amplo debate realizacb em todos os can
tos do país e foi a{Xovado na VII Assembléia Nacional realizada em deze�
bro/88, com o objetivo de_ definirrnos minimamente o que entendemos corno
Grupo de Base na PO. E um texto que pretende sistematizar nossa prática
acu mulada até o momento. Por isso, o ronsideramos dinãmico e sujeito a no
vas reflexões e definições.
Bom proveito!
PONACKJNAL

GRUPOS DE BASE

8 OBJETIVOS

INTRCOUCÁO

A PO já tem urna longa caminhada e rica experiência Nestes últimos
anos multiplicaram-se os Grupos de Base em todo o Brasil Por isso, sentimos
a necessidade de fortalecer o trabalho dos Grupos de Base.
O texto que segue corresponde à essa busca de maior enraizamento
da PO. Foi discutido, corrigido e enriquecido em várias reuniões da Coorde
nação Nacional e Assembléias Estaduais. Foi aprovado na forma atual na VII
Assembléia Nacional, em dezembro de 1988.
Esperamos que ele favoreça o crescimento da PO, de cada um dos
grupos e membros, através da troca de idéias e experiências.
1 • O QUE É UM GRUPO DE BASE?
1. O Grupo de Base é uma organização de trabalhadores cristãos
para ser presença da Igreja no Mundo do Trabalho, e presença
dos trabalhadores na Igreja Para ela os grupos trazem as ri
quezas da Classe Trabalhadora Fazem isto participando nas
suas própri as comunidades, trazendo suas experiências.
2. Os membros de um Grupo de Base são diversos. Isto é urna
riql!eza ·.e um desafio para o bom funcionamento de um grupo.
Alguns· já têm experiências e compromissos nas CEBs, nos
sindicatos; partidos e movimentos populares. Outros ainda não
têm· engajamento particulâí. Todos <;levem, de alguma fom,a.
participar da vida do grupo.
3. Os membros de um grupo podem ser de uma mesma paróquia
ou com1..'f'lidade. Podem também ser membros de uma mesma
fábrica, de um mesmo local de trabalho, de urP.a mesma cate
goria cu mesmo de categorias diferentes.
4. O Grupo de Base tem cará1er eclesial e ecumênico.
4 · r,upos de bass

a) Enquanto G� de Base
1. Assumir na prática os objetivos gerais e específicos da PO.
2. Ser
_ espaço . para :JS trabalhadores trocarem experiências das
d1ferentes dunensoes das suas vidas. e afetividade. Isto é re
fl�tir, analisar e aprofu�dar estas experiências; celebrar junto a
vida na fé; atuar em vista de uma nova sociedade, coostruída
por homens e mulheres novos. Isto constitui a revisão de vida
operária

..
r

3. Tomar-se aos poucos um grupo de companheiros(as) e ami
gos(as), uma verdadeira comunidade comprometida com a
classe trabalhadora e com a Igreja
4. Ser a instância principal que fundamenta a PO, sua base . Ter
dos os membros da Po, em qualquer nível, devem participar de
alguma forma da vida de um Grupo de Base. Deve ser o lugar
privilegiado de integração na PO.
b) Em refação a seus rnenttos
Ajudá-los a ser:
1. Autônomos, capazes de participar e decidir o seu futuro pes
soal e coletivo, sendo portanto sujeitos de sua história.
2. Solidários e comprometidos com a classe operária, amigos(as)
e companheiros(as) de todos os trabalhadores do mundo opri
mido, participando ativamente das suas lutas transformadoras.
3. Conher...edores da história de luta da classe operária lida à luz
da Palavra de Deus; conhecedores da vida e proposta liberta
doras de Cristo, enraizados na experiência da fé e vida cristãs
numa comunidade.
grupos de base · 5

d) Já aparece aqui o papel destacado do(s) animador(es) e/ou
coordenadores de grupo de reunir pessoas para começar um
novo grupo.
e) Na medida do possível, buscar evitar grandes diferenças nos
níveis de experiência.
4. Criticamente conscientes da realidade da dasse trabalhadora,
que capacite a elaboração conjunta de um projeto alternativo
vivenciando desde já o mundo novo que queremos construir.

m - COMO PROMOVER GRUPOS DE BASE
1. P"IStls pra ax,ieçar Grupos de� embora não exista uma única maneira
de se iniciar um Grupo de Base.

2. Continuidade
a) Continuar um grupo é mais exigente do que começar. Os
membros vão continuar a participar e a se envolver na medida
que encontram nas reuniões de grupo respostas aos questio
namentos e aspirações de sua vida pessoal, como trabalhador
e crente.
b) Uma boa periodicidade para as reuniões parece ser duas ve
zes por mês. Cada grupo verá quais as possibilidades dos
membros e qual a melhor periodicidade.
c) É importante que os grupos sejam espaços de celebração onde,
à luz da Bíblia, 'ida, refletida e rezada, os membros possam
crescer na fé cristã ligada à vida Hão de erx;ontrar uma lin
guagem e símbolos próprios da vida dos trabalhadores nas ce
lebrações e nas orações das.nossas reuniões.

a) Desenvolver um trabalho de massa é importante para atrair e
motivar a partipação nos grupos: filmes, lazeres, celebrações,
atos da vida operária, 1 º de Maio, manifestações, festivais,
shows, romarias, semanas dos trabalhadores etc.
b) Convidar trabalhadores(as) sensíveis e interessados pela PO e
que provavelmente assumirão o compromisso de participar do
grupo.
e) Fazer visitas prévias às pessoas para despertar confiança,
aproximação, amizade ... passar boletins, convites para alguma
atividade. Estas visitas devem ser planejadas e preparadas.
6 • grJpos de base

d} Num Grupo de Base, os membros devem encontrar espaço
não só para tratar das questões sociais, econômicas, políticas
e sindicais, ou do trabalho, mas também de todas as outras
dimensões de sua vida: do bairro, da família, da vida afetiva,
da Igreja (sua participação na comunidade, da fé e espirituali
dade).
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rv - COMO FUNCIONA UM GRUPO DE BASE
1. Dos participantes:

a) Um bom número parece ser de 5 a 15 pessoas para favorecer
a participação de todos. No começo talves haverá mais, pois
alguns não continuarão.
b) É importante ser a caminhada de um grupo ligada às expe
riências de seus membros. Para isso, a revisão de vida operá
ria se revela fundamental. As reuniões de RVO se alternam
com as de estudo e formação. Não se consolida um grupo
apenas com as reuniões; precisa-se de festas, confraterni
zações, celebrações, lazeres. A AVO e os estudos devem de
sembocar também na ação pessoal e coletiva, seja na comu
nidade, no bairro, no sindicato, no partido. Esta mesma ação
Uunto com outras experiências e práticas de vida) deve ser
avaliada na AVO, e celebrada.

c) Para. que um grupo se consolide é importante seja a sua cami
nhada a partir das experiências das pessoas, respeitando os
níveis de consciência e engajamento de cada uma Isto é um
desafio, dada a diversidade dos membros. Depende muit0 do
jeito do animador o favorecer a expressão e participação de
cada um.

2. Da Coorde!laÇão
a) Na caminhada dos Grupos de Base destaca-se o importante
papel do coordenador (ou de uma coordenação de três ou qua
tro pessoas, que se sintam responsáveis pela boa caminhada
do grupo. Tanto a caminhada global deve ser planejada (articu
lação equilibrada entre reuniões de AVO, de formação e
atuação), como cada reunião precisa ser preparada. O Coor
denador (pesoas ou grupo) cuida da participação de todos os
membros: encoraja e estimula o conjunto do grupo, visita
quem se ausenta, busca formadores quando. necessário, preo
cupa-se com a participação do grupo na pastoral de conjunto
etc. A formação de coordenadores de Grupos de Base deve
ser uma das principais prioridades para multiplicar e fortalecer
os grupos.
b) O coordenador (individual ou coletivo) deve articular sua
função com a dos animadores das reuniões, do agente, do
tesoureiro. As funções e tarefas para o bom funcionamento de
um grupo são muitas e diversas; sejam repartidas entre os
membros, embora �rticuladas pelo coordenador.

�
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c) O bom funcionamento dum Grupo de Base resulta da qualida
de das reuniões preparadas, disciplinadas e avaliadas. Para is
to parece importante: (1) sempre referir-se aos objetivos e
propostas que devem ser esclarecidos e aprofundados, para
não se cair no esoontaneísmo ou no ativismo desmobilizadogropos de baae - 9
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res; (2) conhecer melhor e saber usar a RVO; (3) aprofundar o
método de reflexão e ação (PTP), o que não exclui o mais tra
dicional método (VJA). Para o Grupo de Base caminhar, é fun
damental que haja algum cor:npanheiro ou companheira para
acompanhar e animar. Um acompanhante que saiba respeitar
a caminhada do grupo. Que tenha sensibilidade para perceber
a trajetória do grupo; compreenda e respeite a origem de cada
companheiro(a); saiba criar formas de relacionamento para
ajudar a integração oo grupo.

(TEXTOS PARA REFLEXÃO)
133 - A Igreja do Brasil, fiel à sua missão de
Evangelização, não pode deixar de refletir
a complexa situação do trabalho no país, es
pecialrnente, neste momento brasileiro.
143 - O aviltamento dos salários e das aposen
tadorias, a péssima distribuição de recur
sos, a falta de uma Política social coeren
te, geram condições de vida cada vez mais
desumanas nos bairros populares, favelas e
cortiços. As famílias se desfazem, as cri
anças são entregues à rua.

146 - Hoje, uma das principais causas da situa
ção de injustiça dos nossos trabalhadores
e do crescente e inaceitável empobrecimen
to do povo é, certamente, a dívida externa
brasileira.

3. Da Articulação
a) Para os Grupos de Base caminharem, é de muita valia uma
instância para discutir a vida e a caminhada dos grupos. Ela
tem a tarefa de ficar atenta a tudo o que diz respeito à vida
dos Grupos de Base. Ela se encarregará de ver, por exemplo,
qual o melhor subsídio para tal momento da vida do grupo.
b) É importante criar espaços onde os Grupos de Base se encon
trem no seu conjunto para confrontar experiêncías. Este espa
ço pode ser um encontro de tooos os grupos ou representantes
de grupos para uma confraternização, onde haja um momento
de formação, de troca de experiências, de celebração. Além
disso, é importante a coordenação estar atenta para criar es
paços mais amplos, massivos, onde se coloca a questão do
mundo operário. Um bom exemplo disso são as romarias ur
banas como as do Aio Grande do Sul e São Paulo; igualmente
as celebrações dos mártires como no Paraná.
VII ASSEMBLÉIA NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA
Rio re Janeiro, 2-3-4 de (io__zembro de 1988
10 - fl'Vpos de base
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14 7 - Nessa sociedade injusta e conflitiva cons
tatamos, com alegria, a existência de uma
classe trabalhadora que, ao longo dos ano�
fazendo frente a opressão, fortalecendo s�
as associações, sindicatos, outras organi
zações próprias, vem construindo sua liber
tação.
168 - O aviltamento da pessoa humana, através
de condições indignas de trabalho, diminui
as possibilidades.de uma vivênc�a da espi
ritualidade do trabalho.O cristao que atr�
vês das organizações, associações e sindi
catos, se compromete com a humanização das
condições de trabalho contribui-para tornar
possível a vivência dessa espiritualidade.
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ste é um livro que se destina, prioritariamente,
à pessoa comum, ao leigo em Direito, que de
seje ter à mão elementos de informação e reflexão
para posicionar-se em face do tema "Constituinte".

Não é um livro neutro. Na sociedade
dividida e antagônica que é a nossa, tenta o autor
posicionar-se na perspectiva das classes oprimidas,
com as quais tem procurado aprender e sentir, por
um compromisso de consciência, quer nas Comu
nidades Eclesiais de Base; quer na Comissão "Jus
tiça e Paz", da Arquidiocese de Vitória. Mas não
é também um livro dogmático e excludente que
pretenda defender, em favor de um só partido ou
de uma só visão filosófica, a possibilidade de estar
ao lado das grandes maiorias esmagadas pela
opressão. Muito pelo contrário, parece que um
erro grave de algumas correntes empenhadas em
mover a roda da História para a frente, ou pelo
menos impedir que ela ande para trás (Brecht),
como quer a reação, está na pretensão de ter o
monopólio deste papel.
Como será explicitado nos capítulos des
te livro, a Constituinte é vista como um processo

histórico do qual devem participar, ativamente, as
classes populares, estimuladas pelos partidos poli
ticos com elas comprometidos, e pelos órgãos e
expressões sociais vinculados a seus interesses sindicatos operários, associações de moradores, mo
vimentos pró-transporte coletivo popular, movimen
tos de ocupação de espaços urbanos, movimentos
de lavradores sem terra, centros de defesa de di
reitos humanos, movimentos de defesa de minorias,
movimentos feministas populares, grupos de defe
sa do consumidor, grupos ecológicos, comunidades
eclesiais de base, etc.
Suponho que ganhos efetivos poderão
ser alcançados pelo povo - entendido como esta
imensa multidã-0 de trabalhadores, de desempre
gados, de marginalizados em geral - se houver
participação popular na Constituinte. Creio que
haverá mais ganhos no decorrer e por força do
processo constituinte do que1 até mesmo, pelo pro
duto desse processo: a Constituição.
João Baptista Herkenhoff
Vitória, ES

1
O que é uma Constituição?

Definição

é a lei maior de um Estado, su
A Constituição
perior a todas as outras leis.
Para alcançarmos o exato sentido desta
definição, precisamos entender duas idéias a que
a definição se refere:
a) a idéia de Estado;
b) a idéia de lei maior de um Estado.
A idéia de Estado

Comecemos pela idéia de Estado.
O Estado é uma associação de homens
que vivem num território próprio, politicamente
organizados sob um governo soberano.
Elementos do Estado

Três são, pois, os elementos que cons
tituem o Estado: território, população e governo
soberano.
8
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O território
O território ou solo é o pedaço de chão
no qual o Estado se organiza.

A população
A população ou povo é o conteúdo hu
mano do Estado, é o conjunto de pessoas que
vivem nele.
Quando um povo tem um mesmo pas
sado histórico e um certo conjunto de interesses
e aspirações comuns, sobretudo o desejo de tor
nar-se independente, ou de manter-se independen
te, diz-se que é uma Nação.

O governo soberano
O terceiro elemento do Estado é o go
verno soberano ou soberania.
Diz-se que um governo é soberano quan
do possui personalidade internacional e quando
dispõe do poder máximo dentro de seu território.

Imperialismo e colonialismo
Toda Nação tem o direito de constituir
se em Estado. E todo Estado tem direito à auto
determinação. Dai serem legítimas as aspirações
de todos os povos que querem sacudir o dominio
estrangeiro para traçar, eles próprios, seu destino.
A submissão de uma Nação a um Esta
do estrangeiro chama-se colonialismo. A domina
ção de uma Nação ou Estado por um Estado es
trangeiro chama-se imperialismo.
O colonialismo "declarado" está morren
do, nos dias de hoje, em face da libertação con
quistada pela maioria dos povos coloniais. Mas
10

uma outra forma de colonialismo, exercido pelos
Estados ricos e militarmente fortes sobre Nações
ou Estados mais fracos e pobres, está em plena
vigência. É um colonialismo às vezes velado, po
rém ainda mais cruel. Este colonialismo manifes
ta-se:
• pela intervenção politica e militar, dis
farçada sob pretextos ardilosos;
• pela dependência econômica, mantida
por formidáveis mecanismos de injustiça, no co
mércio exterior, e de exploração das riquezas na
turais ou da mão-de-obra dos países pobres;
• pela dominação cultural, que consiste
na imposição dos padrões de pensamento, estilo
de vida e gosto, do pais imperialista, e na supres
são das manüestações autênticas de cultura do
país dominado.
O colonialismo, em qualquer de suas
formas, é injusto. Merece repúdio e resistência.

A idéia de "lei maior" de um Estado
A segunda idéia de nossa definição é a
de lei maior: a Constituição é a lei maior de um
Estado. Isto significa dizer que a Constituição é
superior a todas as outras leis e que todas as leis
têm de conformar-se com a Constituição.

A inconstitucionalidade
Quando uma lei contraria um princípio
da Constituição diz.se que é inconstitucional. A lei
inconstitucional não pode prevalecer. As Consti
tuições estabelecem meios que asseguram a su
premacia de seus preceitos em face do conjunto
das leis.
11

2
Constituição Federal
e Constituições Estaduais

Estados unitários e federais

os Estados podem ser unitários ou federais.
Diz-se que um Estado é unitário quando
nele todo o poder de governo se concentra em

uma esfera: a nacional. São exemplos de Estados
unitários: Portugal, França, Bélgica.

O Estado é federal quando, em seu ter
ritório, coexistem duas órbitas de poder público:
a federal e a local. A órbita local é também cha
mada provincial ou est,a,dual, referindo-se, respec
tivamente, às denominações - Província ou Esta
do - que são dadas às unidades políticas inte
grantes de uma Federação. São Estados federais:
o Brasil, a Argentina, a Venezuela, o México, os
Estados Unidos da América do Norte, a Suíça.
No sentido rigoroso da palavra, os Es
tados-membros de uma Federação não são Est,a,
dios, uma vez que não possuem nem personalidade
internacional, nem o -poder su.,ppemo po próprio
território. Quando chamamos de Est,a,ctQ�--ªLd!vt-

sões pollticas de uma Federação, como ocorre no
Brasil e em outros pafses, estamos dando à pa
lavra Estado um outro sentido, mais amplo.
Requisitos de uma Federação
Para que exista Federação não basta que
a administração pública seja descentralizada atra
vés da criação de governos regionais e locais. A
França _ está dividida em departamentos; Portugal
e _ Bélgica, em províncias. Entretanto, França, Bél
gica e Portugal são Estados unitários.
A característica do Estado federal é ser
dividido em Estados-membros autônomos tanto
politica quanto administrativamente.
Autonomia política dos Estados-membros
A autonomia politica dos Estados-mem
bros de uma Federação é assegurada pela chama
da auto-regência, isto é, os Estados-membros re
gem-se pela Constituição e leis que adotam.
Constituição Federal e Constituições Estaduais
Assim, nos Estados federais existe uma
Constituição Federal e Constituições Estaduais (ou
Provinciais).
A Constituição Federal fica acima das
Constituições Estaduais. É a Constituição Federal
que estabelece os· poderes que cabem à União
( órbita federal) e os poderes que cabem aos Es
tados-membros (órbita estadual). É também a
�O J?Stituição Federal que institui o órgão para de
cidir sobre eventuais conflitos entre a União e
qualquer dos Estados-membros, ou entre os Esta
dos-membros.
14

Autonomia adnúnistrativa dos Estados-membros
A autonomia administrativa dos Estados
membros é assegurada:
• pelo direito que tem o povo de cada
Estado-membro de eleger seu governo;
• pela independência que tem o governo
assim eleito de administrar os negócios do pe
culiar interesse da unidade federativa.
Poderes da União e dos Estados-membros
Na técnica que vem sendo adotada pelas
diversas Constituições brasileiras, reservam-se para
os Estados-membros todos os poderes que, impll,
cita ou explicitamente, não lhes sejam vedados
pela Constituição. Assim, a União tem os poderes
expressos, cabendo aos Estados os poderes rema
nescentes.
Na prática, esses poderes remanescentes
são bastante limitados, uma vez que, mesmo as
Constituições promulgadas, isto é, votadas (este
conceito será explicado no capítulo 4), concentra
ram na União a maioria dos poderes.
Essa convergência de poderes em mãos
da União teve um grande crescimento na história
recente do Brasil, em razão do regime autoritário
instalado em 1964.
Seria desejável que a Assembléia Nacio
nal Constituinte, de que vamos cuidar no capitulo
5, restaurasse a Federação Brasileira, destruída, na
sua essência, pela ditadura de 1964.
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3
Finalidades da Constituição

Finalidades da Constituição

A

s Constituições modernas costumam ter as se
guintes finalidades:
a) organizar o Estado;
b) limitar os poderes do Estado em face
das pessoas e dos grupos intermediários;
c) definir as diretrizes da vida econô
mica e social.

A Organização do Estado
As Constituições organizam o Estado es
tabelecendo as linhas de seu funcionamento. Assim
é a Constituição que dirá, por exemplo:
a) se o Estado é unitário ou federal;
b) qual a forma de governo adotada;
c) qual o sistema representativo;
d) qual o sistema eleitoral;
e) como podem ser criados e mantidos
os partidos políticos;
f) como se dividem e funcionam os po
deres do Estado;
g) como se distribuem as competências
entre as diversas esferas de poder;

17

h) como se representam e
.
atuam, nos orgarusmos �o Estado, as for
ças, segmentos e grupos
que constituem o conjunto
da sociedade.

A limitação dos poderes do
Estado

A limitação dos poderes do
Estado e dos
poderes e atribuições das
autoridades é essencial
numa ConstitUição.
_ Não haverá regime constitucional mas
corrupçao
constitucional quando a
Constitui�ão:
a) exerce o papel indefinido
de distribuir
º J? º der pelas diversas esc
. .
alas da hierarquia auto
ntana;-

b) define apenas os direito
.
_
s e deveres dos
c1dada
os entre si;
c) estabelece os direitos
do cidadão em
face de concessões vol
untárias dos governantes.
*
Para que haja verdadeira
.
Constituição é
necessário que esta, a
partir da legítima manif
_
es
taçao_ da vontade do pov
o, funcione como limitaç
ão
e _ fre10 ao irrestrito pod
er do Estado e das auto:
r1dades.
A s�mples existência de um
.
a Constituição
f? rmahzada nao assegura
a vigência do regime cons
_
t1tuc1onal. Até o Chile de
hoje, cuja ditadura de
gola os advers rios do
governo, tem Constituição,
�
a�rovada atraves de um
plebiscito fraudulento que
a �V Assembléia
Geral das Nações Unida's .ce
pud10u, por 97 votos
contra 8.

�;!;;cti

;h��i.
1958, vol. I.

de5tas letras, a lição
, �inda atual, de Cláu
_
das Constituiçoes
Brasileiras. füo, Freitas dio Pa.
Bastos,

18

Atrita com o verdadeiro regime constitu
cional o arremedo de Constituições que apenas ten
tam legitimar o regime de arbítrio.

Limitação do Estado e Intervenção Estatal

Não atrita, entretanto, com o regime
constitucional a limitação e a disciplina, pelo Es
tado, da atividade econômica, a partir da vontade
do povo, expressa por canais autênticos. Esta li
mitação é, aliás, um dos requisitos para preservar
os direitos e a liberdade do povo.
As sociedades modernas estão a exigir
duas ordens de freios:
a) o que se dirige contra o Estado e
suas autoridades, para prevenir e reprimir o abu
so do poder público em detrimento dos direitos
da pessoa humana;
b) o que se dirige contra o poder eco
nômico de grupos, os privilégios de minorias, os
conglomerados privados açambarcadores do mer
cado, a espoliação do povo, a direção das cons
ciências através do monopólio dos meios de co
municação por grupos econômicos, etc.

A intervenção e a efetiva presença do
Estado, em defesa dos direitos das grandes maio·
rias, não enfraquece a liberdade mas, pelo con
trário, cria condições para seu real florescimento.

Respeito aos grupos intermediários

Um importante objetivo a ser alcançado
por uma Constituição democrática, no mundo con
temporâneo, é o respeito aos grupos intermediá
rios da sociedade, aqueles que ficam entre o indi
viduo e o Estado. Tais grupos são, dentre outros,
os sindicatos, as organizações profissionais, as
19

associações de moradores,
o s grupos de def
esa do
consumidor, as comunidad
es eclesiais de
bas
e, os
centros de defesa de dire
ito s humanos, os mo vi
mentos feministas, os mo
vimentos de defesa de
minorias, os grupos ecológ
icos, os m ovimentos de
lavrad ores sem terra, os
mo vimentos pró-trans
P_?rte col etivo popular, os
m o viment os de ocupa
ç�o de espaços urban os e
os demais g rupo
s orga
mzados da socie dade civ
il.
O antigo conceito de direito
s individuais
e m face do Estad
o deve alargar-se
ho je para co m
preender, não apenas os
direitos individuais {li
berdade de co nsciência
, inviolabilidade da casa
habeas-corpus), mas tam
bém
se, os direitos dos grupos , e com muita ênfa�
intermediários. Esses
grupos são a mais expres
siva manifestação da pes
soa humana, na complexa
sociedade m oderna que
tende a esmagar o indivíduo
se não f or reconhe
cida, respeitada e incent
ivada a organização das
pessoas nos grupos interme
diários, onde o homem
afirma e reconhece a sua
face.

A definição das diretrizes
da vida
econômica e social
A maioria das Constituições
do mundo
moderno define as diretri
zes da organização eco 
nômica e social que dev
e vigorar no país.
Est
abe
lece
m,
ass
.
im, as Constituições as
.
at ividades ec onômicas
que ficam reservadas ao
Es-tado e aquelas que
são permitidas à iniciativa
privada; dispõem sobre
as linhas básicas da Eco
nomia; tratam ou po
d em tratar de assuntos co
mo
Pr?priedades do subs
olo
priedade e uso do sol , es trutura agrária, pro
o urbano, reg
ime bancário ;
estatuto do capital est
rangeiro, remessa de luc
ros
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para fora do país, comércio exterior, divida ex
terna, etc.
ÀS atividades eco nômicas privadas a
Constituição fixa limites de atuação , disciplinando
o respectivo funcionament o .
São definidos, no texto da Constituição,
o direito ao trabalho e os direitos do trabalho,
a maneira co mo se distribuem os frutos da pro
dução, as franquias dos trabalhadores como pes
soas e com o classe, a defesa d o empreg o e a pro
teção do desempregado, a liberdade e a aut onomia
dos sindicatos, o direito de greve, etc.
Também costumam ou podem integrar
a Constituição princípios fundamentais relaciona
dos com:
a) educação, saúde e cultura;
b) alimentaçã o, habitação e transp orte
popular;
c) família, estatuto da mulher e do me•
nor;
d) respeito às minorias é tnicas e a todas
as outras minorias existentes no conjunto da socie
dade.

Constituição e poder da classe dominante;
pressão dos grupos oprimidos
Aí estão enumerados tópicos comumente
t ratados, ou que com pertinência podem ser trata
dos, em textos constitucio nais. A maneira como os
tópicos são equacionados, a forma como os proble 
mas são disciplinados varia em razã o do regime
econômic o e político adotado, de qual seja a classe
hegemônica, do poder de pressão que tenham o
�
oprimid os, as classes subalter
nas e os grupos mi
noritários presentes no conjunto da sociedade.
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Tipos de Constituição

Tipos de Constituição

que se chame de Constituição a
Seleiaceitarmos
maior de um país, sem nos determos a res

peito da maneira como a Constituição foi feita, en
contraremos dois tipos de Constituição:
a) a Constituição outorgada;
b) a Constituição promulgada.

Constituição outorgada
Constituição outorgada é aquela que par
te do soberano, ou autoridade que governa, e é
"dada" ao povo.

Constituição promulgada
Constituição promulgada ou dogmática é
aquela que resulta das assembléias populares. É
também chamada pelo qualificativo de "imposta"
porque o povo, através de seus representantes, a
impõe à autoridade que governa.

Verdadeira Constituição só é a promulgada
A rigor, só merece o nome de Constitui
ção a Constituição promulgada porque, como disse
23
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Alcide s �osa, "não é uma dádiva concedida pelo
_
depositáno eventual do poder, príncipe ou caudi
lho, mas a expressão da vontade popular que se
fez conhecida na boca das urnas".*

O que é uma
Assembléia Constituinte?

Constituições brasileiras
Foram Constituições promulgadas
Brasil, a de 1891, a de 1934 e a de 1946.

no

Foram Constituições outorgadas a
1822, a de 1937 e a de 1969 (em vigor).

de

A Constituição de 1967 autoproclamou
se promulgada. Pretendeu ter recebido poderes
constituintes do movimento militar de 1964. Mas,
na verdade, não foi promulgada porque é inacei
tável que a força militar se substitua ao povo, de
legando, em nome do povo, poderes constituintes
ao Congresso. Não foi, entretanto, uma Constitui
ção outorgada por ato de simples arbítrio. Foi
su ?metida ao Congresso então existente, ele pró
prio bastante deformado pela exclusão compulsó
ria da vida pública, por ato do golpe militar de
1964, de políticos altamente representativos. Assim
é uma Constituição que se poderia classificar com�
semi-outorgada.
Já se vão, pois, 40 anos que o Brasil
teve a sua última Constituição promulgada, ou
seja, a sua última Assembléia Nacional Consti
tuinte.

• C!. Manual de Direito
rora, 1956.

Constttuclonal.
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Definição de Assembléia Constituinte

A

ssembléia Constituinte é a assembléia eleita
pelo povo com a incumbência expressa de dis·
cutir e votar uma Constituição.

Assembléia Nacional Constituinte
e Assembléias Estaduais Constituintes
Se se trata de discutir e votar a Cons
tituição do pais tem-se a Assembléia Nacional
Constituinte. Se se trata de discutir e votar as
Constituições estaduais (no Estado de tipo federal),
tem-se a Assembléia Estadual Constituinte.
Na atual conjuntura brasileira, deverá
ser eleita, em primeiro lugar, a Assembléia Nacio
nal Constituinte; depois, conforme decida a Assem
bléia Nacional Constituinte, seriam eleitas as Assem.
bléias Estaduais Constituintes, que fariam as
Constituições dos Estados da Federação, com res
peito ao texto da Constituição Federal.
A Assembléia Nacional Constituinte, ou
Assembléia Constituinte, é designada, abreviada25

mente, com o nome de "Constituinte". A Assem
bléía Constituinte Estadual é chamada, de forma
abreviada, Constituinte Estadual.
A verdadeira Constituição Estadual
Seria desejável que os constituintes fe
derais não fechassem, em demasia, o campo de atri
buições dos Estados-membros, de modo que pos
sam ter estes uma verdadeira Constituição, e não
uma pseudo-Constituição que apenas repita, no seu
texto, preceitos de antemão ditados pela Constitui
ção Federal.

Restauração da confiança nas pessoas
e descentralização política e administrativa
Parece-me que estaria bem de acordo
com os novos tempos, que a Nação brasileira está
exigindo, restaurar a confiança nas pessoas e, por
conseguinte, na descentralização política e adminis
trativa.

o povo organizado sempre terá mais
chance de exercer pressão e manifestar sua von
tade junto às esferas de poder que lhe estão mais
próximas, cuja ação é também de mais fácil fisca
lização pela opinião pública.

Expressão política dos municípios
Depois, também seria desejável que os
constituintes estaduais deixassem em aberto uma
faixa razoável de expressão política para os muni
cípios.
Os municípios não têm Constituição. Pe
las Constituições anteriores do Brasil, os municí
pios tiveram apenas autonomia administrativa, uma
vez que deviam ser organizados politicamente pelos
Estados, através das chamadas Leis Orgânicas dos
Municípios.
Ditadura e centralismo político
O centralismo político e administrativo,
istq é, a concentração de poderes e decisões no
âmbito federal agigantou-se, a partir de 1964, por
que é próprio das ditaduras a prática da descon
fiança, a cassação de todas as forças que vêm de
baixo para cima.

26
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Limites da Constituição
e das Leis

Limites da Constituição

por si só, não tem meios de mon
A Constituição,
tar a organização do Estado e da sociedade.
Dizendo em outras palavras: se o povo não está
no poder, se as grandes maiorias estão alijadas
das decisões fundamentais, por força da violência
institucionalizada, não está, verdadeiramente, nas
mãos do povo, através de representação autêntica
e participação efetiva, decidir sobre todos os inte
resses coletivos, sobre tudo que convém ao país.
Já acenamos para esta colocação, no úl
timo parágrafo do capítulo 3.
Constituição e classes economicamente dominantes

A Constituição, como todas as leis, está
condicionada a certos fatores que a antecedem. As
classes economicamente dominantes têm instrumen
tos para fazer valer seus interesses.
Qualquer pessoa, que acompanha a vida
de nosso país e seja capaz de ler a realidade, vê
as formidáveis pressões que são colocadas pelos
poderosos, na defesa de seus privilégios.
29

Isto acontece, tanto a nível de paíS, quan
.
to a ruvel de um simples município. Num muni
cípio podemos ler, mas facilmente, a realidade e
verificar, por exemplo, que os interesses da indús
tria da construção civil, dos proprietários de fá
bricas, dos donos de empresas de transporte co
letivo prevalecem sobre os interesses da maioria
do povo. Então, em nome dos interesses do poder
econômico, impede-se que a cidade tenha, ou, quan
do tem, que seja respeitado o plano diretor urbano
(PDU), que se livre a população de indústrias po
luentes, que se assegure a prevalência do coletivo
sobre o individual em matéria de transporte urba
no, etc.

Estrutura econômica e estrutura legal
Muitos pensadores estudaram amplamen
te as relações entre a Economia e o Direito isto
é, a relação entre a estrutura econômica e a �stru
tura legal.
Este livro não pretende ser o veículo
adequado para um exame aprofundado deste tema.
Ficamos apenas com os pontos já examinados por
que o principal é que as pessoas, sem precisar de
muita teoria para isso, compreendam esta realida
de que é a força brutal do poder econômico na
feitura das leis e na sua aplicação, de modo que
Gonstituiç�o e leis não conseguem transpor, na
sua atuaçao prática, as balizas de tolerância da
classe dominante.

30

Constituinte e Constituição, caminho para atuação
e reivindicações dos oprimidos
Entretanto, apesar de reconhecermos os
limites da lei, por si mesma, e, por conseguinte,
também os limites de uma Constituição, achamos
que a Constituinte e a Constituição podem abrir
caminhos para a atuação e as reivindicações dos
grupos subalternos da sociedade, na medida em
que esses grupos se organizem.
As classes populares perderiam uma
grande oportunidade de vitórias efetivas se cruzas
sem os braços diante da Assembléia Constituinte.
Esta necessidade de engajamento das
classes oprimidas, na luta da Constituinte, está
sendo compreendida, motivo pelo qual partidos
políticos comprometidos com o povo, sindicatos
operários, associações de moradores, comunidades
eclesiais de base, movimentos populares em geral
estão empenhados na mobilização do povo pela
Constituinte.

Empenho das classes conservadoras
na Constituinte
De outro lado, as forças conservadoras
vão colocar todo seu poder para que a Constituinte
avance o mínimo que for possível, em matéria de
conquistas populares.
Pela leitura, ou audiência, com análise
crítica, dos jornais, radiojornais e telejornais, pelo
simples exercício da inteligência em face das cam
panhas milionárias que serão desenvolvidas pelos
candidatos ligados aos grandes grupos econômicos
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na ?ionais e internaci
o povo perceber
_
_onais, poderá
a un �or�anc1a
dos
mteresses
em
jogo na futura
_
Const1tmçao.
A Constituinte deve ser a oportunidade,
conq �.stada pelo povo, para o amplo debate das
ques!oes nac�onais '.. ainda que não possibilite a rea
lizaç_ao, na dimensao desejada, das reformas estru
turais reclamadas pelo país.
O es �aço obtfdo pela luta popular, neste
J:I?-0mento da vida brasileira, deve ser aproveitado
vigorosamente, pelas classes populares e por todo;
�quele� qu� estejam comprometidos com seu pro
Jeto histórico.
O que efetivamente venha a ser conquis
tado, .- me�or �ue a reflexão teórica, - dirá a
própna prática: e experimentar para ver.
A

7
Breve Históri.a
d.o Constitucionalismo
no mundo

A Idéia de Constituição na Antiguidade

detentores do mando, nos governos da
Os guidade,
desconheciam o fenômeno da limita
Anti

ção do poder do Estado, para salvaguarda dos di
reitos do indivíduo.
O que chamavam de Constituição era
apenas o conjunto das normas jurídicas que tinha
por finalidade, como disse Aristóteles, "ordenar os
poderes do Estado".

A Magna Carta, na Inglaterra

Foi na Idade Média que surgiram as pri
meiras reações ao poder arbitrário, despótico, dos
reis. Em 1215, os bispos e barões ingleses impu
seram ao rei João Sem Terra a Magna Cart,a.
Os bispos e barões exigiram do rei o
respeito a diversos princípios, que vieram a ser
consagrados naquele documento:
a) a punição de qualquer réu tinha de
ser precedida de julgamento e lei anterior, defi
nindo o fato como crime;
32
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b) quaisquer tributos, para serem lança
dos, necessitavam do assentimento dos barões;
c) os direitos adquiridos seriam respei
tados independentemente da vontade dos monarcas.
Outros documentos ingleses

Diversos atos, pactos e cartas restringi
ram, gradativamente, o arbítrio real, na Inglaterra
depois da Magna Carta. Merecem destaque:
- a "Petição de Direitos", conquistada
no reinado de Carlos I, em 1628;
- o "Acordo do Povo", também no rei
nado de Carlos I, em 1647;
- o "Ato de Habeas-Corpus", sob o rei
nado de Carlos II, em 1679;
- a "Lei de Direitos" e o "Ato de Esta
belecimento", sob Guilherme III, em 1701.
Limitações do constitucionalismo inglês

Embora o constitucionalismo inglês te
nha desencadeado conquistas liberais, que vieram
aproveitar à generalidade das pessoas ( o lzabeas
oorpus, por exemplo), sabe-se da origem feudal
dos grandes documentos ingleses: não eram cartas
de liberdade do homem comum. Pelo contrário,
eram contratos feudais escritos, nos quais o rei,
co?lo suserano, comprometia-se a respeitar os di
reitos de seus vassalos. Não afirmavam direitos
"humanos", mas direitos de "estamentos" em con
sonã.ncia com a estrutura social feudal, �a qual o
patrimônio jurídico de cada um era determinado
pelo estamento, ordem ou estado a que perten
cesse.
Em tais declarações de direitos não se
cogitava de seu eventual conteúdo universal: os
34

destinatários das franquias, mesmo aquelas mais
gerais, eram homens livres, comerciantes e vilãos
ingleses.
Alcance universal do constitucionalismo

Foi, porém, ainda um pensador inglês,
Locke, que deu alcance universal às proclamações
inglesas de direitos.
Nas declarações de direitos, resultantes
das Revoluções Americana e Francesa, o sentido
universal está presente.
O constitucionalismo burguês da França
e Estados Unidos

Contudo, os "direitos do homem e do
cidadão", proclamados nessa fase histórica, q_uer
na América, quer na Europa, tinham um carater
extremamente individualista, consagrando a demo
cracia burguesa. Apenas na segunda etapa da Re
volução Francesa, com Robespierre e Rousseau,
proclamam-se direitos sociais do homem. Entretan
to, a realização desses direitos cabia à sociedade
e não ao Estado, salvaguardada, assim, a idéia,
então vigente, de abstenção do Estado, em face
de tais problemas.
Dimensão social do constitucionalismo

A dimensão social do constitucionalismo,
a afirmação da necessidade de satisfazer os direi
tos econômicos, ao lado dos direitos de liberdade,
a outorga ao Estado da responsabilidade de pro
ver essas aspirações - é fato histórico do Sé
culo XX.
35

A Revolução Mexicana conduz à Consti
tuição de 1917, que proclama os direitos do traba
lhador. A Revolução Russa leva à declaração dos
direitos do povo, do s trabalhadores e dos explo
rados (1918). A Constituição alemã de Weimar
0917) tenta o acréscimo, as franquias liberais do
século anterior, dos princípios da democracia so
cial que se impunha.
A afirmação dos "direitos sociais" impli
cou em confessar a fragilidade dos "direitos libe
rais" quando o homem, em cujo nome se procla
mam liberdades, não satisfez ainda necessidades
primárias: alimentar-se, vestir-se, morar, ter condi
ções de saúde, etc.
Contudo, apesar da fragilidade das liber
dades sem pão, parece-me que não se deve admi
tir a supressão dessas liberdades, sob a enganosa
promessa de pão. As grandes maio rias só conquis
tam pão e espaço pela organização popular. Orga
nização popular �xige liberdade: seu caminho his
tórico é muito dificultado pela repressão.
Dimensão global do constitucionalismo

Os textos constitucionais de muitos paí
ses tendem hoje a assumir uma dimensão de glo
balidade, abarcando as linhas básicas da vida po
lítica, econômica e social.
Esse fenômeno transforma a Constituição
no documento que é a síntese e a expressão da
vidà jurídica vigente no respectivo país.
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Constituições brasileiras

Constituições brasileiras

J fo· dito no capít
Conemforme
sua história, 3 Const1tmç?:s promulgadas
Constitmçoes out�rgadas
e
ºá

1

.

1946) ' 3
(1891, 1934
(1822, 1937 e 1969) e uma
gada (1967).

4, o Brasil teve,
ulo
• -

1 w·ção serm outorconst·t

Carta de 1822 (outorgada)

A primeira Constituição br�ileira foi
outorgada por D. Pedro I, depois de dissolver a
Assembléia Constituinte.
reco�ecia direitQ
Essa Constituiç
. ão só determmada renda.
de voto às pessoas que tivessem
Seguindo o exemplo da "Declaração dos
1 d- o" decretada pela
Direitos do Homem e do c·d
.
Assembléia Nacional Francesa, em . 1_789, af"I�mou
s
que a inviolabilidade dos direitos civis e_
tinha por base a liberdade, a segurança
ito
� a·re
e a propriedade. Omitiu, contu�o, o fua�i
�ação
cla
a
pe
tres,
desses
lado
ao
ado
Proclam •
· à opressa- o .
· t�enc1a
francesa: o direito de resIS

ªª '

��!:��l
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Coerent e c om a opçã o p ela f orma m o
nár uica
ve
o,
stanci o u-s e .?ª Co nstituiçã o
n orfu-am e�::!i� � ev1 ar a mença o da idéia de
vinculaçã o d e t o d o g o v e rn o a o cons e ntiment o d os
g ove rnados.

�!

r . .

D o c o nstituci onalismo in
c
� :!f� !ª d :-s�tuição . d e �agistr���s ;�1�\ef
d pe
a s
,
a proibição d e ��:� �u�W:� � �arlamentar es
ir ei o do h ome m
a julgam e nt o l e gal.
r

� Co nstituição de 25 d e març o d e 1824
vigorou at e 15 de n o vembro de 1889.

Constituição de 1891 (promulgada)

it çã R epublican� _ (1891}
foi institu��� �Jr��� : �efo para
a ele 1ça o dos
d eputados s enad ore s, presid e nt e e
vice-presidente
da Rep u'b1'ica,
·
e st e ndendo-se impli
·tam e nt e , o prece it o ao s cargos el e tivos e;taduai�
�
S eriam el_e it ores o s cidadão s mai
o res de
21 an o s q
st sem na f orma da lei. Fo i
:
abo lida a :�;:n�� e renda,
c omo critéri o d e
.
e
í 10 �o s direit o s p olíticos. C ontud
o , c o ntinuan�� �� ma
o s d os fazend e iro s, c o
mo n o Impéri o o
.
orça e
�':::ôf�ca E:_ estab ele cido o v�to
�X:-���e��/
O
r g10 na o mud o u as
regras
d e distribuição do p o d er.

N ão obstant e essa realidade , que restrinm
c•a o poder a camadas pnvi
· ·1_e giad
· as, a prime ira
C o nstituição Republic::in a amph
ou as franquias re
c o nhe cid
n
o
c onsag ro u
asso ciaçãa; e � e r:�a� o: sem armas a lib erdade d e
; asseguro u ao s

38

acusad os ampla d efesa; abo liu as p enas de galés,
baniment o judicial e mo rte ; cri ou o hab eas-co rpus
com a amplitud e de remediar qualqu er vi o lação
ou coação p or il e galidad e ou abus o d e po der.

A Constituição de 24 d e f ev e reiro d e 1891
vig or ou até 24 d e outubr o d e 1930.

Revolução de 1930:
O cliscricionarismo da primeira fase

C om a Revo lução de 1930 adve io o dis
cricio narismo . Disso lveram-se o Co ngre sso N acio 
nal, as Assembléias Legislativas e as Câmaras Mu
nicipais. A magistratura p erd eu suas garantias.
Foram suspensas as franquias c onstitucionais. O
habeas-corpus fo i ame squinhado, uma vez que
mantid o ap enas em favo r de réus ou acusad o s e m
pr ocessos d e crime s c o muns.
Essa situaçã-0 pe rman e ceu até o advent o
da Constituição d e 16 de julho de 1934.

Constituição de 1934 (promulgada)

A Co nstituição de 1934 re stab el e ce u as
franquias liberais e ampli ou-as: instituiu a obriga
toriedad e d e co municação imediata de qualque r
prisã o a o juiz para que a re laxass e , s e il egal;
mantev e o hab eas-c o rpus, para pr o teção da lib er
dade p ess o al, e instituiu o mandad o d e seguran
ça, para d efesa do dir eito am e açad o ou vi olad o
por ato d e qualquer aut oridad e ; atribuiu a to do
cidadão l egitimidade para pl e itear a anulação do s
atos lesiv o s ao patrimôni o públic o .
Inovand o n o Dir e it o -b rasileiro, estatuiu
normas de proteção social do trabalhador : pr oibi39

ção de diferença d
.
balho; salário míniemsalár_io . Pª:.ª um mesmo tra
o·' h1!ut�ao do trab
oito horas diárias
alho a
férias anuais rem�::r�g�v �is; �epo�so semanal;
�· mderu.zaçao ao trab
lhador dispensado
a
se:
J
gestante, antes e dep . �sta causa; descanso à
o
1s
o
par to; instituição da
previdência social
do empregador e ' median te contribuição da União
d. o mpregado; criaç
tiça do Trabalho, vm
ão da Jus:
c� ada ao Poder Exec
utivo
. .
Tam bém
. . d1re1tos culturais· cuidou
· a cons titu 1ça
o de 34 dos
�brigatoriedade e· dir t de todos à educação;
.
gra
liberdade de ensino t:;ade do ensino Primário·'
e garantia da cáte
dra
InstitUindo a Jusr
iça
Elei
secreto, abrindo
toral e o vot
h .
es do constitucionaliso
mo brasilei ro paros
/�:;iI?;
e culturai s, - a a 0
J1_os econômicos, sociais
a abertura de nov Constit ça? de 34 representaria
sua breve vida a fase na y1d_a udo país, não fosse
e
cionária de 10 de su: sub stitu1çao pela Carta rean vem bro de 1937.
Carta de 1937 (outorg
ada)
O Estado Novo ms
.
· n
l uc1o
. nalizou o auto.
r1tarism o. O Parla
fecha dos. A Carta mento e as �ssembl�ia� foram
um Poder Legislati de 1937 prevm. � existencia de
- as eleiçoes
colh a de seus mem vo mas
br�s nao foram con para a esvocadas
A magistratura p
erd�u suas garantias
Um tribu nal de
ção
o Tr bunal c:e �egur .
?ª Nacional - exce
an
passou� ter ico
Julgar os crimes co
mpetenc1a para
nt
ra a seguran
estrutu ra das ins
ça do Estado e a
tituiçoes.
A Constituição
declarou o
do de emergência,
com suspensa-o da pafs em esta
liberdade de
40

ir e vir, censura da correspondência e de todas
as comunicações orais e escritas, suspensão da li
berdade de reunião, permissão de busca e ap reen
são em domicílio.

Em tal ambiente jurídico e político, mes
mo as garantias individuais mantidas perderam
sua efetividade.
Constituição de 1946 (promulgada)

Em 1946, o pais foi redemocratizado. A
Constituição de 18 de setembro restaurou os di
reitos e garantias individuais, que foram mais
uma vez ampliados em comparação com o texto
constitucional de 34.

Criou-se o princípio da ubiqüidade da
Justiça, ou seja, o princípio de que a lei não po
deria excluir da. apreciação do Poder Judiciário
qualquer lesão de direito individual.

No que se refere aos direitos sociais, fo
ram ampliados com a introdução de novos pre
ceitos: salário mínimo capaz de atender às neces
sidades do trabalhador e de sua família; proibi
ção de trabalho noturno a menores de 18 anos;
estabilidade do trabalhador na empresa; obrigato
riedade da instituição, pelo empregador, do seguro
contra acidentes do trabalho; direito de greve;
liberdade de associação profissional ou sindical;
criação da Justiça do Trabalho, como ramo do
Poder Judiciário; etc.
No que tange aos direitos culturais, am
pliaram-se os de 34, com o acréscimo de novas
estipulações; gratuidade do ensino oficial ulterior
ao primário para os que provassem falta ou insu41

ficiência de recursos; obr
igatoriedade de mante
rem
a s empresas, em que
trabalhassem mais de
100
pessoas, ensino rimári
p
o para os servidores
e res
pectivos filhos; etc.
No que diz re speito
aos direitos olíti
cos da mulher, foi a
primeira Constituição p
brasi
leira que estabeleceu
absoluta igualdade ent
re os
sexos, em matéria ele
itoral.
O ciclo constitucional
começado em 18
de setembro de 1946
encerrou-se a 1� de
abril de
1964.

O regime do Arbítrio: ato
s institucionais

A Revolução de 1964
instituiu o regime
dos atos institucionai
s que se colocaram aci
ma da
Constituição de 1946,
formalmente mantida.
O pri
meiro, sem número,
deu a seus pró rios
editores
p
e ao presidente da Re
pública poderes para:
decre
tar o estado de s ítio
, sem ouvir o Congr
esso
Nacional; cassar discri
cionariamente mandato
s ele
tivos populares; sus
pender direitos políti
cos e de
mitir titulares de
funções vitalícias e
estáveis,
inclusive magistrado
s , sem direito
de defesa.
O Ato Institucional ter
ia vigência até 31
de janeiro de 1966,
mas antes de seu ter
mo, em
27 de outubro de 196
5, o presidente da Re
ública
a ssinou o Ato Instit
ucional que então foi p
denomi
nado de n. 2
.

O AI-2 ampliou o arb
ítrio conferindo ao
presidente poderes
para colocar em rec
esso o Con
gresso Nacional, As
sembléias Legislativa
s e Câma
ras de Vereadores
e para decretar a int
ervenção
federal nos Estad
os.
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Todas as medidas autoritárias, �egundo
o Ato ' ficariam fora da apreciação da Justiça.
Foi estendido aos c. . o foro militar,
1y 1 !
conpara repressao do que se cons1d rasse crime
..
.
tra a segurança nacional e as instituições militares.
regime d� s Atos s ultou o estado de
direito e colocou o pais sob o :pério da ditadura.

o

até 15
O Ato Institucional n. 2 vigorou
.

de março d e 1967 quando entrou em vigor uma
nova Constituição.

Constituição de 1967 (semi-outorgada)

. .
Ja :'� s no capitulo 4 o motivo pelo
�
qual a Constitmçao de 1967 deve ser considerada
semi-outorgada.
Comparada com a Constituição de 1946
raves retrocessos:
Co
a
nstituição de _1 9�� :P�:: t
r�:d; de public�ão de
a) s�prnm
.
livros e periódicos ao afirmar que não senam to
lerados os que fossem cons ·derado s (a juízo do
1
governo) como de propaganda de subversão da
ordem;
. .
. ·t de reunião faculb) restringiu o d1r
.
tando à polícia o poder de :eº gnar o local para
��união poderia ser
ela, artifício atrav� s �o q�al
.
facilmente impossibilitada,
c) estabeleceu o foro militar para os
civis;
d) reduziu para 12 ano,s a idade mínima
para o trabalho; .
.
e) suprimiu a estabilidade do trabalhador, no emprego;
.
f) restringiu o direi·to de greve.

ª
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A Constituição
a decretação do Ato Ins de 1967 te ve vigência até
titucional n. 5, em 13
dezembro d e 1968.
de

O Brasil sob a AI-5: uma
longa noite de terror
O Ato Institucional n.
5 rep e
o s poderes discri
cionários conferidos ao tiu to do s
presidente
p elo AI-2 e ampliou a
margem de
a) deu ao governo a pre arbítrio :
rrogativa de con
fiscar bens;
b) suspendeu a garantia
do habeas-co r
pus nos casos de crime
s que, a juízo do gover
fossem considerados
no
líticos, contra a segura 1
n acional, a ordem ecopnoôm
n
ça
ica e social e a econo
mia p opular.


Com o nos At
p ossibilidad e d e exam os anteriores, excluiu-se a
e ;:idiciário da
s medidas apli
cadas.

Essa carta aprofund.ºu O retrocesso pocomparada à Constitw·ção de , 19. 67: in lítico
dos
corp�r ou a seu . texto medidas autoritarias _f ede
ve nçâ<?
inter
a
u
o
nsagr
o
c
nais;
o
Atos Instituci
autonomia admrmstr�
ral nos Estad�s ; cassou
icípios; imp�s restri�un
s
d
o
�::s =�
iJ�;;�! �;;Niiu � ;:::aç��
!
decretos -leis ; mante�e . e
ma
em
quer
,
1967
de
1
_
t1
0n
da
restritivas
�
?��
matéria de
téria d e garantias m i v1 ais, quer em
direitos sociais.
do
Ess a Con st1·tui·ção • em v1·g or está sen
da
o
ã
s
s
e
pr
a
b
S
e
emendada pelo at ual Co�gr ss: �
ofundas
pr
ças
ud
rer
o
s
e
v
e
d
opinião pública,
éia Nar
que p ossibilite� a �onvo��1ão da Assemblcrática.
o
e
m
d
e
e
rana
c1. ona1 Constitumte livre,
se

':�à��

?

�1:1

A mais grave
AI-5 e o "estado de dir incompatibilidade entre o
do hab eas-corpus. A eito " cons istiu na supressão
e
para os presos políti xtinção d o habeas-corpus
cos, junto a outros
fatores,
muito contribuiu para
mente praticad a nes que a tortura fosse ampla
sa fas e da história
brasileira.
O AI-5 vigorou até 13
d e outubro de 1978.

Constituição de 1969
(outorgada)
Em 17 de outubro d
e 1969, estand
recesso fqrçado o Co
ngresso Nacional, foi o em
outor•
gada; pelo s três mi nist
país, sob a aparência ros militares, nova carta ao
de emenda constituci
onal.
Tendo mantido o AI-5,
a
C
onstituição de
1969 realmente só c
om eçou a vigo
rar c om a queda
des te, em 1978.
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9
Importância
da Assembléia Nacional
eonstituinte

A Constituinte é importante

A

rtan
Assembléia Nacional Constituinte é impo
que
o
Crei
es.
razõ
rsas
dive
te, a meu ver, por
tor
mais
que
ivos
mot
o
com
ados
alinh
podem ser
da
to
men
iona
func
nam significantes a eleição e o
de
lida
atua
na
,
inte
stitu
Con
l
Assembléia Naciona
brasileira, os seguintes:
Retomada do "estado de direito"

"estaa) assinala a efetiva retomada do Bras
il
do
ro
cont
reen
o
seja,
do de direito", ou
foi
1946
de
com uma ordem legal. A Constituição
1964.
rasgada pelo golpe militar de 1• de abril de
m
Sucessivos atos institucionais rompera
s
Con
de
o
med
arre
um
que
l,
iona
o estado constituc
ato
o
Nov
.
1967
tituição votada tentou restaurar em
violento e
institucional, o AI-5, em 1968, o maislquer seme
qua
ente
iram
inte
rou
injurídico, queb
o Estado
lhança entre o regime legal brasileiro e1969
trouxe
em
a
rgad
outo
civilizado. A Constituição
vida
da
embutido dentro dela o AI-5. Expelido
a a
plen
cia
vigên
ter
a
brasileira o AI-5, passou
istitu
Con
uma
é
esta
o
Com
.
1969
Constituição de
47

que se
geral, n a medida em
grupos oprimidos e m
siçõ es
po
im
r
e
z
a
f
força para
organize m e tenham
à classe dominante;

ção o utorgada e aut ·tán· a, só uma nov a Const iP0 repr�sentantes do
tuição disc utida e v°c:'f
\e ama e_ vasta par
povo, com ampl a liberd� - º
;
�:S
�
ticip ação popular' faz o B
�_ re orna! � chama da
;
ordem jurídic a' i sto é' a0 estwwv
_ __ de direito;
• .

de de luta
uConsciência da necessida
nsciência pop
entar, n a co

g) pode aum
ia
eitos da m aior
reensão de que os dir devem resultar
mp
lar, a co
outorga, mas
não são passíveis de
a organizada;
ut
l
la
e
p
a,
de conquist

.

Legitimidade do poder

b) devolve ao pod· er, orro1do por su ces.
sivos atos de arbítrio a legir � ade, ou o mínimo
��
�a legi timidade nece�sária n
E stado democrát1co;

es em geral
Avanço das lutas popular
das lutas popula res
te o avanço

Recupera.ção de conquistas usurpa.das
-

c) p ermi te a rec uperaçao de conquistas
políticas e s ociais perdid �;6:,o longo do regime
antipopu lar in sti tuído e m

Solidificação de avanços aloan�s
-

d) enseja a solid 1Ticaçao de vi tórias já
pelo povo na su a lut� concreta, com
o sacrifício, em muito's cas os, da vida de mártires '·

a lcanç ad as

,.,,,,�·
..,...,,..,.zs
Amplo debate das
questões na,..
.
e) ena condições para u:n a�plo de bate

das questões nacion ais'
que s�ra mwto pedagó
gico den t ro da his tó r · �o Brasil. E�s: amplo d e.
bate é o opost o do i:egrme de deciso es tomadas
.
a porta s t rancad as, é o reverso dos paco tes im.
postos, é o co ntrário d �e m de monopólio do
poder por meia dúzia Je m� vi�_uos �ue se consi
d eravam, como os faraós do E gito, filhos do Sol,
.
decl arando menores e
capazes todos os o ut ros
�
brasil eiros, exceto um º ro pe�u eno g ru po de po
derosos que . podia fazer pressao, ou da r ordens'
· ava os éditos di tatoriais·,
à meia dúzia que baix
n
. . .
.
. .
..osszbzlidade de canquzstas
das classes
oprimzdas
.
f) pode possibirt
i a r efetivas conquista s
das cl asses su balternas, dos tra balha dores, dos
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t
�·

h) permi
tituinte.
ralelas à luta da Cons
que deve m correr pa
nstitui
Co
a
re
sob
ue o debate
Será indispe nsável q
uaçã o real
sit
a
m
co
cotejo
ção seja travado e m
do-se que a mani
adoras e vitan
lh
ba
a
tr
es
s
das clas
e o gran
nte dirigida, desloqu
pulação, cientüicame
ndárias,
ecu
s
es
õ
est
qu
para
de eixo de discussões questões essenciais;
às
que se s obre ponh am
ria do Brasil
a,
4' Constituinte na Histó
4
tituição promulgad
i) será a 4 Cons
s
mo
e
iv
t
só
e
qu
ileira, visto
dentro da história bras
e 1946 e,
4
193
1,
189
em
Assembléias Constituin tes
da em circunstân
scutida e vota
di
rá
se
,
so
s
di
além
m 1946,
das que existiam e
cias muito diferentes
ação do
cip
rti
a
p
e
d
ior
a
ito m
com possibilidade mu
povo;
vo tempo
Constituinte ele um no Constituinte que já se diS·
j) será uma
tivemos, período em
anos da última que
40
ci
tan a
rmações.
profundas t ransfo
de um
que o Brasil sofreu
o,
de um novo temp
ela te
Será a Con stituinte
p
e
ais
n
dio, pelos jor
Brasil coberto pelo rá
s debates
ao
los
u
íc
e
v
esses
levisão. Abertos todos
is amplo fórum so
e mos o ma
r
e
t
,
e
t
uin
tit
s
da Con
história do p aís;
e m t oda a
bre a vida brasileira,
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Desenoadeamento do processo constituinte
k) dese ncadeia o processo constituinte

qu e, como fato social e político, pode suplantar
( e provavelm ente suplantará) a importância da
própria Con stituição qu e será elaborada;

Experiência importante, ainda que a
Constituinte frustre esperanças

l) con stitui uma experiência hi stórica
para as cla sse s populares, até mes mo para que
concluam, se for o ca so, como a re presentação
política traiu os interesses da maioria, ou m esmo
para tornar cl aras as limitaçõ es reais de uma
Constituinte dentro de uma sociedad e na qual o
poder efetivo pert enc e aos donos do capital.

Os oprimidos têm interesses específicos
na Constituinte

Todo mundo fala em Constituinte . Não
é possível que todo mundo esteja falando da mes
ma linguagem, numa soci edade dividida, onde al
gun s estocam terra e outro s não têm um pedaço
de chão onde reclinar a cabeça, ond e poucos vivem
num e terno oba-ob a e multidõ es, nas e ncostas dos
morros, não têm a tranqüilidad e, nem do sono
noturno, e podem ser soterrados pelo rolar de
uma pedra. Evidentement e, grupos tão antagônicos;
se aca so falam as mes mas palavras, dão a e las
signüicados dif ere nt es, por motivo s diferent es e
com objetiyos difere nt es.

As cla sses trabalhadoras e seus órgãos
de represe ntação, os partido s políticos a elas vin
culados, as organizaçõ es qu e têm nascido do povo,
os aliado s da luta popular ( se ja pela mística de
uma id eologia, seja pela chama de uma fé, seja
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por ambas) têm de ter muito �resente
tência para não serem confundidos .

esta

nte
Desvios a evitar no processo constitui

adver

e a futura Constitui
É preciso evitar qu
.
tif'icaçao , mero acor•
s
rm
ção seja um engodo,_ uma
do das cúpulas dominantes.
seja uma
É Preciso imp. edir também que
entre es
-o
a d'i�· sa
que
to
s
vi
tas,
s
ciali
e
obra de esp de toda
em
ong
a
é
pecialistas e nao:especialistas .
" cional,
stitu
.
con
�
a
ss
omi
C
A
a.
izad
.
política burocrat
é um
1
e
v
a
not
! ituinte
criada pelo governo, composta de
t
con
o
ess
c
pro
o
e
rt
e
mau agouro, pois inv
que deve partir das bases.
e supri
O proceso constituinte não pod
e�, �em
ular
s pop
mir ou substituir a s demais luta
s
e
�
?s
desvi ar os trabalhadores e
��!� ���;��:.
. .
da socie dade de seus mais un
o const1tumt:e � - a
Só a conexão entre o process
r a Const1tmçao
luta dos opr1. m1'dos pode vacina
o de prome ssas
junt
con
um
ser
contra o vício de
vãs, um jogo de palavra s ocas.
e na luta
As conquistas populares fazem-s
en
e
e
!
concreta do povo; não se faz m
º��:
�ai
' !�
m
e
faz
se
merame nte formai s. Ela.s
geral,
nas organizações populares em
sindicatos
e
t
d�
,
s
nte_
e
r
a
c
��f
na ocupa;ão social, por familias
'
çao
tma
s
de
m
se
as
d
egoisticamente concentra
m
s
es
r
aao
lavr
·
e
d
s
ná.s concentraçõ e
;as :��er�:'
luta dos índios do s negros e
onde o �ovo
nas comunidade; eclesiai s de base,
eve
e D eus
d
ino
e
R
o
e
qu
e
d
toma consciência
começar nes te mundo.
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A Constituinte será imp ortante na medi
da em que se integre à luta concreta das grandes
maiorias.

10
Pré-requisitos
para a Constituinte

Constituinte, momento significante na luta do povo

Em síntese, parece adequado co ncluir
que a Constituinte não é tudo, nã o é uma pana
céia para a soluçã o de to dos o s problemas brasi
leiros. Afirmar tal coisa é, a meu ver, wn equí
v oco. Mas também não é inútil, não é um nada.
Colocar-se nesta segunda posição significaria sub
trair do po vo a oportunidade de ocupar um espaço,
de fa2ier alguma espécie de conquista.

Parece-me que, na perspectativa das clas
ses oprimidas, a Constituinte é um m omento muito
imp ortante na luta do p ovo.

Esperanças do povo não podem ser traídas

•'j

A luta de hoje não é apenas por Cons
tituinte. Diria que a luta é po r participação e Jus
tiça, por uma sociedade menos opressiva, mais
igualitária. O povo apega-se com esperança a tud o
que po ssa representar uma opo rtunidade de me
lho ria e avanç o, sejam eleições diretas para Pre
sidente da República, seja a promessa de uma
Nova República (ainda que c omece, por alguns de
seus at os e atores, já bastante velha), seja Assem
bléia Nacional Constituinte.
Aós que, com esses acen os, tentarem
enganar o povo sofrido, ajusta-se a maldição do
profeta Isaías:
"Ai daqueles que fazem leis injustas para negar
direitos aos fracos do meu povo ".•
• Livro do pro!eta Isafas 10,1-2.
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Constituinte exige pré-requisitos

Assembléia Constituinelo seu s1·gn1·r1·cado, uma
tica_ � soberana. se
crá
o
te deve ser livre, dem
º
ão pres
determ
- inadas condiçõ es. �
c o��::int! � ���da
o
'
.
caçao, organizaçã-o e ele1ça
á expressar convementade do povo nao se p oder
temente.
ser alinhados, co�o
podem
Parece que
, .
ia
.
ve1S a uma Assem.ble ·
pré-requisitos ind1spensa
.
tes
um
seg
s
tre outros, o
Constituinte autêntica, den
o
- do entulh_o autoritári
Revogaçao
o autolegislaçã
·
a) revogaça o de t oda .a .
1 e ·s
e
s
nai
o
1
�tuc
nst
o
c
s
o
��ritária, com os preceit
gre
,
nacional .
;:�:- si
relacionado s c om segurança
v�s -da
festação do pensam�nto atra
sa o 1:�ecret�-lei,
m1S
per
s,
o
eir
tuação dos estrang
dzo, po der de
o de pra
apr ovação de lei por decurs
lli
os e poss1'b'
t
ica
"nd
si
nos
intervenção do g�vern o
a
,
o
adã
cid
o
d
ant·ias
dade de suspensa o d� gar
r
agua
salv
adas
am
ch
das
j uízo do governo, atr aves
r afernália legal
das constitucionais. Toda ess�
m!�patível com o
precisa ser mudada, p or ser

p

53

cli1;1� exigido por uma Constituinte qualquer
quic1 0 de auto ritaris mo ·'

res

Revogação dos casuísmos eLeítorais
.
·t0
b) rev ogaçã o de todos os
;�\�ri;�s e casuísta� . d� legisla ção ele1{;:�� 0
_mculado, proib1çao de co ligações partidárias
d ç o
o d� �eputad?s dos E�tado�
��d� : o�;an�= P oP a � �aior, cassaçao da
representação polT
.1 IC� do Distrito Federal e de.
.
mai: �hicanas leg1slat1vas criadas para falsificar a
v on a e do povo, manifestada nas urnas·

i !;

Liberdade de organização partidária
. c) liberdade de organização partidária e
rec onhecimento do s partido s clandestinos·'
Voto dos analfabetos e militares
. d_) v oto dos analfabet os e militares de
P �sto mferior, atualmente excluíd os do direito a o
a11s tamento eleitoral;

Redução <ia, idade para o voto
e) redu�ão da idade para o v oto, por ser
anacrônico que J?�ens que já integram a for ça
de trabalh
ª
m de mo vi mento s p olítico s
e comunitilio�, ���:-�
uentam esco las e universidades permaneçam excluído s da cidadania·

Acesso gratuita aos meios de comunica;ão
f) acesso gratuit o de tOd.°� o s partidos
e candidatos, em igualdad de co ndi çoes, a o rádio,
televisão, revistas e jorna:·,
Repre�entação dos pequenos partidos
com , sobras" em seu favor
g) efetiva possibilidade de representação
do s pequenos partidos na Assembléia Constituin54

ração
o sistema de apu
te, através da mudança n
desti
de
a
m
e
sist
o
n
é,
das sobras eleitorais, isto
gem ,
atin
não
u
o
,
m
ta
lan
sup
nação dos votos que
ons
c
do
uta
dep
cada
o quo ciente para eleição de
ra o
pa
o
vã
s"
bra
o
"s
as
tituinte. Tradicionalmente,
é uma grande injustiça.
partido majoritário , o que
o contrário, para be
Devia aco ntecer exatamente
que não conseguirem
s
o
tid
r
neficiar os pequenos pa
ia ao maior dos parti
representação. Assim dar-seato mais votado, den
dos derrotado s, ou ao candid
derrotados, o direito
s
o
tid
tro dos pequenos par
favor. Na prática, isso
de contar as sobras a seu
partido, ou a uma coli
permitiria a um pequeno
ntante
o s, fazer represe
tid
par
gação de pequenos
mi
às
z
o
v
dar
a de
na Constituinte. É uma f orm
ma
e
sist
m
u
de
ia
ênc
no rias políticas, como exig
democrático ho nesto ;
er econômico
Repressão ao abuso do pod
das para impedir o
edi
m
h) adoção de
através
o nas eleições,
abuso do po der econômic
o que
d
mo
de
Eleit oral,
de eficaz ação da Justiça
ro de
ist
reg
o
e,
ent
m
nta
seja possível cassar, pro
ado
aliz
r
o s preceito s mo
candidatos que afrontem
al
pen
ão
a
da
ç
juízo
res, nesta matéria, sem pre
competente;
toral
Limpeza do alistamento elei
atra
mento eleitoral
ta
alis
do
a
pez
lim
i)
o dos
ssã
pre
r
o
p
a,
ti
vés de efetiva ação da Jus ç
ear os vícios encontra
partidos po líticos, para san
co mputadores;
dos, inclusive com o uso de
repressão
Dissolução dos aparelhos de
relhos de repressão
apa
dos
ão
lu
o
s
dis
ç
j)
política.
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Pressão popular para as mu
danças
Algumas dessas mudanças já
foram obti
das, ou estão em vias de
rações que não dependemconcretizar-se. Há alte
apenas do preceito
constitucional permissivo
(como o voto do anal
fabeto), mas de uma legisla
que torne facilmente exerci ção inteligente e séria
tável o direito conquis
tado.

As reformas, com
à Justiça Eleitoral, depend exceção do que caiba
Nacional, com suas imensem do atual Congresso
mações, inclusive senadoresas limitações e defor
biônicos.
Em vista disso, será indisp
ensável uma
forte pressão da opinião
do Congresso as mudançaspública a fim de obter
que possibilitem uma
Constituinte limpa.

11
Assembléia só Constituinte
ou Congresso
com poderes constituintes.,

A face da Constituinte

onto que abordarei neste capitulo é também

Ü �ré-requisito da Constituinte, no sen_ti�o de

i�!

cf d
se trata de item �ue. deverá ser
da eleição da Constitumte, e não P i: : � �r:ria.

Trato aqui, porém, de um aspecto qu�
conforme a orientação que seja adotada, dara
face da Constituinte.
Assembléia só Constituinte ou Congresso
com poderes constituintes?

o

ponto é este:
.
.
a) deve-se eleger uma Assembl�1� �acio
nal Constituinte ' coro esta missão específica.
.
· ões gerais
b) ou deve ser eleito, nas e1e1ç
legislativas previstas para 1986 um congresso (Camara dos Deputados e Senado' Federal) com poderes constituintes?
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Ai·gumentos pró-Congresso com
poderes
constituintes

A segunda opç- º t en. a seu favor o
fa to de que assim foi fe1�o nas aoutr
as constituin
t es brasileiras além d
o que permi tiria a economia
de urna eleição.
Refutação dos argumentos

Não me pare
qt:_e esses argumentos
procedam. Os preceden�!s· sao
quando era bastante dT�c.:1 real _de outra época,
no Brasil. Fazer uma el�iç ao de izar uma eleição
Assembléia Constituinte, espe cificame
nt , era uma duplicação de
trabalho, já tão pesa�O pa ra
aqueles distantes
tempos.
.
Hoje, quando alguns tri'bunais
. . ado
eleitorais
Ja
taram até O co ?1:ta
dor para processar os
resul tados de uma e�eiçao,
tudo se torna mais
fácil.
A eventual econom.ia de tempo
e trabalho (vantagem da se
da
a lternativa) deve c eder
à necessida de de � ca r
a melhor forma de
se fazer uma Ass!�bt�
�1a Constit uinte autêntica
repres.entativa, democrática (
.
a que a prim
. eira
al-•
ternat1va pode conduzir).
Argumentos pró-Assembleia
,. so. Constituinte

·
Em favor da
· el e1ça- o de uma Assembléia
que tenha a única m sao
discutir e votar uma
Constituição, no pra;� �uedelhe
.
for fuca
do, dissol
vendo-se em seguid a, m1rt
Iam, a meu ver, os seguintes argumentos:
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rio não pode sobrepor-se
Congresso Ordiná
à Assembiéia C<mstituinte
a) é a Assembléia Nacional Constituinte
que vai estabelecer os poderes da República dan
do, por exemplo, todas as normas relacionadas
com o Poder Legislativo. Ora, se é eleito um Con
gresso ordinário com poderes c onstituintes, o atual
congresso Nacional (de precária legitimidade, es
pecialmente por causa dos sen adores biônicos)
estará impondo à Assembléia Nacional Constituin
te (soberana) uma estrutura de organização do
futuro Poder Legislativo, qual seja, já terá criado
um Congresso bicameral (isto é, formado por Câ
mara de Deputados e Senado), com número de
previamen
componentes já fixado e com ma ndato
o do
invasã
ita
indéb
te d eterminado, tudo isto com
iConst
l
a
ion
c
Na
a
bléi
Assem
a
d
poder constituinte
tuinte;
Constituinte não comporta senadores
b) a Assembléia Nacional constituinte
representa a Nação, não representa a Federação.o
Em outras palavras, a Constituinte representa 
povo, não representa os Estados. Assim, é incom
patível com uma Constituinte autêntica a presen
ça, no seu corpo, de -senadores, que são eleitos
pelo voto majoritário para representar os Estados;
Senadores não podiem ser membras
natos da Constituinte
e) O atual Congresso Nacional possui
8
senadores, eleitos em 1982, com mandato de
bros
mem
ser
m
pode
não
anos. Esses senadores
natos da Constituinte, pois ninguém pode ser cons
tais
tituinte sem mandato específico. A entr ada de seque
sem
te
tituin
senadores na Assembléia Cons
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.
j am eleitos para ela cn.
a a. a figura do constituint
te biônico num mom�n o em que a e
a nha figura do �enador bi..omco está pre stes str
a acabar.
.
Para que esses senadores co
. ntinuem ex
seu mandato e, necessár.io que cont·mue ercendo 0
do o Senado Fed eral enquanto, p aralelamfuncionancione a Assemblé'ia Nacional Con stituint ente, fun
e·
Constituinte deve permitir mais
. ampla
representação partidária
..
d) a Con stituinte d_ev poss.
ibili
ampla represen tação partid.ána �o que tar mais
so ordinário pod e ropor on ar. sto o Congres
será conse
I
_ �1
guido através da fiaçao
e
um
núm ero de cons
, e
tituintes superior ao
i:o. de deputados e
senadores do Congresso ��;man
�. H
cadeiras de constituintes o quocienteavendo muitas
eleitoral s erá
menor, facilitando a efe iva representaçã
o das mi.
n ori as partidárias
'
A

t·

Constituinte exige pessoas da confiança
- especíjioa
· ao
do povo para miss
e) a Assembléia consn
i umt
· e
sença d e pessoas adequ a das p�ra _ess�exige a pregue nem sempre seriam tam?e_� indicamissão e
das p ara
p articip ar do Congre
ordmano. São funções
bastante específica s is:º de ?r . um repre
do povo na Assembléia Cons�itumte e istosentante
d e ser
um d eputado ou s enador co_mum. O de
put
ado ou
sen ador não é a en gislador; o
é só legislador: Po : �1��r da _1e. mconstituinte
.
.
1 ais importante do país.. Isto nã� significa
dizer que a Constituinte deve ser formada por bacharé
mas po r pessoas que o povo considerise e doutores
adequ adas
para esta missão;
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Constituinte nã,o deve ser formada
por políticos quase profissionais
f) só políticos de longa militância, qua-
Con gres
se profissionais, costumam ter acessos aLoegislativas
a
i
mblé
e
Ass
so Nacional ou mesmo às
se fala numa Assem
estaduais. Será que, quando
rática, é
bléia Constituinte representativa e democ
p ara
nsa
e
p
povo
o
e
u
q
s
a
sso
e
nessa espécie de p
representá-lo?
,o
Constituinte deve possibilitar a representaçã
enas
indíg
es
das naçõ
g) a eleição da Ass embléia Constituintaoe
ição
deve possibilit ar o voto nacional, em opos
Con
do
o
leiçã
e
a
voto estadual, que caracteriza
ação
nt
e
s
re
rep
a
r
ficia
e
ben
a
gresso ordinário, par
em
ar
ifest
man
s,
a
d
a
sult
n
co
,
e
s
as
en
g
das nações indí
indi
s
açõe
n
As
interesse por essa representação.
para ele
genas, a nível de Estados, não têm votos
rantes
integ
os
para
itido
Adm
ger um deputado.
al, a
on
aci
n
das nações indígenas o voto, a nível ssiva mino
xpre
e
a
comuníd ade indígena, que é um
(mem
ria dentro do pais, pode ter representantesuinte, o
stit
Con
éia
mbl
Asse
a
n
s)
e
çõ
na
bros dessas
nheci
que será muito j usto, por implicar no reco
e que
d
nsão
pree
com
a
n
s,
e
çõ
mento dessas na
as, no
as p opulações indígenas integram subsistemamplo,
mais
l
a
cion
interior de um, sistema na
al e
cara cterizado pela multiplicidade étnic a, soci
cultural;
A questoo das candidaturas avulsas
reh) a Constituinte necei;sit a de umaa de
que
do
a
presentatividade maior e mais ampl esso ordinário
Congr
um Congresso ordinário. No
e senadores eleitos
dos
a
put
e
d
s
assentam-se apena
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pel os partidos políticos. Numa Assembléia Consti
tuinte é preciso que estejam presentes todos os
segmentos da sociedade. Os partidos políticos ass e
guram essa ampla representação? A expres sivida
de desejada não seria facilitada atravé s d e candi
daturas avulsas, propostas por organizações da
sociedade civil, que buscass em, nas urnas,
o res 
paldo do voto popular? Nesta hipótese, ficaria a
critério do eleitor escolher partido e candidato,
o u optar por candidaturas avul sas. A admi
ssão
desse tipo de representação parte da constatação
de que o partido político deve ser a principal,
m as não é a única expressão da opinião
pública
organizada.

Sei que este ponto é ba stante polêmico.
Afirma-se que o v oto avul so enfraquece os parti
dos. E sabemos que o fortalecimento dos partidos
é indispensável numa democracia de tipo plurali s
ta. Mas será que os partidos devem ser fortale
cidos por decreto? Não cabe aos partidos buscar,
eles próprios, sua credibilidade? O
voto avulso
não seria um desafio para que os partidos se for
taleçam e se imponham, pela coerência, junto ao
eleitorado?

O assunto oferece dificuldades, inclusive
a respeito de quem poderia propor candidaturas
avulsas.
Seria ta mbé m necessário haver fiscaliza
ção das contas eleitorais dos candidatos, s e admi
tidos os avulsos, da mesma forma como deve o cor
rer com as contas dos partidos, de modo a evitar
que a possibilidade de candidaturas avulsas des
cambe para o abuso do poder econômico, que ne
garia o o bjetiv o pretendido pela idéia.
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r-o da Constituinte
Época para a eleiríí.

stituinte de
A �ssembl i' a Nacional Conordinário , ou
so
es
ngr
o
C
veria ser eleita ante: do
bro de 1986.
seJ·a, ante s de novem
tiça
Proclam ados os res1:11tado�� � ela Jusedia
im
ariam P s de
Eleitoral, seus mem bros tom em funcionamento.
a
.
ari
ntr
e
ia
to e a Assemblé
.
da const1Isto . permitiria a 1 boraçãoê-lo a legis�teria faz
tuição bem antes �o _que paça-.o está prevista para
l
ta
s
in
a
cuJ
,
}atura or dina'ria
março de 1987.

e1o à Constituinte
Congresso ordinário para1

nuaria
Paralelamente . C nstituinte contieleições
a � l Haveria
funcionando o Co�gresso
legislativos e exe
so
er
d1v
o
� c!r��6s.- N ão há inconve
normais para s
198
cutivos em novembro e cidadão concorra para
smo
me
um
que
em
e
nient
bsta
le�slador o rdinário Nada o ato
ser constituinte e
and
m
c�m
2
198
a que senadores, ele1 t�s em ,a Âssembléia Cons
r-se
ata
did
can
am
oss
p
,
s
de 8 ano
tituinte.
O destino
constituição deciill:1'i� �obre
rios
dos· mandatos ordma

o vembro de
destino dos e1ei·tOs em nredução desou
os
at
nd
- o dos ma
1986 (manutei:ç�
ituição que, segundo
tes ) seria de c1d1do pela Const
·tado . no capitulo 14, só
P enso, como será expor1c1
poIB de aprovada por
deveria entrar em v1·g r de
plebiscito.

o
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Se vencer o Congresso Co nstituinte
fique a advertência
Quand? este livro estiver publicado já
,
ito do
podera ter havido uma solução a respe
tulo.
capí
tema de que trata este

Como o povo
pode e deve participar
da onstituinte

e

Se tiver vencido a tese da eleição de um
res constituintes
<=:ongresso ºrdinário, com pode ncia de que �
denú
a
como
fiquem estas linhas
u�a
meu ye�, não se está seguindo O rumo de
Constituinte autêntica e popular.

ação do povo
Importância da particip
bléia
participar da Assem la,
povo pode e deve
esco
participação será
Constituinte. Essa
e requi
e na luta popular
avanço na organização própria assembléia.
da
sito de legitimidade
nto
erá ser um mome
A Constit uinte pod
em
dida
me
a
brasileira, n
com
muito importante na vida
onal,
naci
te
amplo deba
que represente um
clas ses p opulares.
das
ção
real participa
resistir às distorções
Po vo organizado deve
do pro cesso co nstituinte
interes sadas em
Haverá muita s força s
a Assembléia
mar
transfor
restringir o debate, em
acadêmica,
r de dis cussão
Constituinte num luga
de elites,
o
pact
stituição um
das
em fazer da nova Con
esses
inter
dos
de voz e
com presenç a mínima ao povo, entendido como
suidos,
grandes maioria s. Cabe
dores e dos despos
o conjunto dos trabalha a distorção do processo
mobilizar-se para impedir
constituinte.

O
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Mobilização do povo por variadas formas

Durante a eleição da Constituinte

Essa mobilização haverá de ser feita atra
vés de todos os órgãos representativos do povo,
desde partidos políticos populares e sindicatos
operários, até associações de moradores, movimen
tos de defesa de minorias, comunidades eclesiais
de base, etc.

Por ocasião da eleiçã-0 da Constituinte,
o povo terá que participar, especialmente através
dos partidos políticos (dos que tenham base e
compromisso popular, obviamente), a fim de ele
ger representantes (constituintes) que dêem ao
povo garantia de defender os interesses populares.

Grande papel poderá ser desenvolvido
pelos Comitês pró-Constituinte que se constituam
a nível de Estados, municípios, bairros, etc_

É preciso que o eleitor saiba exatamente
que idéias seu partido e/ou candidato vai defe�
der, pois o voto, especialmente para uma Consti
tuinte é semelhante a uma procuração que a pes
soa passa: dá ao procurador poderes para agir
em seu nome.

Vejo a necessidade de mobilização pela
Constituinte superando o movimento nacional de
opinião pública que conquistou a anistia e equipa
rando-se à campanha pelas eleições diretas para
Presidente.

Antes da convocação da Constituinte, im_
poe-se
a necessidade de mobilização popular no
sentido de fixar rumos populares e padrões ho
nestos para a grande assembléia_ Também nesta
fase é que se deverá organizar, em bases sólidas,
a sociedade civil, para exigir participação e efeti
vamente participar.

A escolha de um bom candidato, dentro
de um partido político cujo programa inspire con
fiança ao eleitor, pode dar a este uma dupla g?-"
rantia: a garantia do bom candidato é a garant�a
do bom programa partidário. Neste ponto, sena
importante que os partidos apresentassem um
programa mínimo para a Constituinte, desprezando
pormenores e desprezando pontos secundários que
poderiam ficar como questões _ em aberto, �ue o
próprio debate se encarregaria
de encaminha! .
Aliás, a finalidade dos partidos poUticos deveria
ser a de congregar pessoas que lutem por um con
junto de idéias fundamentais semelhantes: � pena
que, no Brasil, não haja uma grande trad1çao par
tidária, não por culpa do povo, mas por culpa
da minoria opressora que sempre düicultou a fo�
mação de partidos políticos autênticos. Ess� mi
noria dominante chegou ao cúmulo, por mais de
uma vez no curso da história, de dissolver, por
ato de força, todos os partidos políticos existentes.
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Etapas da mobilização popular

O povo poderá e deverá participar da
Constituinte:
a) antes de sua convocação;
b) ao ensejo da eleição de seus membros;
c) durante seu funcionamento;
d) depois do término de seus trabalhos_
Aniês da convocação da Constituinte

É preciso que o eleitor tenha bom senso
para conferir se o candidato e o partido serão
fiéis ao programa constituinte: não pode merecer
confiança um programa popular a ser defendido
por pessoas ou grupos que não têm vínculo com
o povo. Note-se que, dificilmente, um partido, en
dereçado à defesa dos monopólios e dos privilé
gios, vai inscrever estes pontos no programa. Cabe
ao povo, com sua sabedoria intuitiva, ver quais
as pessoas e grupos que integram o partido - os
atores do drama - para, se for o caso, desmas
carar a verdadeira face desses atores.

etapa, haja tempo e espaço grl:tuitos para os par
tidos, nos meios de comunicaçao.

Durante o funcionamento da Constituinte

Quando a Constituição começa a vigorar

Durante o funcionamento da Assembléia
Constituinte, deverá o povo organizado fiscalizar
os trabalhos e exercer legítima pressão.

E depois que a Constituição for legiti
mada pela aprovação direta do povo, terá o pov?
organizado de continuar lutando pel? seu . cumpri
mento, pelas conquistas que acaso tiver feito. Jus
tamente porque o povo foi sempre colocado à
margem: Constituição, no Brasil e em outros países
de estrutura social semelhante, é um documento
que nunca foi respeitado. Conq� stas P ºP':1lares,
inscritas na Constituição de 1946, ainda nao tinham
sido efetivamente cumpridas quando se encerrou
esse ciclo constitucional, em 1• de abril de 1964.

Nenhuma força organizada, como os Co
mitês pró-Constituinte, por exemplo, deverá, pre
cipitadamente, dissolver-se. A mobili.zação popular
durante o funcionamento da Constituinte é tão im
portante quanto nas etapas anteriores.
É preciso que haja mecanismos de liga
ção entre a Constituinte e o povo, de modo que
a vontade popular possa efetivamente influir nos
rumos da Assembléia. Suponho que um sistema
de computadores, instalado na sede da Assembléia
Constituinte, poderia captar todas as manifestações
da sociedade civil, desde as propostas da mais
remota Câmara Municipal, até as da associação de
moradores ou federação de trabalhadores de um
grande Estado. É fundamental que a Assembléia
Constituinte possa ser sensível às pressões popu
lares que receber. Também será preciso que, nessa
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Depois da elaboração da Constituição
Depois do término dos trabalhos da Cons
tituinte, deverá a mobilização continuar, para dis
cussão e votação, pelo povo, através de consulta
plebiscitária, da Constituição elaborada pelos man
datários do povo. A questão da aprovação da Cons
tituição, por meio de plebiscito, será melhor exa
minada no capitulo 14.

O povo e o processo constituinte
Em matéria de constituinte/Constituição,
acho que o trabalho de elaboração é mais imp� r
tante do que o produto desse tr� balho, ou s�Ja,
.
.
parece-me que o processo constitu_in�e é mais im
_
portante do que a própria Constitwçao.
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1/J
Temas
da Assembléia Constituinte

A Constituinte é sobe1·ana

m principio, não há limites de poder para a
E
Assembléia Nacional Constituinte. Teoricamen
te,
essa Assembléia poderá decidir sobre todas as
questões relacionadas com a organização jurídica,
econômica e social do Brasil.
A Constituinte institui uma ordem jurídica

A Assembléia chama-se constituinte jus
tamente porque constitui o Estado: institui uma
ordem jurídica para o Estado que nasce, ou uma
nova ordem jurídica para o Estado que já existe,
como é o caso do Brasil.
Temas importantes na Assembléia Constituinte

Podemos arrolar alguns temas que, pos
sivelmente, serão muito importantes e muito de
batidos na futura Assembléia Nacional Consti
tuinte.
A importância dada aos temas situa-se
na perspectiva de percepção de quem julga essa
71

importância. Aqui expresso a minha percepção, a
par do que tem sido levantado por alguns seg
mentos populares organizados.
Suponho que integrarão a pauta do gran
de debate nacional os seguintes pontos fundamen
tais, dentre outros:
a) problema da propriedade e do uso da
terra urbana e rural; reforma agrária; reforma
urbana;
b) intervenção do Estado na economia;
socialização de atividades econômicas;
c) defesa das riquezas nacionais, sobera
�a nacional na política econômica; rompimento
da submissão do país à ingerência estrangeira;
equacionamento da questão da dívida externa a
partir dos interesses do povo brasileiro;
e) liberdade e autonomia sindical;
f) direito de greve;
g) garantia do emprego; reconquista da
estabilidade do trabalhador e do direito a indeni
zação, no caso de despedida injusta; seguro-de
semprego;
b) garantia da alimentação popular; sub
sídio a alimentos básicos; medidas para vencer a
fome;
i) política nacional de habitação e sa
neamento, voltada para as classes populares; su
bordinação do aumento de prestações de casa pró
pria ao aumento de salário;
j) política nacional de transporte urbano;
k) redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais;
1) garantia do salário real do trabalha
dor; reajuste trimestral;
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m) problema da disparidade entre altís
simas faixas de renda e baixíssimas faixas de
renda;
n) política nacional de educação, saúde
e cultura;
o) liberdade de organização política; ga
rantia de meios de funcionamento e sobrevivência
dos partidos políticos;
p) defesa dos direitos das minorias e
dos segmentos oprimidos em geral;
q) política de defesa do meio ambiente;
r) fortalecimento dos Estados e Municípios;
s) reconhecimento e fortalecimento das
instituições sociais intermediárias;
t) democratização dos meios de comuni9ação; acesso gratuito dos partidos aos meios de
comunicação.
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Plebiscito para aprovar
a onstituição

e

Possibilidade de mau uso do mandato constituinte

esmo que o povo tenha condições de escolher
M
livre e conscientemente seus representantes,
não

existe nenhuma garantia de que esses repre
sentantes cumprirão seus compromissos e plata
formas, lutando e votando na Assembléia Consti
tuinte de acordo com as opiniões previamente
expressadas.
Existirá sempre a possibilidade de trai
ção aos compromissos, ou de mau uso do man
dato.
Infidelidade a.o mandato constituinte é muito grave

No caso de uma Assembléia Constituin
te, a infidelidade do cidadão eleito a princípios
afirmados, durante a campanha eleitoral, é mais
grave e de mais sérias conseqüências do que no
caso de um deputado eleito para o Parlamento
ordinário, por três motivos principais:
a) pela importância muito maior de que
se reveste a função de legislador constituinte, com
parada com a função de legislador comum;
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b) pela dificuldade muito maior de cor
rigir, numa Constituição, a divergência entre aqui
lo que o povo desejava e aquilo que veio final
mente a ser· colocado no texto constitucional;
c) por não haver nenhuma possibilidade
de represália política do eleitor à traição do man
datário eleito, uma vez que esse mandato termina
com a elaboração da Constituição.
Constituição deve voltar ao povo
para discussão e votação

Em vista de tudo isso, é indispensável
que a Constituição, depois de feita, volte ao povo
para discussão e aprovação ou rejeição.
Seleção de pontos para votação popular

Não será possível que o povo discuta e
vote artigo por artigo do texto. Mas será possível
que o povo, por voto direto e secreto, se mani
feste, por exemplo, no sentido de:
a) aprovação integral;
b) aprovação parcial, com inclusão de
emendas sobre as quais cada eleitor se manifeste.

marcaria o quadrado que mereça ( ou os quadra
dos que mereçam) sua aprovação.
Promulgação da Constituição após o plebiscito

Proclamados pela justiça Eleitoral os re
sultados do plebiscito, a Constituição, com as
emendas que tiverem merecido aprovação, seria
promulgada pela Assembléia Nacional Constituinte,
convocada, pelo seu Presidente, por um único dia,
para este fim, dissolvendo-se em seguida.
Realização do plebiscito deve ser decidida
pela própria Constituinte

O plebiscito deveria ser previsto no tex
to da Constituição, por decisão da própria Assem
bléia Nacional Constituinte.
Se houver mobilização e esclarecimento
popular, acho pouco provável que a Assembléia
Constituinte furte ao povo o direito de dizer a últi
ma palavra em matéria tão essencial para a vida
do país e para a vida do próprio povo.

Terá de haver uma limitação no núme
ro de emendas, para que não se crie uma imensa
confusão.
Poderia, por exemplo, cada partido ou
um determinado .número de constituintes ter di
reito a pedir o destaque de um único ponto, que
o partido ou o grupo de constituintes considerasse
o mais importante, para ser submetido ao povo,
em linguagem direta, resumida e clara. O eleitor
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Revisão constitucional
periódica

Tradição de perenidade das Constituições

das Constituições é a de ser um texto
A tradição
de certa permanência. Pensa-se que a Consti

tuição, traçando as linhas fundamentais do Esta
do e da vida da sociedade, não deve estar sujeita
a muitas mudanças. Freqüentemente, as Constitui
ções admitem emenda a seu próprio texto, através
de um quórum especial.
Emendas nas Constituições brasileiras
promulgadas

As Constituições brasileiras promulgadas
sempre previram a possibilidade de revisão, com
a exigência de formalidades e de quórum especial.
Com o atendimento dessas formalidades e desse
quórum, sofreram emendas as Constituições pro
mulgadas de 1891, 1934 e 1946.
Legislador constituinte X Legislador ordinário

É compreensível que o legislador cons
tituinte se sobreponha ao legislador ordinário e
não permita mudanças na Constituição por oca
sionais maiorias parlamentares.
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As exigência-s de mudança nas regras jurídicas
Mas esse cuidado, que é procedente, cho
ca-se com as exigências de mudança nas regras
jurídicas que orientam a vida do país.
Enfrentando o desafio dos novos tem
pos, é preciso que os constituintes resolvam o pro
blema de conciliar o princípio da supremacia do
texto constitucional com o princípio da necessi
dade de mudança permanente nas regras jurídicas,
em vista das transformações sociais.

Sugestão de Assembléias Constituintes periódicas
Uma experiência que poderia ser tenta
da talvez fosse a das Assembléias Constituintes pe
riódicas - de dez em dez anos, por exemplo, com a finalidade de promover a revisão da Cons
tituição.

Perenidade da lei e ideologia conservadora
O ideal de perenidade da lei está ligado
à ideologia conservadora.
clusão: a
mas, pelo
Se a lei,
por meio

É um raciocínio simples que leva à con
lei não se antecipa às mudanças sociais
contrário, estabiliza as relações sociais.
que conserva, é conservada, estreita-se,
da lei, a possibilidade de mudança.

Constituinte poderia decidir por
Assembléias periódicas revisoras
Caberia à Assembléia Nacional Consti
tuinte incluir, no texto da Constituição, os artigos
necessários à convocação e reunião periódica da
Assembléia Constituinte revisora.
É um ponto que coloco para o debate.

A Assembléia Constituinte revisora seria
uma oportunidade, quer para corrigir a Constitui
ção naqueles pontos que a prática tivesse revela
do merecer mudança, como também para adequar
a Constituição a novas realidades e a transforma
ções havidas na estrutura da sociedade.

Processo constituinte permanente
Se consideramos o processo constituinte
tão ou mais importante que a própria Constitui
ção, tem coerência com este entendimento a idéia
de um processo constituinte permanente, neste
sentido: A Constituição é feita, a Constituição é
aplicada e experimentada, a Constituição é revista
à luz da própria prática.
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A HIS- I1UITOS �:NÓ�):,TRABALHADORES NÃO CONHECEM
.
.
TORIA DO 1 ° DE MAIO. PODEMOS DIZER QUE, SOMOS
..
COMO UM DOENTE QUE NÃO SABE A CAUSA DE S�A
_. DOENÇA,PORTANTO,TEM DIFICULDADE DE SE CURAR,
-

·

'

.

.

-

..

'

MUITOS ACHAM QUE TRABALHADOR É- SÓ QUEM TRABALHA NA FÁBRI
CA. ACHAM QUE O TRABALHO DA MAE DE GERAR E EDUCAR UM FILHO,NÃO É TRABALHO.PARA OUTROS,O TRABALHO DA CRIANÇA NA
EMPREGO,DO
APOSENTADO·
ESCOLA,DO DESEMPREGADO QUE PROCURA
QUE FIC.l\ NA __.,PRAÇA, DO CAlvIELO... NAO SAO CONSIDERADOS TRABA
LHOS .
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- PARA MUITOS,�• IGREJA NAO TEM QUE SE PREOCUPAR COivl OS TR'ADALHADORES, NÃO DEVE FALAR EM
GREVE OU.. EM'POLÍTICA.
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O Trabalho humano é fator fundamenta! da so
ciedade 1 . Na organização sociai, a d(visão do traba

!ho inclui a produção da riqueza e sua distribuição.
Neste contexto. a organização do trabalho · (jornada
d� trabalho. condições de trabalho, direitos traba
lhistas. organização sindical, remuneração, previdên
cia social, políticá salarial. destinação dos exceden
tes) determina as condições de vida e de cultura da .
maioria da população. Através dessa realidade se
mede a real situação da justiça, da de�ocracia e
da liberdade. ��a Eiicíc,ica .. laborem Exeícens • João
Paulo- li con sidera_ o trabalho humano "um
· a �have.
provavelmente a chave essencial, de toda a questão
social·�.
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Por isso. o trabíllho humJno "assume uma im
portância funda,nental e decisiva"·\ que exige cons
t a :i t e e ré no,.,ad a ate n ção. A I g reja n o B r as i 1 . f i e I à
sua missão de Evangelizaçno. não pode deixar de
refletir a cç,mplexa situação do trab2lho no país, es
pecialment0, neste momento histórico.
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PARA
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TEXTOS BIBLICOS SOBRE FE
•-'

-

,

OS

- Ex.01,07-14 .O PALNO DE EXPLORAÇAO DO FARAO CONTRA
TRABALHADORES.

.
f
l

- Ex.03,07-12 .DEUS ESCUTA OS GRITOS DOS TRABALHADORES EX;
PLORADOS.
- Ecli·,13,01-23
.DEUS FAZ OPÇÃO DE CLASSE.
·
- Tg. 05, 01-06 .J\1ALDITOS OS RICOS ... QUE NÃO PAGA11 OS TR,A.BALHADORES.
'

.O TRABALHADOR TEM DIREITO DE RECEBER O QUE
PRECISA PARA VIVER.

- J\1 t . 1 O , 1 O

.

* Se voce conhece outros textos que falam do trabalho ou
quer conhecer outras indicações,escreva para:
.

LUCIAl\JO MARINI ·
1

Rua.Silva Jardim,452 (V.São Luiz)
Duqtie de Caxias - ·RJ - Fone e fax.(021) 771.S2a2
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·--- - -SUGESTÕES PARA A PREPARAÇÃO DO
PRIMEIRO DE MAIO
-··

'
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,

''

- CONTE PARA AS CRIANÇAS SUA HIST ,
ORIA D E TRABALHO.
- BUSCAR NOS EVANGELHOS AS PARÁBOLA
S-QUE FALAM
D O TRABALHO.
- RASSAR VÍDEO QUE FALAM DA HISTÓRI
A DOS TRABA
LHADORES.
- PROMOVER ENCONTROS PARA ESTUDAR A ,
BIBLIA E O
TRABALHO.
E
�T
UD
AR
A HISTÓRIA DO TRABALHO NA BÍBLIA.
l
..
- ESTUDAR O ENSINO SOCIAL DA· IGRE
JA SOBRE O T·RA
•
BALHO.
- PRÊPARAR UI�A CELEBRAÇÃO, ESCOLHER TEXTO
L=-·::---.....--.!-----. .>�
S,CANTOS
E· GESTOS LIGADOS AO TEMA.
"'
i
R
E
F
LE
TI
R DURANTE O MES D E MAIO SOBRE NOSSA SE
'
NHORA E O TRABALHO.
P A R TI CIPAR DO GRUPO D A PASTORAL OP '
ERARIA,PARA DISCUTIR FE,
E TRABALHO.
- DIVULGAR O CARTAZ · DE ·12 DE t1AIO PR
EPARADO PELA P O NACIONAL
- PROMOVER EVENTOS FESTIVOS (SERESTA
,TORNEIOS,GINCANAS... )
- UTILIZAR A CARTILHA PREPARADA PELA
PO NACIONAL E AS PASTO
RAIS SOCIAIS.
- R EALIZAR A VIRGÍLIA DE 1 ° DE MAIO
(V
ID
E
CARTILHA PO NAC.)
- � N TR E E M CONTATO COM A COOJlDENAÇ.A.O
,
DA PASTORAL OPERARIA
D E SUA DIOCESE OU REGIÃO E. SE INFO
RME MAIS SOBRE O 12 DE
.
MAIO..
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Este material e uma produçao
da Coordenaçao E stadual da
,
Pastoral Operaria /RJ, em çonjunto co
m as dioc e ses integrantes.
· P ara maiores informações: AV,.M�l.Floriano P ix
e
o,
22
62
. - -- .. - -·- � - --· ··Nova Iguaçu - RJ
CEP.26.210
TEL. 767.8570
Gilberto Dias.
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Há muitos anos não-acontecia:
1.200 gráficos nà sede-do Sindi
cato para disautir a Campanha Sa
Za.PiaZ., sexta-feira, 27 de outu
bro. Na segunda-feira seguinte: a
GREVE! Prá Wal.demar Maffei, pre
sidente do Sindicato dos Gráficos
de São Paulo, 60% da.s gr>áficas da.
cida.de (casas de obras, que não
imprimem jornais e rematas) fo
l"am atingidas pe l.o .mouiment,o. grevista da. categoria.
As reimndicações: 65% de au
mento sa�t,., e a data baite da.
categoria é l? de rioveTTbro. A-'gre
ve atingiu a mcd·o r parte 'àas gmn
des e�resas editoras dJ! U.vros,
e industriás l.inctipaclozras.

· �pondo D� Contj.�êáô:Parl�
tar dê Inquerito. (t:PI) dos salarios dia 13 âe ··qµµmro,' �sacio; o
ex-mi.nist?;Q · dâ·.. ·· :faz�da, �lfim
Nettó;' t��p9u_ 9 ". � e� · depõimeri-f;o
propori d9_: a' n�goçi��ã9 .. �ta en
•

'

.:

l

•• ; •

'·

... ,•.• ·-

tre_ trabaTha9��s'e'e�res�õs;

o apo;i.o·a po;I.ít;i:cas 9ue contluzam
de
�rego�-��-· �i�paç�o dós tra
balhadores t hâ gerencia de'' ftmdos
COJ?O o PIS ., PASEP e ·FGTS, que lhes
pertencem•. · 1-Jã s�ceridáde nisso?
Refiexãó do Lula: "Corro Minis
tn, ele nada ·fez em benefício da
.cl,asse �ª-�dora. Agora; corro
se cono
éx.:.'..M:i.n:istro=�'') ãpresénta.;.·
.

�. e*1>áns�6 -� · · ópbrtunidades

.:,:.'.--:..', • •. "·
..:.:�....-i't·a..1,J.,..U.Jt:::L�.
'..-1
\..lt:::JlLK..:Lt:1

'. i
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2

ôs 'metalúrgicos· do setor. Suáes,

te de são Paulo protestam: "A di::
retÓria vendeu o direito de gre
ve conquistado pelos trabalhado
res aO'incluir no acordo a proi
bição dos metalúrgicos de são Pau
lo e Guarulhos de fazer greve du
rante um ano; a diretoria não a
catou a decisão da assembléia de
30 mil metalúrgicos, alegando que
esta não r,epr�sentava a catego
ria, ma� no° di? s�guint� sõ per
mitiu que 6 mil sin.di'ca.lü;á_dos vo
tassem, numa catego'i·ia de' 350 niil;
o Índice reivindicado pela cate
goria era de 70% para todos e o
·
acordo firmado foi de 587., 54% e
50% segundo as faixas salariais;
serão descontados os aumentos pe. las greves de maio; o piso sala
rial rêivindiicado·er.a 'de
4,--. 68Q;OO,
v
: e nos foi 'dado apénas 2 : 520, 00 ;" 0°
a�ento a cada ·três meses não foi
.dad�. e as , horas p.aradas vão ser
de�conta<;J.as; a .. diretoria -impe.diu
a- ·eritré!�� dos irabalha,d.or:=_s . no
sindicato no dia da -vo.taçao, mas
abriu . as portas para a p_Q�.Í,çia
•eom o obJetivo .de int�mida�.no's"•..•
"A par.tir de hoje, ·: •. Joaquim
cos Santos -Andrade deve ser cha
mado de '!Judas" dos Santos Andra
de. Ven,del,.\-se aos . patrões, tra=indo a classe. li
,:
.'
"Por t
· udo. isso não aceitamos
o aéordo: • • �s tamos.'
a
. contihuar a lut� ••• ·�ela. ,:testi
tuição �da dtretoria, (_e) real�za
ção d� uma concentraçao em-fren
te ao sindicato na semana que vem,
em sinal de.protesto."
0

-�1:tpÓ..s �os

j

Em Osasco foi diferente: todos
o� grevistas puderam votar. E a
greve continua: 2.610 são favorá
veis a ela, contra ·35 votos pelo
·acordo, 3 brancos e 6 nulos. Eles
continuam reivindicando 74%.:

E 00 GRÃFI<'.nS?
V.la. 1Q de novembM, pol!. a.c..la.
mQ.Ç;ão , na. J.i e.de do Slncli,ca.to , 01:,
91ta.fylco-0 de c.a.6a.6 de obl!.a.6 de São
Paulo a.pMvaJtam a c.elebMç.ão d.e a.
col!.do com a& empltUa.6, pondo ó,lm
à 91teve. que duiwa 2 dla.& e pa.lla.
woa :total. .
paJtcialme.n-te 60%
da.6 empJi.e.6a.J.i
.6e:tol!.. Uma. da..6 Jte.l
v-i.ndi.c.a.ç.õu bâ.&.i:c.a.J.i 'não at.encüdo.:
M Comi..6J.i Õü de, Fâ.b!Ü.c.a.J.i • En-tào,

.ou.
do

A LUTA CONTINUA! ••.

A SITUAÇÃO EM BETI M
'

Os àpe'rários vol taràm ao ·trabalho mas e>:<1-g�m que �m cê;dinfá
,
brica se insta:1.em Corrd.ss9e�. re
presentativas dos ó'per§���s, vi
.
_
sando futuras negocia9,9 1;1s c�m·os
,
patrões. (03/11/78')
···

WlfJ

_®mr;g�
aos · �t�����
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Hoje, neste Brasil �acb de
de�tos e refornas feitas por .
poucos, é rrorrento de eleições.
� necessário que userros o pouco que nos resta (o voto) de maneira consciente. � candidatos
qµe prorretem murtdos e ftmdos estanos cheios. Estes, de tão velhos e desgastados, já rrofaram.
Em éposa,s de eleições, todos
se vestem· de IEM)CRATAS e amigos
do povo e do trabalhador. O próprio MDB é tarrbérn umpartido criado de cima yrá baixo, pelo regirre que esta aí e não. tem condições' como· parti do, de defender
os reais interesses da classe tra
balhadora. M3s existem no MDB ai=� .C-çlildidatos com um. progparna.
sem prorressas demagógi� e com
po�tos de luta que podem (e devem! Y, ser aproveitadas pra que a
gente vá clareando as idéias, se
organizando ·coletivamente e percebendo qual o caminho melhor pra
transfornarnos jtmtos o que não
nos serv.e, o que nos oprirre.
Num rromento de crise, corro o
que viverros , os trabalhadores co
rreçam a retomar consciência de
que. 9Ó vão conseguir algo lutando.,
de fa:to, :pelos seus_direitos que
lhes foram roubados. As gre._ves o
corridas, principalnente no ABC e
em são Paulo, qão' rros:tras do que
é capaz o trabalha<19� <l�do se
tme a seus companl'}�iró.s
de luta
·
� sofrirrento.
. ·� · ·
As . �le.iç� vã.o se:, .<.à,ar nest�
cliria:. E as el,�iç�s devepi se;r
vir, não �ô pr.>â -el€!�Ím:>s os can
à luta e
dldatos '_q� .. ,.

�e j?rpP?�

3

dos trabalhadores
e exploraç]pS . da sociedade, mas
priricipàlmt'nte -prá discutir nos. ·s� probl�mas e nos_organizar pa
f'i3-·.reS0_lve-los. E, e claro, a lu
ta não termina· em15 de novembro.
· Por o\:It;ro lado, existemalguns
corrpanheir'os que pregamo voto nu
lo nas eleições (anular 0 voto
não é deixar em br.anco, é râbis
car tudo, prá ninguém ficar cc:nn o
voto), dizendo que os tp3baThado
res precisam organizar um parti
do, que não é nem o MDB, nem a A
RENA, mas um parti90 dos operarios' um partido nosso.
.
Pense, djscuta comos cç>npanhei:_
ros o que e rrelhor fazer: anular
o voto ou votar em candidatos com
programa POPULAR. A continuidade
das çliscussões, .o fortalecirrento
das .. nossas organizações na .fábri
ca, na escola, no sindicato, é o
principal fruto .que devem::,s co
lher e cultivar nesse período mais
intenso de discussão polÍtica.
1
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"707. de aumento ou greve", jâ
anunciava Joaquim dos Santos An
drade, 'presidente· do Sindicato
�os Metalúrgicos de São Paulo.

Depois do golpe de 64 atê ho
je, sempre os operários foram pre
judicados no Índice de aumentÕ
iornecido pelo Governo. Mas este
ano estã.aeontecendo coisa diferen
te. Nada de dissídio coletivo. E
t•té os empresários j ã estão inte
• �ssados em negociar diretamente
:::om os operãrics. E, estes, e:. tão
&e-unindo 'entre si cada vez mais,
·.acendo que a vitõria sõ serã con
seguida,: se estiverem ·fortemente
cnidos·. são três agore, os sindi
�atos lutando juntos: o de são
Paulo, o de Guarulhos e o de 0sasco (este pede 74%). No total,
são uns 850.000 metalúrgicos.
Três mesás redondas, realiza
<las com os .representa�tes de 22
sindicatos patronais não levaram
a
acordo� Primeira contra proposta dos patroes: 50% (sem des�onto) para quem ganha atê 3 sa-

,:um

-

l�rios mínimos; 48%, · de 3 a 6 sa
lários; 43%, o Índice do governo,
acima de 6 salários mínimos. Na se
gunda mesa redonda, a proposta é ã
mesma ou pior: Índices maiores ,mas
agora com desconto dos aumentos já
concedidos este ano. Na Última,
ainda com desconto, os patrões so
bem a porcentagem de aumento! 56%
para quem ganha atê 3 salários
mínimos; e assim por diante. Alem
do mais, eles não querem aceitar
as Comissões de Fábricas., mesmo
as ja existentes e qu� foram por
eles recqnl\-ec'idas.
Inaceitãvel para os metalúrgi
cos. Dia 27. de outubro, reunidos
em assembléia, cerca de 20.0CO
metalúrgicos resolvem cumprir o
que havia sido décidido: GREVE
GERAL a p'artir de zero hora de
30 de outubro, uma segunda-feira.
No sábado anterior, decidida a
greve, reuniram-se os três presi
�entes · dos respectivos sindica
tos para acertar em cot:1um as pro
vidências concretas a serem roma
das· para o sucesso da greve •. -

. No.6 dla..6 6 e. 1, 14 e. 15 de. ou.
:tu.bM, um pou.c.o mai.6 ·de. qt.úrihe.n
:totJ me,tai.Úlr.gic.o.6 e. da..6 btdÚ6:t.lúaJ.i
me.eâtúc.a..6 e. de. ma.:telúal ele;tJú.c.o
( \ de. São BeMMdo do Campo e. Via.de.
ma. .tte.ai,.i. zaJtam o .6 eu. 111 Congnu � / -60 pall.a. u:tudM o ;te.ina: ESTRUTU

RA SINDICAL BRASILEIRA.

O Cong1c.e1>-60 c.on::tou. .também c.om
a. p,'1.M e.nç.a. de. : 1te.p1te-.s e.n.tante1> de. .
O u:tJuui e,lda.de.6 r·
:ta/., e. de. OU.
. .
VL0.6 E.6:t.a.d.o-6 • . .• � - .
Re.u.nld0.6 em gti.Üpo-6 de. utu.d.o.6 ,
:todo.ó o-6 delega.d.o-6 inó C11,l:to-6 U
vVlai:-i a. opo!Ltunhía.de. de. de.batvr.
0.6 :te.mcv., u c.o.RlUd.o-6.
. E_ che.gattam � â.6 .6 e.gt.úntu c.on
clrU> o e1>: · ' �. ',
- a.uttfrlomla. e. Ube.1tda.de. .6indl
c.a.i. (c.ontlutto c.oR.e-tlvo de. .:tJi.aba.
JJto, di.M.1;to de. gll.e.ve.);
- uni.da.de. e. p.f.wc.a,Uda.de. .6indl
e.d (-6.útdlcat,o.6 wúc.01.,·, CENTRAI"
ONICA· DE TRABALHADORES de ân;b,Uo

pd..�

na.elona.t) ;
- ComlMÕe1> de. 6âb!Ú.c.a e. dele.
a.d'Oh·
'l>indlc.al6 ( u c.ofildo-6 pOll.
g
a..6-6e.mbR.úa. g e.Jtal da..6 emp!Le6a.6:
luta. pela. u·:ta.bilida.de., l..nóoJuna.
ç.ã.o, R.occú.6 paJr.a. /te.w-ú.ã.o, dlvui.
..:
g a.ç.ão de. ma.te.JLla.t, e;tc.; M.c.onhe. ·
;
únie.nto CÍM ·'C.Om-<-6-6 Õ e6)
- eleiç.Õe.6 l>i'ndi.c.ai-6 (.U.vltR.I.> e.
di.lte.:ta..6 em .todo-6 o-6 n1.vw; ma.n-·
da..t.o de. :tJc.êJ.i a.n.o.6; 6,lm do a.te1>to.
do l..de.oR.Õg-lc.o) ;
- /te.CJÚ:t.a. e. du r,u Ç(, .lm potdo
-6l..ndlc.al ( a.bo.Uç.ão da e.o n;púbu,lç.ã.o -6.indlc.aí..; de.wã.o de. c!Ú.aç.ã.o
de. óund.o.6 de.1c.e.c.UM0.6; c;ú.aç. ão de.
um Fundo Vu emp11.e.g o; a..6.6.ló:tê.n.cla.
ã. .6a.Ü.de. n.a..6 mão'-> do E-6.tad.o).
E-6.ta..6 _ pMpo.6:tal.i v� _e.o� a
.te.gl..6 R.aç.a.o a.tu.ai.. E na.o e. p l!.a. me.
no�! O� tlta.bai.hado1c.e1., iue.JLem que.
.to·dcv., a..6 R.W que. pM,<.be.m a. .6 ua.
01c.ga.túza.çã.o e. mobiliza.�ão dúxe.m
de. e.XÁÁW!. •••

Os operários da.Metalúrgica ALFA
- que entral'<lro em greve como pro
testo peZo assassinato do seu co
lega Nelson Pereira de Jesus,por>
um d.çs dir>etoree da firma, o advo
gado .$datena - reunidos em assem
b léi� f,25/ l,.Q) decidiram prosse
gu"ir na. g,r>eve ."eYJ-Quanto suas r>ei
vindioa ções trà13a ihistas e por me
·zhores · oçmdições de- €egura:nça den
tro da ..fâ/7:r,ioa nãp. �-0rem atendi=
da$� E TTJUitos de lés �onfi1'T11aro1n a
fr>equênoi�
rriua tratos e vio
Zênoias oometida.a.'pe
. , Zos.... , donos da
.,,
empresa contr>a os operonos:
varias prisões ilegais foram feitas
dentro da. fábrioa, que mantinha
esses operários detidos em suas
depena.ênoias."
.,$

-d�

, .

.MSDICOS SE-MANIFESTAM

Dezessete sindicatos e associa
ções·medicas manifestaram-se a 2"2'
de outubro a favor do Estado de
direito e çle 11 completa liberdade
sindical para que os trabalhado
res se organizem". Isto, na ses
são de encerramento do 8Q Congres
so dos Sindi r.atos Medicos .e das
/\ssociações.P�fissionais -de Me
dicos e. 3a. Jorriadá da Federação
Naci ona 1 dos - Medicos. no Anhembi.
GREVE TAMB:t:M EM BETIM. (-MG)

23/.iO (2a.

.

feira),
.

.,.::!:.�_::..;:.---,,

13

mil operá
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...

.

,

rios das empresas FIAT e FMB - Pro-r
dutos Metalúrgicos, entraram em
greve reivindicando: 20% de aumen
to nos salários acima dos índices
oficiais ; pagarrento da taxa de in
salubridade; corn:ção salarial
trin:estral; estabilidade de 2 anos
para_ ne]Ibros das comissões de gre
ve e de fábrica e paganento das
horas paradas. No dia .seguinte,
cs empresários apelaram para a. for
ça policial. Sem se arredrontàrem
os operáriop continuaram a greve.
A asserrbléia dos :iretalúrgicos não
aceitou q contra-proposta dos pa
trões apresentada dia 26. Solida
rizaram-se com eles os metalúrgi �
cos de l'bnlevade (t-'G), São Bernarcb e Diadena (SP).
A DRI' declarou a gr,eve ilegal e
propôs - a prirreira vez nos Últi
nos anos - um índice de at.11rento
superior ao do Governo. Mas mui
to peq�no...• (veja � página 2)

i imiéa· TTK1,n�i1'a

de acabar> oom
as pa;seatas ae· pa:neZas vazias é
enohê-Zas" · (D. Mauro Morelli).
.. Corro prog.ramado, o MOVIMENTO DO
CUSTO DE VIDA; prorroveu no domin
go (29/.10), asserrbléias contra à
carestia, em 3 regiões de S. Pau
lo: S. Miguel Paulista ( 1. 500 pes
soas), Cidade Outra (2. 000), Vi�a
Brasilândia (600) e até no · ABC
( 500) e (?m Carrpinas ( 300) e com a
presença: de O,. Gilberto. EmS. !"Ji
gueC 'umoperário·foi detido e lavado at� o distrito, acorrpanhado
pelo pároco, pe. Francisco. Pouco- mais tarde ele. foi liberado.
11
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Os operários dá NIPQBRÁS, também nãó aguéntaram o arrocho sala.rial e decidiram entrar em greve, -no dia 11 de ago.sto, exigin.do rrelhores condições de trabalho, dentre elas, 30%de aumento,
materiais_ de segurança, rre1hora
mentas do refeitório, e.t.c •. Daí.
foi form3da uma comissão para levar as reivindicações aos patrões, ·
que imediatamente ignorararp as e- 1
xigências dos trabalhadores, pespedindo todos os elementos d� co- ·
missão como forma de fazer com
que os outros voltassem ao trabalho; não se .deram bem, pois todos
os operários foram errbora com a

comissão, fa:2endo com que os, patrões cham3ssemo sindi9ato �a categoria; e o sindicato convocou
urra asserrblé:J:a com os ope,rários,
onde estes exigiram a v�! ta d��
corrpenheiros da comf.ssao,.alàm
das outras reivindica_ções.

Resultado: após 25 horas de
gre·ve, conseguiram a readmissão
• da comissão e um
�umento. d(;. 8�,
·para qüem ganha ate. 3 salarios
'mínimos e 5%· para a faixa de 3 a
·S salários mfninos •
Além da experiência, ganharam
a consciência de o quanto é forte a classe operário UNIDA!
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INTRODUÇt\O

Na Baixada Fluminense, s�o massas enormes de
trabalhadores quo 9 desde cedinho, se dirigem ao Rio
o voltam de noite, tarde, com a n0cossidado de to,

�

,

#

-

#

mar 2 9 3 ou 4 conduçoesººº�Os transportes ja. defi, ,
'

l

1

cientes entre os centros mais importantes como S.Jº
de J�eri ti, Nil�polis, N-Iguaçu e a Cidade, são pes./

si�os entre estes centros e os bairros afastados.
. .

�

Os proJm.zos a saudo dos oporarios, ao seu
,
#

•

,.,

trabalho, a fam�lia, sao tamanha. O horario e o
-

,

.

,.,

cansaço do dia sao duplicados.
Por isso, os grupos

de

#

..
,

,

I

A.e.o.
,.,

resolveram on-

frontar esse problema
que torna tao posadas as con,
,.,

diçoes do trabalho·.
-

A luta nao

-

0

.'.

. .

'

somonto para conseguir um alivio
f'

f,
�sico, mas um
roconhocimonto · dâ°.. ·'d:ignidad8 a_o
opo.
,

....

.
rario quo nao suport a sor trat�do cono gado.

Conformo ao motodo do Movimento, s� procurou
primeiro VER o .L\NL\.LISl\.R a situ.ação.
:_-2-

'

•

--

Dai

n. 1?ESQUISA

,.,
A situaçao foi vista na,.,o so' mente do lado
dos osuarios
,.
mas, tambem, do lado dos empregados
das empresas geles per"
tencem a classe
Cada etapa da AÇÃO se concluiu por um
DIA. DS ESTUDO
.
CU
Ja participaçao era aberta a pessoal alem
,
dos membros· da
,
.
A.e.o, despertado pela pesqt1isa e interessado em ·. co
laborar.

-

,

-

.

,
A açao nao foi rapida , po r varies moti
,.,

1 - Nao pudia prejudicar

...

,.

vos :

,.

militancia nas · fabrica s�

a

,..

2 - A dispersao do pessoal em bairros dist
antes uns dos
·. . .
,.,
.. outros nao.. permitia o relacionamento necessario para
.
coordenar o trabalho�fora dos encontrosº
'

.

'

-

'·

.

.

.•

3 - Eramos preocupa.dos num resultado conc
reto, certo •
. Mas sobretudo em conscientizar as pessoa
s 0nvolvi�
,.,
.-q..as, nesta ação • Queríamos um assumir lu,cido
.. e nao
,
;

.

,I

; _,,

�_ �

unlq, simples mobilizaçao º E iss-o- demora
••. .• ºº.
;

,( ,

'

.

• 1•

'

'

•
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'

: .,;

.

•

PONTO DE PARTIDA.
Estava.mos censados de ouvir
, .
.

· · '' o·s

o
o

.

••
trens
são
horríveis
º todo quebrados�
sempre
, , . ,
.
_. , �
atrasados•••passageiros empurados, pisados••••desasó

tres, nao se contam•••

.'
-.· - tt os· onibus nao passam••• onao param. oºªªº superlo.
,.
.
.
••
enlatada
º f' ilas enormes••
tados . :vamos como sardinha
, , .
. .
A

, . -

'

-

-

,-,

'

e s:pora ate horas•••. na chuva ou no sol•••Nao se sa"

:§8..

.

,

o ponto•••bancos sujos, roleta , aita,
abe onde . está
..
- ,
pertad.a•••nao respeitam as leis do transito •••cada

-

.

.

com isso, nao dao o troe.o.�•
� �

.

dia aumenta a passagem

0,

,

.'

Uns depoiamcntos entro muitos outros:
.

11

.

'

que
trabalham
tem
proNo ponto demora•••As pessoas
.
,

, "
5 h.15 em S.Joao. L� e uma confusao tremenda :fila,
,
,.,
tumulto, nao _ha condu�o que chegue ••••Entr� 5 e 7
,
.
horas de manha , nao ha conduçao . que. de vazao, .

casa as 4 h. 30 pra. chegar no ponto as
blema.• Sa i da
.
,
,

,

•

J#

.

'

"

�

. .

.

l

· :

,

�

.

A volta é intranquila, também, principalmente para
'

'

quem pega no meio do caminho. Essa Aliança

(é

a via-

�õ) ''Cascadura-Vila 1Torma'' vem com o pessoal dependura•

do -, ·vom oomo:- qua vo.i virar • Uma vêz , viemos e os h-o-

-4-

}

•

o

:zs

a,

roens estavam gritando
.

,

,

"TGnho 3 filhos pra criar!

g

,

11

,

os homens gritam e porque a coisa esta preta mesmo"

. .

Voce contou o empurra que tem dentro do trem ? º º Se

11

-

º Quando

...,

A

Todas as vezes que apanho,

a gente nao segura, cai fora J

vai cheio, cheio mesmo J,�ora da hora, dependurado pela porta
,
A tra7.,21. 1 hora, 2 horas J º º 1Iao -cem horario
º º º º ºt�cteram pedras
,
,,

,-..;

no Costa Barros 9 2º feira ( 11/06) •. Quebraram os vid..ros da
frente; Os trens, de linha auyiliar,
. . de Dom P0d.ro
, vindos
chegaram variados g os de 1h30, 6 h o e 6h 25 º O ,assoal revolta os a.pedre jaram

11

.:i

-

•

,

,�

Polo sala:rio qtle o trabalhor G"3,nha ta muito cara a

11

"

,...,

passagem. tTossos onibus desta , zona m,3tropolitana sao rrt-=:.is
,

, .

c�rosº Nos estamos explorados º Outra coisa, esta
de
negocio
.
,
;

pr0ço �ico sstragou rnui
to
º Antig[-l.rnent0 tinha meia ( S º João. .
�

�l
• por ex o
').T • 1 opo 1 is,

�

)

• o o

Para
,

quem

,�
garJila
'l,.,,

um

1, .
sa �rio

,
,
a conduçao esta inuito ca,ra. Vai a Ci(lade de trem
,...,

,

9

(>

m1n1mo
•

,
so pode

9

A

viajar de .trGm e a conduçao do trem e incertaº As vezes fica
meia,

umD,

hora parado

º

,..,

A

,

Tem vezes do operario chagar at1"'0.sado

em sorviço e os patroos nem querem saber "
º
-.
'

-5·.
·,

'

..
••

Ô1T
IBUS
·-··
---

..

o· PP1.-'1JÇOi

... .. - ---·· - ·--�---·-..
K 32- N-Igur..çu
Tr0m H-I -Rio
motro Gloria
�

Botafogo-Posse
Posse--Rio cont º
C-Jnt o -Ipanema
ide.
volta

- -·· .. --

-- _,. 48,oo
________

total
no mes i

x 25

....,_.

-

�-.---

1200,00

ida
volta

13,50
13 ,50

__27..... .....700. .--

total
·
no mos
x 25
--··--·-� - -·· -----

675,00

E aq_llelos q_ue tom q_ue 1)0gar mais uma ou duas condu,..,
'
çoos, o que nao q raro ? º º º º º
�

E os sapa.�os que ostragam-s0 pola lama e a poeira
para chegar ao ponto ?oooo
, . .
..
O sa1,
. mini.mo
f •
quo a maioria ganb.a e 2268,40ººººº
n.r10
;'f,

* *

'
..
,..,
,..,
Entao, os trabalhadores s�o prejudicados om tudoi

� na sua saude

g

- no seu tr�balho

cansaço --()sgotanento nervoso- aci
d8ntes- gravideza das mulheres ameaçada.
atraso -perda do �cmingo,feriado
,
o desconta em ferias·•.
i

•

está s;mente para dormir -dialogo
.
,. 1
1mposs1ve
Quanto aos Gmpregados do t1"a,nsporte, notoristas com
horas extra e transito p�sado 9 trocadores sem cadeira
adequada e com salário derisorio, fiscais som abrigo
condutores
de
trem
sem
e
-,
condiçoes,
na estrada
sgota
51
'
..
.•
#
dos? º . E fncil de advinnr J
- na sua familia

g

N
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DECISÃO

-· . -·------

.

,

,

die,nte da situação, a A.. c.o. 0.0cidiu
Em abril de 1978,
, .
fazer alguma coisa •••Mas O QUE?
Logo, se pensou numa PESQUISA.
Por que?

Ü

com
pr0t0ndemos
opernrin,
gente
nós,
QUe
,
.

.

esta pesquisa ? •••• Foi assim formulado:
,,.

1 - Ver como funcionn.m os transportes na Baixada e dizelo a todo mundo.
2 - Descobrir o '' Por que

11

,..,

desta situaçao e a mnoira

como isso repcrcutu na vida da gente ( prejuízos que
sofremos )

,

,.,
.
.
"'
Dai, agir, para que es � si·tuaçe,o mu d e 9 e �gir mesmo.'
3
,.

,

,

Assim, nos e m-'.1is companheiros, nos tornaremos
mais consciont0s,
m2.is uniétos,
mGis fortes na classe,
,..,

pD.ru conseguir condiçoes humanas,
para co�truir o mundo justo e fraterno
que DWS QIJ:31R •
•

-7-

., .

ETAPAS

,.

..

..

..: .

.

2 ASSEMBLEIA
· Houve-uma I.. ... ...--- -�----·--- de todos os membros
da A.e.o. e do alguns comp�nheiros a ·quem foi
. '_;: . comunicnda o que se interessaram •

.. .

,'

.. .

p

'

º Foram apresentados o discutidos i
o OBJ1TIVO da pesquisa
e o projeto do qucstio�rio.

...

Numa 2g ASSEl,IBL�IA , foram entregos a. cada
,
uxn
os exom:plar1os
que queria , ô..o texto da.
.
'
P,GSquisa, corrigido e mimiografado º

•

'

• Discutiu-se o COI-10 fazer as entro�
vistas o o prazo-dado para rGoolh0r.
os questionários.

...

'

.

• Foi formada uma comissao encarre-

..

gada disso na d2,ta marc2,d.D, (na rea'":'
lidado foi adiada, pois houve ntraso)

Numa 30 As ·.-�IBLEIA , A comissão apresentou

a Sil;rTESE das rosJostas, em tabelas • E, ·r-1.0
lado a SOND�G:]M realizada junto a mais Ol:i rn§fiOS
1000 mulheras , polos Clubes das i1aes , 0000
contribução á p8squisa.
V�rias constantes ou contradiçoos que apareceram
foram
discutidas. Dou pera Dorceber :
,
#

•

•

•

r,,I

O monopolio do algumas empresas , c1.ominan:3.o
som concurrencia

-8-

�J.

7

R

-r ,

a

e

-

•

•
•
,
•

,

.

.

.

O jogo delas, compr�nd.o os politiços
Atras da �esorganizaçao ap�rgnte,�a jogada calculada,
servindo cs inresses das empresas.
A preooupaçao, i:-}.Gsta.s com o lucro e nn-o com o s0rv1ço
da populaça.o •

-

,...,

e das conclusoes du pes-

.,

Se achou bom psd.ir a colo.bora.,r.ao éto um sociologo para
,...

fazer uma apr�sentaçao dos dados
quisa, do ponto do visto sociologico •.
( cf o anexo g II Resultados da pesquiso:')
Foi decidido
,

i

• aprofundar o trabalho, procur�ndo infor�
,.,
ma_çoes pn,ra esclarecer uns dos dados reco·-lhidos
•
,
• Passará A�Yó i
.
-tomB.:b cooili.e cimGnto
elos fatos que n.contocern
.
,
1�0 dia a dia e divulga-los , nos meios m2,is
o.brag3ntes •
-d0scobrir formas melhores a.o
-formar uma equipe de varios b�irros, para
reunir os fatos o coordenar es esforços
e ter m0lhor p&ssibilidade do lovo.r os pro
blemas ás autoridades compotontos (DER,D:'JTR!���)
••

l

•

••

1Juma --·
4º· ASSM
---· - .......... .ffi
·- LEL\

foram analisados alguns-dos fatos recolhidos , na vida
ou nas cortes de jornal.
Se constatou, por ex. a. partir dos 18 carros da ''Gloria'' 9
2 de J'Nilcpolitan9.'' e 4 do 11 S. Eugenia'', q_ue foram n.pedro jades ,
-qu8 a r0�c,a.o do Povo v0m sempre abafada• Os meios do informaÇAo silenciam os quebra-quebra.
.,
POR QUE ? •••••

-9-

E os rosnonsavois p8las conc0sso0s e fisoalizadores

nao s0 id0ntific�m o ficam fora de alcance ••••
,.,
,.,
Entao, a i�Y:-:1.:1-�.9'.:.?. dossos fo.,:bos nos aparece 2,inda
mais importante . ToI!l que s0 quobrar o siloncio feito
a r0spoito �Gles.
C0}.10 ?·

• nos boletins pGroquais·o diocesanos; nn.
,.,
Uomissao Justiça o Paz.

.,

• proDovondo encontros coo mais pesson.s e
grupos º

Foram estas as t�rofas a,ser assumidas
,

,

2,to a proxima :i.sccmbleiaº

,

º º º • So falou do fn,zor un1u P�\.8SE.I\.T.i.\ º º .J.�as isso su,.,
,.,.,
po8 um0 proparaçao soo a qunl ou vai frac�ssar ,ou
,
0obiliza o possoe.l sora consci-:ntiza-lo • De gcistos
,
oxtorioros 9 at� ospoctacularos, som tro.,bal�o antocodonto
ro,se
nao
resulta
muita
CJisn,
º
na
9
.
,..,

,

ºººº Uma pergunta g Outros gTUpos �stao fdzGndo t�mbom
,
posquis0, sobro os trnnsportos o press�o pe.ra I!lelhora
...,
,,
los. Nao so dovoria unificur o trabulho ao nivol da
Dioc0s0?
CERTO • • º.Mas vimos quo por hora 9 os setores
,..,
,.,
atingidos e ns �orspectivas nGo sao as I!lGSD9,s •
,
Vamos ontao �01'.lardar a PR�OCUP�ÇAO e firmar ja
nossos pas·os .

-

�

Se viu a nocossidado do ligar mais c0m os raoto
ristas o troca.dores das omprcso.s, �ara conseguir
mais infomaçoes o, talvoz, a participaçao dolos
nas r0un:i.oos.

.-

....

'
1

1

·-'

'J

,,

''

,,

-

-

Sugeriu-s0 criar uma comissao p�ra

g

,.,

•, saber quom faz a concessao das linhas
• emprensar o Prefeito

p2.r0

a_o Povo.

,.,,

.-\ÇO'I:S se multiplic&ram

g

8lc ver o lado

,.

- Idas ao programa de-radio , - ao centro dG fiscali
,..,
zaçao da Profcituraº
,,

- Tambem, om Vila Tirad8ntes, c o nsoguiran uma linha
do onibus 9 lig�ndo Tiradontos ao Rioº
- �, em s�nta Eug8nia

A

A

•'

9

.

4 onibus novos º

Foi resolvido C01TC?",TTR:.R os
•
•
00 n,reas m2-1s d3finiclé1s 9 paro. c-:)nsoguir
CT'eto o Por ex

.

,..,

,..
�8:r.10RÇOS do 1nJormaç,J,o

UD

,..,

n,çao
rosult:1do conG

Visto quG a empresa II Gloria'' D-brn,nj.:1
uma extensn,o de Nova-Iguaçu 0 Bolvo,.
dGre e que, alom dos envolvidos na pesquisa. r:1orar80 nn.s localid.2..dos o., b;::irr-,
,,
,.
dQ estrada, a onpresa o a un�ca a servir(?) toda n, :trea ( Ponto Coberto,
r.�anguo,ratiba s2-0 nomes di:ore!;tos de,
mosma v ) decidimos da fn,zor UJJ& n,Ç<-�O
concr9ta jun-b) e. ossa nc1prosa.
,
NS:o falta a fil�teria p�ra reclamar dóla l
Foi decidido umi 0b�i-vo- assino.,
do
.. . .. "Gloria" - o.posar que 9 :p::-,ro, 1·or.1plic2.r o C..E1cdront::..r 9
n. viaç.<-í.o exige posso:ts colocar3m 9 D-lsm do nome 9 o en�
e...- -

•

,-,,J

·

··

-

--

·

�

·

�

,

•
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,

�

,

;

reço o o n° dn carteira do identidade ••• l
o -�poio
Solicitou-se --·
-----·-- d�s outras comunidades, no,
forma quo elas acJ:1ar2.r.1 convonionto •
E !\. �IISTOT.ZL\ CO}ITI1TTJI,
C()1no um2.

·-

o

.
t

1:-Tovola•• º

"
r:-UE
.L:.I ..\.DL\11TOU ,.\.TE :1.GORA

-

.

-

º.

?
•

,

.
Tudo quo IOJ. dito ac1.r.1a.
,.. . .

,

1

'

,

-

- Contactos coLl muitas pessoas o outros gTupos.
,

- Pare., nos o el0s g-.. lJolhor cr:,nh0cim8nto d:�s
�-�PB.3S..1S ( horo,ri -� 9 cóndiçÕos a_c tr�bo..lJ10
dvS Dotoristas, trocadorCSoooOtC) o sobro 0 Transporto ·t· Visão E12-is GLOR'\L da
,..,
'
condUÇé",0 n� B
- étJ.:x:ada
º º ó�90r GXo:CO..
r-,1 ta d() · omprOSé1S C8ncurrontos� 3tCoo)

"
- Foz co:i que surgisse jTu"lt0r-10nte coo 2,s pcissoas
"
ontroviste..das 9 urna cor·ta c,:,nscioncia do Clo,sso
,.,,
:, " si• t uaçao qu0 a g8n to
t
i·'V0n do tanos
que sofrow aw
.,
sofrG "·

-

,...

- Foz ;iorcG b:Jr o· é1nalisar melhor a G}cplo:r açao do
.
sistcna ca?ito..J.ista 0 suas l1g0,çoos com o
politico.

-

- Ajudou possoe,s e, so uniron para ur,1a col :-,boraçao � grupos d0 vizinbnnçét, gTu:pos d0 .3Ne,ngolho,
Clubes das M�OS9 grupos do Paroquiaooo

-
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'

..
....,

,

,

'

,

,

'

- Fez a A.e.o. se preocupar com os 0mpregados das omprosas
d0 transporte da :Sai1.1:c.dn, pc.,re que acora.om , lut0n1 e vivi
fiquem sou sindicato.
..
,.
-- Foz a .,\..e.o. verificar que, na B�ix.ada, o bairro o uma
.
,.
area de atuaçao quo permite aos op0rarios isolados ou
dispersos na construÇt.�o civil ou nas pequenas firmes
( grandes fábricas são pouco) de se encontrar, coneçar
a agir e descobrir e, d.3,{, se despertar o :passar á
militancia no seu lugar de trabalho••••

-

24 do novembro de 1979,

;

A .O �O r de 1-Tova-Iguaçu.
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Milton de Almeida Santos nasceu na
cidade de Macaúba (BA), em 1926 e
? morreu em São Paulo, em (que mês)
20Q1. Formado em Direito, com notórios
conhecimentos dos problemas urbanos
brasileiros, ganhou reconhecimento e
respeito de intelectuais de todo o mundo.
Milton Santos lecionou em cidades como
Toulouse, Paris, Bordeaux, Toronto, Lima,
Caracas, Rio de Janeiro e São Paulo,
onde foi professor titular da USP. Em
1994, recebeu a mais importante láurea
--------- internacional de geografia, o "Vautrin Lud",
que equivale ao Prêmio Nobel para a sua especialidade. A
premiação é feita por uma banca instituída por 50 universidades de
diferentes países. Publicou trabalhos acadêmicos e livros como:
Pobreza Urbana, Ensaio sobre a Urbanização Latino-americana, A
carta de Atenas e O Espaço Dividido.
Luis do Nascimento Gonzaga, ou,
simplesmente, o Rei do Baião, nasceu
na cidade de Exu (PE), em 1912, e
morreu em Recife, em 1989. Lula, como
era chamado, foi possivelmente o
primeiro fenômeno de massas do Brasil,
na era do rádio. É considerado o
responsável pela introdução de gêneros
•
!>..
como o baião, xote, xaxado e o aboio na
,-:,
música popular brasileira, da qual é um
r
dos principais artífices e intérpretes.
Machado d.e Assis nasceu no Morro do
Livramento no Rio de Janeiro em 21/6/1839.
É considerado um dos maiores escritores d
língua portuguesa de todos os tempos.
Dom Casmurro, Quincas Borba, Memória
Póstumas de Brás Cubas são obras
fundamentais para a cultura literária
brasileira. Machado escreveu todos os
gêneros: poesia, conto, crônica, teatro e
romance. Foi o fundador e primeiro
presidente da Academia Brasileira de Letras.

Solano Trindade nasceu no dia 24 de julho de 1908 em Recife
(PE) e morreu no Rio de Janeiro em fevereiro de 1974. Foi poeta,
prosador e homem de teatro. Fundou o Teatro Popular Brasileiro e
desenvolveu intensa atividade cultural voltada para o folclore e para
as denúncias de preconceito e racismo
contra o negro. Sua poesia e teatro estão
impregnados pelos temas da negritude. É
citado e lido pelas novas gerações, que o
seguem como um exemplo de resistência
. Escreveu os livros Poemas de uma vida
simples e Cantares do meu povo, entre
outros. Radicado na cidade de Embú
(SP), criou importante pólo de cultura e
tradição afro-americana.

edição especial
dia da consciência negra
ANO 1, NQ 6

novembro 2001

Maria da Conceição Escolástica Nazaré, a Mãe Menininha do
Gantois, nasceu em 10/2/1894,
em Salvador (BA). Foi a mais
conhecida e prestigiosa Mãe de
Santo do Brasil e seu nome
atingiu os quatros cantos do
•�
mundo. Mãe Menininha cresceu
no Terreiro Axé La Mas Se,
fundado por sua bisavó, Maria
Júlia, da nação Kerere, na
Nigéria. Gom grande potencial
místico, ao 28 anos, Mãe
Menininha tornou-se sacerdotisa
e grande líder espiritual do Brasil.
Fonte de pesquisa: Quem é quem na negritude brastleira Volume 1. Organizado e
pesquisado por Eduardo de Oliveira

Paz e consciência negra.
ZUMBI VIVE!
A vida heróica de Zumbi de Pal
mares é a história da bravura e da te
nacidade do povo negro. Na guerra
travada contra a escravidão, ele e
Dandara (líder negra) se destacaram
como grandes guerreiros da liberda
de. Zumbi morreu há 307 anos mas
sua luta continua.
Mas você pode estar se perguntan
do: por que sorrir, se há mais de 400
anos nosso povo é excluído e não tem
oportunidades iguais? Por que sorrir,
se o acesso aos bens sociais, capazes
de viabi.liz.ar os bens materiais, são ne
gados às crianças, às mulheres e aos
homens negros?
Com sorrisos homenageamos as
mulheres do Axé. A força dessas mu
lheres mantém tradições essenciais
para a sobrevivência da população

negra. Elas foram e são guerreiras
que preservaram as religiões de ma
trizes africanas ainda hoje discrimi
nadas. Apesar da liberdade religiosa
garantida na Constituição brasileira,
a igreja Universal, por exemplo, pre
ga o ódio contra o culto aos Orixás.
Basta de Racismo!

Concentração
no Masp dia 17
de novembro
No dia 17 de novembro (sábado), a partir das 10h, participe da ''Mar
cha do Sorriso Negro: Por Igualdade de Oportunidades", no Masp, em
São Paulo. Você e a sua família vão curtir grupos culturais de Capoeira,
Hip-Hop, Forró e Reggae. Às 12h30 será celebrado um ato interreligio
so e, logo após, a "Lavagem da Paulista".
Do Masp, a marcha segue até a Praça Ramos, para um grande ato
político, seguido de show de encerramento com o Quinteto em Branco
e Preto, Leci Brandão, Arlindo Cruz, Sobrinha e Thaide e DJ-UM.
Essas atividades têm por objetivo dar visibilidade e resgatar a histó
ria de luta dos negros e negras em nosso país.

Ações afirntativas
e reparaçoes
A realização da m Conferência
contra o Racismo foi proposta pelo
governo brasileiro, em 1995.
V ários estudos e pesquisas reali
zados por instituições e especialistas
no plano internacional sobre Relações
Raciais, colocavam o Brasil como a
bola da vez, para enfrentar de forma
séria o Racismo e a Discriminação
Racial.
Em 95 que realizamos a mais im
portante Marcha Contra o Racismo e
a Discriminação e pela Imortalidade
de Zumbi dos Palmares. Pela primei
ra vez, é entregue uma pauta de rei
vindicações densa legitimada coleti
vamente ao governo brasileiro.
Se por um lado, o governo ansia
va exportar o "modelito" da Democra
cia Racial, demonstrando quão harmo
niosa é a sociedade brasileira. Por ou
tro, os conflitos e as contradições fo
ram se agravando nacional e interna
cionalmente.
O fato é que o Brasil propôs e a
ONU aceitou, assim, a 3ª Assembléia
Geral da ONU organizou um Comitê
preparatório e marcou o ano de 2001
para a realização da CMR, deliberan
do que esse ano entraria para a histó
ria como o ANO INTERNACIONAL
CONTRA O RACISMO.
A realização da Conferência
prender-se-ia a dois objetivos princi
pais:
a) governos deveriam apresen
tar medidas de prevenção, educação e
proteção visando erradicar o racismo,
a discriminação racial, a Xenofobia e
Todas as Formas Correlatas de Into
lerância;
b) estabelecer remédios eficazes
e medidas de recursos, ressarcimen
to, compensação* e outros meios em
todos os níveis. (a palavra compensa
ção vinha sempre com asterisco por
não ser consenso entre alguns países).
É preciso lembrar também que a
cada Conferência é precedida de uma
Conferência Paralela.

O Brasµ propôs sediar a Confe
rência preparatória Regional das Amé
ricas e Caribe. OcoITe que em 2000, o
Brasil fazia 500 anos, e o governo·bra
sileiro preparou uma festa falando de
500 anos que ninguém conhecia. A
sociedade clvil organizada preparou os
"Outros 500", e fomos todos a Porto
Seguro.
E a mídia nacional e internacio
nal só mostrou o descontentamento, a
discriminação e a violência policial.
O governo brasileiro, então, com
receio do que os movimentos negro e
indígena pudessem juntos com outros
segmentos· desgastar ainda mais sua
imagem, foi para Genebra dizendo que
o movimento negi:o não tinha interes
se em que a Conferência Regional das
Américas e Caribe fosse realizada no
Brasil. O governo chileno se propô� a
sediar a Prepcom, que ocorreu de 3 a
7/12. De modo que a pressão no Chile
foi tão grande que o governo enviou
um comitê para ir até o Chile dialogar
com a delegação brasileira, e com a
promessa de organizar uma Conferên
cia Nacionál cuja presidenta foi Be
nedita da Silva.
Os debates· sobre Reparações,
Sionismo, Orientação Sexual; Não
Pagamento da Dívida Externa, per
mearam o cenário internacional e na
cional. Os governos, principalmente,
Estados Uni�os e Europa radicaliza
ram, não queriam falar sobre Repa
rações, Pívida Externa. Na questão
do Sionismo, USA, aliou.:se a Israel,
e no caso da Orientação Sexual, o
Afeganistão, o Vaticano e os USA,
bem como alguns países da África
não queriam nein ouvir falar. Com
isso ficava cada vez mais difícil a
construçã� de um Plano de Ação e
de uma Declaração dos países com
ponentes da ONU Contra as.Discri
minações, a Xenofobia e a Intolerân
cia, principalmente a religiosa. Ocor
reram duas preparatórias em Gene
bra, para ver se criava um consenso.

Infelizmente não houve consenso. E
assim, chegamos em Durban com vá
rios problemas, principalmente três:
1. A questão Oriente Médio; 2. O trá
fico transatlântico de escravos ser
considerado como crime de lesa hu
manidade; 3. Reparações. Além de
outros como a orientação sexual, a
questão indígena e os dallits; etc.
O Instituto Intersindical pela
Igualdade Racial - INSPIR realizou
Plenária Sindical para discutir o con
tetido do documento elaborado por sua
direção junto com nosso advogado, a
ser levado ao Chile, teve alguns aden
dos e se transformou no documento
guia dos movimentos sociais
Apesar da mídia insistir que a
CMR foi um fracasso, entendemos
que isso é mais uma estratégia do que
um sentimento compartilhado entre
eles. �ortanto, a nossa avaliação é de
que fomos vitoriosos, fizemos o mun
do, principalmente o Primeiro Mun
do discutir os problemas de discrimi
nações, xenofobia e intolerância que
tem em seu próprio quintal. Ao final
173 países admitiram pela primeira
vez na.história que a "escravidão é um
crime contra a humanidade e que o
tráfico transatlântico de escravos trou-

xe conseqüências nefastas aos povos
indígenas e negros, e que na raiz da
pobreza, racismo, xenofobia e intole
rância, marginalização social, está o
processo escravagista". Reconhece
ram também a questão palestina. Po
demos afirmar também que no Mun
do do Trabalho obtivemos conquistas
significativas tanto no Programa de
Ação quanto na Declaração.
Uma das principais mudanças
que devemos lutar para conquistar é a
introdução no Orçamento da União,
Estados e Municípios, uma rubrica
para a população afrodescendente.
O Direito Internacional Huma

nitário se desmorona quando gover

nos como Toni B1air, Bush, dividem
o mundo entre o bem e o mal, os ci
vilizados e os bárbaros, desmorona
se também o projeto de humanidade
tão duramente construído ao longo da
história após a queda das torres gê
meas. Infelizmente o ANO INTER
NACIONAL CONTRA O RACIS
MO, como proposto pela ONU, tor
nou-se o início de um século que
Bush intitulou de LIBERDADE DU
RADOURA, onde prevalece a força
da intolerância, da arrogância e da
prepotência.

em foco

Mulheres negras a
caminho do terceiro milênio
Em agosto de 2001 foi realizado,
em Belo Horizonte, o m Encontro Na
cional de Mulheres Negras. O evento,
que teve a participação de aproxima
damente 400 representantes de todo o
país, foi um importante passo na or
ganização, formação e a construção do

Fórum Nacional de Mu
lheres. Serão indicados
três membros de entida
des de cada Estado para constituir o
Fórum.
O enconn·o permitiu unidade,
reflexão e deixou de lado divergên-

cias individuais e de grupo. O Fó
rum Estadual de São Paulo foi re
presentado por 29 delegadas e ob
servadoras.

Negras e negros FHC quer mudarLeiCLT
5.483\01 que altera o artigo 618
da
CLT.
Se a proposta for aprovada,
contra a lei de
os direitos trabalhistas do Artigo 7•
da Constituição, que garante 13• sa
responsabilidade
lário, férias, e licença-gestante, en
tre outros, estarão ameaçados.
risca1
A CUT é contrária a esta arbi
A Lei de Responsabilidade
Fiscal determina que os orçamen
tos dos estados, municípios, legis
lativo e judiciário estejam orde
nados pelo compromisso de paga
mento da divida externa.
Está previsto na lei, que o Mi
nistério Público poderá limitar as
despesas toda vez que as receitas
forem insuficientes. É notória a
quebra de soberania nacional. A
lei determina que haja corte de
despesas na área social: saúde,
educação, habitação e funcionalis
mo, mas mantém o pagamento dos
juros da dívida com o FMI. Faz
se necessária a articulação nacio
nal das prefeituras para evitar o
caos que foi estabelecido com essa
legislação.
É preciso rever essa situação
e criar uma lei de responsabilida
de civil e cidadã de respeito ao
nosso povo.

O ministro do Trabalho, Francis
co Dornelles, apresentou em outubro,
ao Congresso Nacional, o Projeto de

trariedade e encaminhou nota de re
púdio ao presidente da República e
da Câmara. A central solicitou que o
projeto seja retirado da pauta.

Proposta amplia direitos
de homossexuais

Foi aprovado na Assembléia Le
gislativa do Estado de São Paulo, .o
Projeto de Lei 667/2000, de autoria
do deputado Renato Simões (PT), que
trata das penalidades a serem aplica
das a qualquer prática de discrimina
ção em razão de orientação sexual.
A lei, que agora será submetida à
sanção do governador, considera como
ato atentatório e discriminatório aos di
reitos individuais e coletivos dos cida
dãos homossexuais, bissexuais ou
transgêneros, submeter essa população
a qualquer ação violenta, constrange
dora, de intimidação ou vexatória, de
ordem moral, ética, filosófica ou psi-

co16gica: sobretaxar ou impedir a hos
pedagem em hotéis motéis, pensões ou
similares e a locação, compra, aquisi
ção, arrendamento ou empréstimo de
bens moveis ou imóveis de qualquer
finalidade. A lei permite também a li
vre expressão de afetividade.
A sanções impostas vão desde
multas até fechamento de estabeleci
mentos, sempre que for verificado per
seguição no trabalho, em conseqüên
cia da orientação sexual. A lei se con
figura como mais um instrumento de
garantia dos direitos do cidadão e tam
bém da democracia, que é feita com o
respeito aos diferentes.

Políticas públicas que promovam
a igualdade de oportunidades
A força do aparelho burocrático
é imensa, temos que ter uma interven
ção articulada e organizada para que
possamos conseguir implementar as
resoluções das Conferências Nacional,
Regional e Mundial.
Uma das reivindicações levadas
a África do Sul pela delegação brasi
leira discute ações para reduzir desi
gualdades de acesso ao ensino superi
or para populações marginalizadas.
Dados do MEC apontam que apenas

2,2% dos estudantes negros cursam o
nível supe- rior. No máximo 1 % do
total de negros e "pardos" chega ou
completa o curso superior.
Recentemente, FHC vetou as dis
ciplinas de sociologia e filosofia no en
sino médio, negando o ensino das ci
ências humanas ao povo, que necessi
ta urgentemente se apropriar da sua his
tória. O presidente, que é sociólogo, re
vela como essa atitude um pensamen
to preconceituoso finnado na herança

de 400 anos colonização e escravidão.
É também no governo de FHC,
que projetos racistas como o anti-do
pping nas escolas de ensino médio e a
redução da idade penal ganham espa
ço e são levados ao Congresso para
votação. Essas ações alimentam o pre
conceito contra a juventude fonnada
por negros e negras. São tentativas de
legalização da exclusão e por isso pre
cisamos de medidas radicais de pro
teção à infância e adolescência.

.
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Relatório
Do
Comitê

çâo de paes e
frutas, e de um
boletim aos tra
ualhadores expli
cando a crié)ção
�o comitê e seus
objetivos.
Como uma - das
, formas de conti
nuidade do traba
No dia 24 de lho do Comitê,na
março formou-se, linha da divulga
em Joinville,
o ção dos fatos e
Comitê dé Solida também como for
riedade aos ·rra- ma de arrecada!"
balhadores, con fundos foi cólo
tando
com
o cada em prática
ap��o de diver - ª idéia deste
sas entidades , Jornal da Greve,
e de pessoas vo cuja distribui luntárias da co ção será gratui
munidade local.
ta aos trabalhaDefiniu-se co- dores participan
�o um p_rimeiro tes do movimento
crité��ll
para e o re,stoa vendi �articipação nes do ti população.
ta comissão cenQueremos apro
tral, a não r:e veitar a op4trtu
,presentação par nidade para agra
tidária,
decer o apoio re
-o-càmite tem co cebido das anti
mo objetivos bá- dades (abaixo ci
sicos de traba - tadas) e de pes
lho,o reconheci- soaB da comunida
menta e distribu de, bem corno de
ição de .donati - nunciar fatos la
vos e gêneros a- mentáveis que a
limentícios para correram desde a
os trabalhado � criação deste co
e familiares
mitê, como por
As primeiras - exemplo, a nega
atividades do co tiva do Vereador
mitê ocorreram - Plácido Alves,
já na madrugada presidente da Câ
de quarta-feira, mara, de nos ce
com a aistribui- der uma das sa-

.

las para a r•,rn
nião do Comitê.
As entidades que até o presen
te mom�nto se se
lidarizaram de
maneira concreta
seja Tinanceira,
seja colocando
seviços r'à dispo
siçãó são: Sacie
dade Joinvilense
de Medicina. Di
retoria do Sindi
cato dos Bancárt
os, Diretoria do
Sindicato dos Co
merciários, Oire
toria do Sindica
to dos Químicos,
Jornal HORA H,
Partido
Traba
lhista Brasile1-.
ro, Pártido
do
Movimento Demo
crático B.rasilei
ro, Partido dos
Trabalhadores, Centto de Defesa
Q os Oireit ci s H'umanos de Joinvil
le, Diretório A
cader.iico de Filo
sofia-, Paróquia
N. Sra, de .Fátima
Paróquia Cristo
Ressuscitado, Pa
róquia do Boa
Vista. Especial
agradecimento à
Associação dos Servidores Públi
cos MuniGipais
que nos cedeu
uma sala para
de do Comitê.

A FORÇ� DO TRABALHADOR

. Comitê de Solidariedade

Telefone 22.64,57 - Joinville -
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POLÍTICA SALARIAL:
_ INJUSTIÇA TOTAL
(

J

.,

. EM QEPOIMENTOS
O VALOR DA UNIDADE
UMA GREVE TAMBtM
TEM CRIATIVIDADE

IMPRENSA E PDS LOCAL
CALUNIAM E TENTAM
ESVAZIAR A LUTA
AS REPERCUSSÕES
NA C01Vh.J'31DADE
OS OUfMICOS RECEBERAM
APOIO DE OUTROS OPERARIOS
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depoimento
de outras categorias

resses dos mes
mos. SÕ para dar
um exemplo:
du
rante a campanha
TfXTEIS
capacidade ou co sa 1 aria 1
ch a'éa
ragem. Mas agora ram a gen
te
para
"Achamos sensa a gente viu tan- uma
asse
mble
ia
cional a greve tas mulheres nes Q�e
foi uma ·pa
dos
químicos1 ta greve ajudan- lhaçada
Eles fizeram uma do nos piquetes, ram a ; não de
palavra pa
coisa bem feita enfrentando o ca ra nenh
um ·traba
e deram o exem - lor e tudo mais. lhad
or, não c-on
plo pdra nós.Mos Elas fizeram uma sult
aram
sobre
traram aos pa - coisa muito bon
i a�
rei
vin
dic
a
troes que o co- ta e mostraram- çoes
que
a
ge
nte
mêrcio ê gente e que a �ulher tam queri
também tem força bêm tem corag�m · c�isaaa e pedi ram
que não
Ti na hora
de e capacidade.
nds
interessam
nõs �ambêm fazeJ
A nossa catego como cancha
de
alg_uma coisa.
- ria alêm de es- esporte, recrea
Eles conseguiram tar ainda bastan tiva e
nõs·tambêm pode- te desunida tem sim que coisas as
sõ ser mos. t verdade - o problema do
vem para iludir
que eles estão sindicato que_ é o oper
ário. Mas
bem mais unidos todo dos patroes a gent
e se unin
e organizados
ou melhor,a dire do e se organi ,,.que nÕs e tambêm toria do sindica zando,
·, _
como fi�e
tem mais coragem to, porque o sin ram
os químicos�
Dizem que nossa dicato ê uma coi a gent
·
e consegue
c.a�égoria: e mais sa boa para o
até tirar, aquela
fraca pórque so- trabalhador quan dÍre
toria de lã
mps a maioria mu do a diretoria - e
botar
gente
ther e nao temos cutda. dos inte
- nossa.
1

------os METALÚRGICOS SOLIDARIOS
,_____
Por pouc

o que
-ganharam esta
greve foi duas
vitórias ao mes
mo tempo: o., au
mento que tive ram e o fato de
ter parado.
Os
patrões não espe
ravam e diziam
que pagavam para
ver o operário

-
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ra e hora de tra
b alharmos
para

GARGANTA

-

--

-· .. �o.s I CAS

AS

·AMPANHA
SALARIAL
(Melodia da müsi
ca Natureza)
Não dâ, não dá,
ficar parado
O operário
trabalha
Os cartazes na "Abaixo a exp , e o
ê do
mao. Os cartazes raçao, che lo-' patra'?
ga
de
nos muros,
nas fome"
1. Olha seu moço
cercas. Os carta "A Rád
io Cultura
essa vida de
zes fincados nos·e puxa
s�o
o
dos
,
operário/
Com
paralelepípedos. p�trÕ
es"
esse
bai�o
sa
Avisando.Mo&tran
vQueremos comer,
lário/Não
dâ
do. Dando força. che
ga de sofrer"
pra comprar Dando ordem.
Na ponfft
pão/ Por ou
da
língua,
tro lado,o pa.
.-as fra
"Esta�os em gre ses gritadas:
trão sem fa
ve: nao ·entre na "Um, dois, três,
-�er n�da/Leva
fábrica"
precisamos de VO
uma ··vida fol"Operário� unido cês"
gada./As cus jamais sera ven "O patrão ji nao
tas <ie ,nossas
cido"
maos
aguenta, quere
"Fome e ilegal. mos cento e cin

Greve j legal"
quenta"
2, O companheiro
"Co
.. mpanheiros . lu "Greve não ê fi
da fábrica ,,_e
....._-temos ate ._a vit
o car parado.E tem
da
constrJ.1çao
ria"
po de trabalhar
a
Formamos
"Não ligue na Rã dobrado"
união
de
to
dio Cultura, es
No primeiro fo
das as cate
tá do lado
dos lheto do comand-0
gorias/
Vamos
patrões"
da greve a ordem
lutar com
"Queremos cento era clara:
mui. ta fi e co
e cinquenta"
"�teve não i fol
rage
m/ nós te
"Unidos vencere ga, gre�e nao
e
mos
maio
r van
mos•·
bagunça. Trabatagem
/
Somos

"A Ridio Cultura 1hamos 3 6 5 .d
ia s
ande
maio
ê mentirosa"
�
l
pro patrão. Ago"-ia.

f l

paradão; �ois
preciso eles ibem tiverlm que riam longe! Com- 4
pagar mesmo! Foi P arando com
a �
um ex.amplo para
nossa categoria- ,
nutras �et�gori a liderança oos
as. Foi tão fá químicos foi for
ci 1.
te e organizada,
O pessoal todo enquanto nosso
muito calmo,tran presidente do
quilo, sem alga sindicato atrepa
zarra. Muita or lha os trabalhadem. Se fosse
dores,

3
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-
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MOS EM GREVE. o
Grande parte AMB
ALIT
pessoal que
ia não entendeu
CIPLA AVENIDA
cheg�ndo ia en- proposta do Jui a
�
sem
des
ani
mo
z
A parada foi
gro�sando. Algu- Tem q� em
Nos portões ,
dtga
bem
a nível de o
mas pessoas
pedras e bicicle
que que nao vai mais
�·
perários. Não
tinham entrado. te
o término das au tas com cartaz.es
r aumento atihouve invasão.
sairam . Durante
las.
fechavam tudo.
Não se massacrou
os 3 dias foi tu o final do ano .
Todo
mund
o,
Numas das ma
PIQUETE NA
ninguém. Algumas firme, procurav nhã
do bem . O pesso
s
a
um dos en
pessoas que ti - sombra embaixo - car
al unido. Um en- TERMOINDUSTRIAL
regados ten
A firma possui
nham entrado na das árvores,
- c a:r
dor tou forçar a bar
� gui egado conse perto d e 150 emfábrica foram re miam na calçada, ra e
u entrar, mas pr e
foi impedi
gad
os. No dotiradas pacífica mas se acontecia do por
na hora d e sair2 mulhe
mingo a noite
A...,.�
mente por um dos qu•a 1 q u er c
não quiseram dei u
oisa - res. lnGonforma
m as dez p essoas
diretores da fir tava tod
xar. Cercaram ......_,
o mundo do, partiu para
formaram o pique
ma. No portão
ele
,
qu
e canse de
pé,
de pronti a agressão, atin
�
te e garantiram 1
foi colocado uma dão
guiu escapar,dei
��
gindo uma delas,
-'
'
'
'--o fechamento da
corrente com caxando s eu carro
��
De
qua
luq
er
grávida, tendo fibrica.Na entra
�
deado que permi- manei:ra, a Arnba
preso li dentro'.' da,
que

fugir do pes
na s egunda ·
tia abrir apenas lit tem 43
f
l{No primeiro - feira, o Ees
soa
l,
anos
que ficou
soal , uma pequena fre
� dia, cor
s e teve que
taram a aceitou nao enbronqueado.
en
No
•
ta.
água e foi preci trar, mas pou
frentar, agora,a final da tarde , <
cos J
Vários carta primeira greve.
so pedir na vizi se dispuser
cercaram o cara
am a ) zes foram
prega
nhança. Depois o colaborar na
e a surra foi
dos no portão.
Sindi c ato forne guarda do port
gro
ssa.
ão
EXPEDIÇÃO DA
Uma das faixas - lutandoI
ceu galões
e
a A união de
•
um
Pr efeitura
CIPLA
deu grupo bem de c idi ' que estava na as
iunt�s
sembléia dp sin
água. Mas, com o do, guardo
u os 2 } dicato,
foi mon
c alor, a ãgua lo
Cipla Ave
portÕes durant e
"Como a expedi
.
f tada no meio da nidaNaparec
go ficava quen - as 80 horas
ia fes
ção não tem horã te
_ de
rua, por um lado ta! Os piquetes
".
gr
ev
e. Ninguem rio noturno, al
1 - segure por um
Mes
firmes,. nos 3
guns trabalhado tra mo s em ter arreâou o pe.Iam l
tambor e por ou- portões, O pesso
bal
had
o
a
noi
se
r
ve
e
za
ndo
res da Ambalit e
'te, o p,essoal fi quanto uns v! �� -.:itro lado, fixa - al. �ntre eles igia
,.
da Cipla-Avenida
no portão.
c ou
um número muito
o ram ou tros ''garra
Quando na úl
foram na m adruga te na porta
vários carta- grande de mulhe tima madrugada
mpo todo.
Na vam "um canto
da de do mingo pa
'
zes
madrugada de ter
fixados nos res, i-a s e r eve- da greve. a poli
qualquer para
ra segunda-feira
{ paralelepíped�s.
ça para quarta - dormir um pouc
zando embaixo do eia baixou na Xa
o.
ajudar o pes
feira houve en T e v e gente
Os
a
l
uno.
s
do
sol.
Foram arma vantes, pressio
1
que
lâ de baix0. L.. .
Colégio Celso Ra dos acampamentos n,.r.-� ..... o pessoa
tre·ga de pã es e passou fome,poi
s
l,
ram levando o pi
� mos, situado n·a debaixo dos cami um �Jmpanhe
dur
iro quet e. No portão ramante o dia fo estava com o car- J L
frent-e*da fábri nhões q\Je estã· - de bicicleta,
distribuídas tãó d e r ef�itÕ levantando o pi
}
frutas aos piqu e rio da Tupy preca, d .-am bastan vam esperando .., veio de 1 á voan-
quete, estava es tei
•
te a�oio ao pes pra descarregar. do avisar o pi-,
ros pelo Comi so dentro da fa
crito: NÃO ENTRE
tê de Solidarie brica, não tinha
soal, -ficavam
Logo apareceu quete da Cipla
NA FÃBRICA, ESTA
dade.
conversando bas violão, samba e Era tudo
dinheiro.
uma cai
tante tempo após música sertaneja sa so. Unidos
!
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HIS TÓRIA OE U\11 GRAÚÔO
Na T>..ipiniquim,
um graúdo resolveu entrar
na
marra;Enêrou.Na
hora de sair pra
ir almo2ar o piquete
_ . nao. _deixou,
Pe firme. Nao sai
O cara quis sair

comprar
aimoço
no bar em frente
Imediatamente um
piqueteiro se ofereceu. Foi no
bar, comprou
2
ch.ineques e entregou pro gran
dão. Ao ver os 2

paes purinhos o
cara se revoltou
dizendo qu� nao
podia come� aqui
lo. A resposta foi pra ji: -"Se
o
nos passamos.
2
dia todo com
chineque, porque
·;ocê nã o pode?"

I

jJ
.h ],
�/,'-

_,
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FORAffl
U/ADA/
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Na segunda-f�
ira à noite, apa
receu na ruiil Xa
vantes um carro
com várias mulhe
res, quase despi
das, tentando
desviar a aten
ção do pessoal
Outro carro pas
sou e jogou 3 sa
c�s para os en -

,

--��l

..

carregados
furões que estavam
presos dentro da
firma. Um saco passou, 2 fica ram fora. Os car
ros partiram e os piqueteiros
puderam banquete
ar: galinha assa
da, churrasco,
frutas.

l�

t!

Ourante mu..i to
tempo o operário
e sua familiatsu
portaram as difi
culdades, o s bai
xos salários e a
alta do cus to de
vida. Os traba lhadores começa
ram a lutar con�
tra o arro cho sa
larial e a cares
tia.
isto aconteceu
principalmente na região do ABC
de São Paulo, no
Sindicato d o s Me
talÚrgicos, diri
gido por Luís I�
nãcio da Silva,
o Lula. Os salá
ri�� eram reajus
tado s uma Única
n o'
vez por ano,
mês de maio,
e
quando o oper
rio recebia e-te
reajuste seu sa
lário jã esta•;a
totalmen te superado pelo aumen-

e os
lhadores
sindicatos come
çaram a se orga
nizar.
feitaforam
tantas greves
que o govern o e
os patrões fica
ram preocupados,
e decidiram que
alguma coisa pre
cisava ser feita
Decidiram, en
tão, mÚdar a po 
lítica salarial.

P.ígina 7

dado por um Índi
ce (INPC - !ndi
ce Nacional
de
Preços ao Consu
mid o r) qu� ê cal
eu· l a d o p � (o p r Õ prio g o verno.
Alêtn deste rea
juste semestral,
uma vez por ·an o ,
os trabalhadores
negociariam com
os patroes um au
mento com base na produtividade
das empresas. Es
ta produtividade
o
ning� êm sabe
que e nem
como
se calcula.
A nova políti
ca salarial pro 
cura enfraquecer
dos
o movimento
trabalhadores e
esvaziar as suas
�
lutas. Isto por
que o g�verno e
o s· p a e r o e s
q·u e:
rem que os opera
ri o s fiquem espe
�
rando sen tados o
to
aumento que eles
��d:� ���
da::
querem dar
pra comprar nada
Uma coisa e
O operariado certa: os traba
percebeu que
a , Fizeram uma lei lhadores
sabem
Única maneira de obrigando as em- que os indices conseguir melho presas a conce e a U: u 1 ado s _pelo
rar sua situação derem reajustes gúverno estao a
era parando
o salariais de se- baixo da infla trabalho, porque is em seis meses ção e também.que
i nesta hora que para cobrir o au a produtividade
o· patrão sente - mento do custo n·ão mexe no s l·u
fabulosos
cros
que ele ê impo r de vida.
tanté. Os traba- Este reaj,�ste e das empresas.

A
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Foram três di
as. t incrível o
que pode aconte�
cer nesse curto
espaço d e tempo.
Cabeça erguida,
.reivindicações salariais apr.ova
das por esmagado
ra maioria, Join
ville começa a viver no �ia,,�
momento histori
co. Os operários
químicos, numa assembléia memo
rávei �iziam um
sonoro, firme, unitário "não" às suas péssimas
condições salari
ais.
A pacífica or
deira comunidade
de Joinville viu
como 7.000 de se
us membros gedi
am justiça. Não
são nada confu sos os d ados que
levaram esses
7.000 homens,com
o apoio de seus
familiares a to
maram essa atitu
de. As fábricas
têm f ach.adas. A l
gumas sao muit0·
quase
bonitas,
luxuosus. No in
terior, en•, _ n
to, as mágu1nas
jorram sem parar
lucros para seus
proprietários

Análise do Movimento·

p áginá

9

A partir do mo
mento em que as
greves começarem
em outras catego
rias, na hipóbe
se de nã9 alcançarem acordos, justos, os empre
sãrios não poderão alega� que a
classe operária
não sabe reivin
dicar seus direi
tos. O que tal vez apareça
-é
que os empresári
os não queircfm ou não saibam re
conhecer direi tos.

Quem faz isso? A e todo o poder nos, também pre- do dia, fosse pe
classe operária, polltico que escisam comer, pas los menos entenque d entro d e
sas indústrias sear, viver, sus dida. Mas o que
urna fábrica não jogam a nlvel de
tentar suas farol ocorreu não foi
tem direitos so- Governo Federal.
lias. Ver um ex- 'exatamente isso.
mente \l!llª ordem: Não seria uma
plorado e sentir
trabalhem que i- brincadeira
de
pena é uma coisa Algumas omissões
remos pagar
o ,crianças.
muito fácil, al- ou tentativas de
divid ir os operá
Quand o os emque acharmos que
go assim como
d evemos pagar.As presirios tive uma brincadeira rios; terão sua
sim corno as má- ram que negociar
do chá das mada- resposta.
Dequinas dia a dia pela realidade mes. Mas enten - quem? Ora, dos o
produzem, a situ dos fatos, na ca
� der e apoiar urna perários, d e quem
ação salarial da beça de todos 1luta como fo1 a mais pod eria
classe operária- eles, de seus ne
.-greve dos qulmi- ser ...
não cessa de cri gociadores, algu
coe de Joinville
ar todos os dias mas verdades codeixou a comunidade em serlssiproblemas. Al1 - meçavam a mar temas contradiçõea
mentação, saúde , lar sua b!go!naPadres, operároupa, alimentos de 1ntrans 12en rios, médicos,ad
bem estar, lazer eia: conscienc1a
vogados, jorna .estudos. Os fi- polltica, organl
listas, donas de
lhos precisam, a zação, un!dade ,
casa, estudantes
mulher pede,
o recuperaçao de motoristas, cooperário traba - dirc1tos_leq1�1merciantes,todos
lha e não ga- mos, negoc1açaoabsolutamente to
nha.
frente a. frente,
Se� violência, nas mesmas cond1
doa,se serit1ramcontr0land0
ou ções.
obr !gados a �o-:
mar uma poeiçao.
tentando c0ntroNoa ôntbu•. na1
lar d,: perto seu escolaa, naa ca-_____ravor ou contra,
maa_tomar uma po
sindicato,os qu1 sas, nas ruas,a1
•içao,
micos de ,Joinvi l peaeoa11 comenta. Em toda, •
le tinham con11c1 vam. Uma• a, taareaa, aeja •po 11.-.
ência r1uando de- vor outra• cont1ca, empreaariflagaram sua gro tra: Maa todoa al, comunitlria.
ve do papel que tinham que r•co1mprenaa, oo gre,
01
1r1am ocupar, de' nhecer que
vi1taa
••p•r•vam
Durante a freve nio �eu outr�,
safiando os dois qu1mico1 1ere1que
•
•u•
luta,
Bicicleta
fo companheira, m�io
a
1ndua
1gua1a
impérios
humano•
clara como • lua de comunicação, arma, p1quet�1r�
trlaiA d4 c1dado todo• 1ere1 huma1
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Han. sen, Imprensa
, Partido·& Greve
'

O Grupo Hansen
Industrial é ine
gavelmente - uma
das mais sólidas
do
companhias
País. Detentora
de mais de 60 por cento do mer
cado de tu1>9s e
conexões em PVC
(e maior consumi
dora desse produ
to na América La
tina) as empre sas Hansen são hoje um pequenoarquipélago neste oceano de mul
tinacionaís.
Os investido res estrangeiros
que lançam anual
mente bilhões de
dólares no Pals,
da
com; o aval
sólida ditaduramilitar - jamais
ousaram competir
neste campo, dominado por esta
empresa do interior de Santa "'a
tarina ..O ft • 1,.__,
dor, João Ha.nsen
conseguiu transformar uma peque
de
na fábrica
pentes numa companhia multina -

-

cional brasilei
'ra. E, nos próxi
mos anos, passa
rã o leme 4 seus
dois filhos e a
· um grupo de pes
soas àe sua inte·
ira confiança.
Trata-se por
tantq, de uma
companhia sólida
A tal ponto que
há poucos meses
comprou uma in
dustria concor rente de São Pau
lo - pertencente
a uma familia de
italianos - e pa
gou à vista mais
de 30 milhões de
cruzeiros com re
cursos próprios,
sem recorrer ao
B.RDE, BID
ou BNDE. um dos
príncipes consôr
te da familia re
al Hansen, ·insao
tisfeito com
seu avião, está·hoje "testando
um Leart-jet, j�
to execu-tivo com
duas tur�inas considerado o me
lhor avião execu
tivo do mundo.Es
te mesmo prin�iII

pe está constru
indo um iate que
Perde em poucos
pés de comprimen
to para o "Cris
tina", da fam! - ·
lia onassis.
Este mês, para
surpresa até do
Sindicato dos
Trabalhadores, e
mergiu um movi mento grevista .
A fome e a situa
ção financeira foram a mola pro
pulsura deste mo
vimento espontâ
�eo, mesmo estan
do o JEC em óti
ma fase técnica.

O principal
jornal da cidade
noticiou em pri
meira página que
a greve era ile
gal. Ora, não im
porta a sua lega
lidade, e sim o
fato em si. Ade
mais, o simples
fato do Sindica
to Patronal tê
la considerado i
legal não signi '
fica necessaria
mente que i i1?
gal. Esta situa
ção é somente de
clarada pelo
Juiz do Tribunal
Regional de Tra
balho, que em ne
nhum segundo de
clarou a ilegali

.
T

dade do movimen
to.
f>or outro lado
dois fatos preju
dicaram o relaci
onamento dos re
porteres que co
briram a greve .
O �rimeiro deles
foi uma informa
ção tendenc'iosa,
inverídica e com
prometedora:
O
principal jornal
da cidade "A No
ticia" (e prati
camente o Único)
informou no pri
meiro
dia de
greve que o movi
menta "tinha es
vàziado"com cer
ca de 40 por cen
to dos trabalha
dores voltando·�
ao t:rabalho.Além
� .
disso,a materia.pecou pela par cialidade,já gue
foi a rigor • urna
resposta dos pa
tries aos grevis
tas.
o segund o _fa�o·i
-J
.
foi uma posiçao
tomada pela Rá....
dio Cultura - in
terpretada erro
neamente,segundo
seu dirétor que
irritou profunda
,mente os grevis
tas.Estes dois fatos desperta raro um sentimen
antipato de

tia dos grevis
tas em relação aos repórteres .
Os dois repórte
res da Sucursal
de "O Estado" em
Joinvill_e quase
foram frontalmen
te agredidos em
frente ao pique
te da Rua -Xavan
tes - e no últi
mo dia um deles,
foi à noite pre
senciar a possí
vel abertura dos
piquetes �(às 22
horas) e foi no
vamente ameaçado
retirando-se do
local sob inten
sa va,ia. Este
jornal, aliás, a
presentou uma co
bertura fundarnen
talmente jorna
lística. Entre tanto, os grevis
tas disseram que
os jornalistas são "todos igua
is, estão todos
contra nós".
Outra cobertuf
ra sóbria, inde
sem
pendente e
auto-censura foi
da Rádio Difuso
a
ra, que teve
"coragem" de co
locar no ar en
trevistas com os
operários p arali
sados - compro vando ser o pro
grama "Patrulha-
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da Cidade(Gibi)"
o mais importan
te do rádio lo
cal
E não faltaram
,aqueles rãdialis
tas papagaios a
repetir o velho
refrão de sentir
fantasmas atrás
dos grevistas.
do
Pelo lado
partido do gover
no só houve cri
ticas, evidente
mente. O PMDB
partic�pQu
da
greve durante o
seu desenrolar ,
através dos ve
readores (exce lentes) Gelso Pe
reira e João Nor
berto Coelho Ne
to, além de José
de Borba.
' o embrionário
P.T. - represen
tado pela lide
rança emergente,
de Tarcisio To
mazzoni (Tarei sio, "O enfermei
ro") se uniu aos
peemedebistas e
petebistas. Es tes últimos, ad
ver�ários e nao
t ··.:-;,igos, sent<}
ram numa mesa
para apoiar o �o
vimento de soli
dariedade às fa
milias dos gre
vistas.

página

12

Auxilio aos grevisfá- : ? O ilão da Câmara

li

ltal s;alunia. Ja-r
mais! O mesmo à
queles que inte
a Pastoral
_,___
--, gram
Operãria.
Gente
Um pedido do vereador Celso Perei a-gerou um serio debate na Cãmara
honrada,
honra
de Vereadores. O PDS, Partido Dem cratico Social, �ebateu, com pa
dos trabalhado lavras· violentas o pedido da Opos· ção. Leia detalhadamente a trans
res,
pessoas idô
crição dos pronunciamentos onde a arece com total clareza que� 1n�
neas,
honestas ,
íou a greve e quais os vereadores que não querem nem ver ope�ar10
dignas de nosso
por pe7:to.
respeito":
� . bom saber
blia, nós encon-:-J -so. Quem não es
ras e crianças Agora ê o vere
ltramas o direito tá satisfeito
precisando de a ador Valmor Maes
quem e quem.
de greve••• o que com isso, que se
juda."
(PDS): "t de es
o Bispo e o Pa mude do Bt:a�. il".
Fala o vérea - tranhar que o ve
dre estão fazen
Mais uma defe
dor Rolf Scholz reador Celso Pe
do
é
cumprir
seu
sa,
vereador
(PDS): "Iénho
reira vem pedir
dever sagrado: - João Norberto
que me posicio - auxilio, logo pa
dai de comer aos (PMDB): "Estra nar a respeito - ra uma greve •••
que tem fome
e nhámos o procedi
do pedido que o També m serei con
beber
de
dai
menta contra
o
companheiro Cel tra••• Temos que
aos que te.m se- trabalhador, la
so Pereira estã procurar ê cor d e. •• E u tenho a mentavelmente. fazendo, p�ra a tar a greve des- ....tcerteza absoluta por parte de al
.,
participaçao do te mun1c1p10 •••
que,
se o Verea- guns vereadores
fundo de greve. Temos que cortar
dor
Scholz
fosse desta casa••. Sin
Poderia ser fei a corda antes
um operário que ceramente nao po
•
li
to, mas deveria que ela estique.
recebe
um sa- demos aceitar al
pedir ao bispo
Defesa do velãrio de Cr$ ••• gumas afirmati da cidade, Dom - reador Josê
de
3.000,00 por mês vas feitas hoje,
Gregório Warme - Borba (PMDB):'_'Ve
,,l1ng
•
- p asto - nho a esta tr1bu - ele també m esta- neste noite, atê
e a
- ria na greve".
�esmo repudiar o
ral Operâría,que na, me congratu. L,
companheiro
Rolf
Palavra
do
vesão ot agitado - lar com o vere �Scholz,
pela
a
reador
Artur
Wol
res da gr«!ve ••• dor Celso Pere11 i
que
firmativa
de
(PDS):
"Queter
J-:l�s fazem o fo ra pe1a sua pr��
ro dizer ao ve- a Pastoral Operâ
go, Colocam os i cupaçao de pedir
bispo
reador
Celso Pe- ria e o ·
noc•ntes no fogq esta pequena aju
Dom
Gregório,
es
fa
reira,que·não
e ficam por traz d� •• , para colatão a agitar es
ça
isso.
Is�o
�
das bo mbas.Ru
borar co m 01 ope
perigoso. Nos vi te movimento gre
sou frontalrnente rãrios que entra
ve
m os nu m paraí- 'vista. Isto aqui
contra. Não dou ra m em greve.Mui
80, Isso você po ê um a afir&ativa
•nada para nin - tas pe1soa1,
de estar
cert� grave, aravissí
guêm ••• Votarei, � h � m que a ar•!•
que o nosso.- ma. Jamais pode
de
contra este re e 1leial.Se _no•
País e um para1- �mos aceitar
querimento.
recorrermo1 a B{
•

Requerimento do vereador Cel
so Pereira na
reunião da Câma
ra aos 26-03-80:
"Em conformidade
com o Art.144••.
vem mui respeito
sarnente requerer
a V.Exma que $e
ja formado,
em
caráter transi
tôr io, entre nos
vereadores e con
tribuintes volun
tãrios, um Fü.1do
de Apoio, coas ajuda
tando de
financeira e'/eu
alimentícia aos
dos
fa m iliares
trabalhadores
que estao em gre
ve." •.• "uma sé
rie de entidades
sociais, reuni ram -se para ff.d
mar um fundo cie
ajuda às famí lias dos traba lhadores •••o tra
balhador
estâ
folJle,
passando
inclusive senho-
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da, porque senão
J
XAVANTES: Era é _que. tá força· os carros se.jo
gavam
em
cima
tn�iª dúzia de ho dos patrões .e os
dos piqueteiros.
mens para come - escritórios lu
Houve
en
çar. Longe
da xuosos.
Houve carre alguns
ados,
que
g
Companhia o gru pressão forte, a
furaram·o
pique
pinho
reunido, resposta vindo parecia que não na hora. Logo na te pulando o mu
ro pelo quintal
ia dá. De repen primeira
noite
te subiram a rua a Cia. lançou fo ·de 'uma residênfincaram o pê e lhetos com amea cia. Na mesma ho
pronto: estava - ças de demissão ra o pessoal cer
e
parada a Cia ., Han e dizendo que a cou os muros
os
fu,
r
ões
fica
sen Industrial,a greve era ilegal
ram. presos duran
P,- Como foi o
tumulto e todos
Xavantes, a mai A resposta
pessoal sentiu o
piquete.?
era te todos os dias �i R,maia pera e fren
concordavam.Quan
valor de terem F i o ponto
or fábri�a
do pronta: rasga,
te, Dentro de fé
do
um
dos
l.Íd
c
nse
e
gui
alt
do,
d
da greve. No fi
para
movi

brioe houv a re rea saía, outro
grupo. Ein pouco rasga.
lisar as fébri · •
t pela animaçã
volte de chefie,
comandava, Nin
o
cas, quando qui
que o pessoal te
.Mui nal da greve
tempo o piqu.ete
doa encerreaadoa
guém queria vo1_:.
seram. Houve até
ve ao impedir
.apontando no e,
engrossou, apare ta gente não par pessoal não e�
tar �o serviço.
quem disse�
que ninguém en
• peraeau1ndo 01
mas o sindicato
que quando coma
trasse na fábri
ceram cartazes,o ticipqu das As tando conformado
cara,. Houva 1u1
dos trabalhado
·çou
ca.
a
As
fic
c0m
o
resultado
mul
ar
bom
her
sem
,
es
bléias,
pensão total de
boletim•co
res disse que se
não
t coman
voltaram ao ser
ficaram da manhã
aas1atino1e mid1
não voltássemos,
viço,
� hoite, cuidan
do d& greve dan entencleú as coi do Tribuna], fir
ca e Ddontol611a greve era ile
do da entrada e
sas. Faltou um me� queriam con
gal, Na quarta - ' P,-A greve,
do instruções.
no .ca e o próprio 11.iio deixaram en
tod
o,
armazém foi 1ua•
foi boa ou
feira, quase no
> trar nem patrã .
Geral tinúar 1 Mesmo
Perto das 22:00 Comando
ruim?
P•nao.
fim do movimento
nem ger nte, nem
R.Boa
horas era aquele dos Trabalh�do·.:: com -a decisão da·
, embora
a polícia passou
encarregado.Alé
várias vezes em não 88 conseguiu • P. - e1 .. vio
res que acompa - Assemblêia
�de
do pessoal se ra
mont·e de gente
tÚd
o
o
que
frente ao pique
se as · conaeauir manter
ve�ar ., ·sem17r11
parava. Foi uma .'•asaa emeeoeaf
mil óu mais, pa TJ.hasse as nego - retorno-ao traba
te.
hou
ve
uniã
'R. - D ermezi
não
experiência mui
rados, firmes. E ciações e que es lho, havia os in , permJ tindoo,·que
P.- Quais as co1
-·
to véi'ida, como
irá funotoner, •
�
bra
conf
-qu
orma
aas
tiv
dos.
ebr
ess
que
a.
O
e
Est
por
mais ani
a
den
um
pois
gra
assim foi duran
é
nde
uma
pas
so
font
e
união fói mais
maram o pessoal-· para for
dá rende�• pr6•
pessoal queria mar a
forte do que «s
durante a greve?
te 80 horas de tro dos aconteci pelo
história do ope
Pria
f4b
r1ca
.
R.o pessoal, teva
menos ver a l ameaç�s de q�e a
rário joinvilen
greve, gente,bas mentes.
contente por ·ter
,s.reve seria ile
cara
se;
dos
que
No
meio
de
tu
P,-Quel a tua o•
esganho a aposta
tante gente. Um
tal, que haveria
tava
P. - Como foi a - pintão daqui pe
perda dos dtaa m
pres
com os patrões
os.
do,
surge
claro
Mas
turno rendia o
ra a frente?
·parados. O passo
volta ao servi q�e não acre dita
�
a na madrugada
unidade,
V
, al resistiu
ço7,
outro. As vezes a
vam lrue os operá
a
R. � Os campanha
R. - A volta ao
ropo.stas ft11sas
rios iam canse parecia que ti uni ao . que este batalhão da PM, ,µcom
iros estão di1 •
trabalho não foi
o a promessa
guir para r a fir
arm
ado
ve
marcando
os
s
de
Casse de 100\ para VOl
posto,, prover
tão animadora. o
nham poucos, en
ma, Animou tam,
que
i tar a�
tim força e
Sindicato não ha
trabalho.
bém a uniãoº q�e
fraquecidos, mas erros e os acer tete foram empur Ning
ace
itam qualquer
via explicado
uem acred1
houve entre
rand
o
o
pess
-tos
do
movimento
os
oal
des
afio, Deverá
tou nas propos bem o que era os
bastava um o; ·'=
oompanbeiros, o
haver um treba
para - fora dOS -. tas 8 PS!_lfleto
150\ tia aumento.
abastecimento de
!jpronto. Surgia - O prédio da ad po
lho
maior a par
dos patroas, SoO pessoal espera
água feito pela
rtoes,
Igual men
tir d� Sindicato
va. ao menos,60\
nego de todos os ministração
te confiaramPrefeitura e o
só
a Unl arràst30,
na classe
Houve, inclusi e no
apoio de várias
� vitorJa maio r
lados. Fechava a parou no segun�o
1
ve, ameaças con
pes·soas que esti
a �a
1111. ndicato. Os li
foi mostrar�os·
d
Carregan
O
P
1de
tra o Sindicato,
rua. Foi na Xa dia. Foram colo
res Orientavam
varam presentes
ao rsenhor Capu
long
e.
Um operae
a intenção era
jPara ão haver nos pique tes. O
to• que para�os
vantes que a bar CRdas pedras no
de levar� greve
Quando q &�&-os,
ra pesou mais.Lá portão d� estrâ rio chegou a ser l
ngrcdidô.
o

o

o

o

men

o

o

m

e

o

m

m

0

n

w

página 16

Relatório
Do
Comitê

ção de pães e
frutas, e de um
boletim aos tra
.Jalhadores expli
cando a criêlção1d e e o mit ê e se u s
objetivos.
Como uma - das
, formas de conti
nuidade do traba
No dia 24 de lho do Comitê,na
março formou-se, linha da divulga
em Joinville, o ção dos fatos e
Comitê de Solida também como for
riedade aos "f'ra ma de arrecadar
balhadores, con fundos foi colo
tando
com
o cada em prática�
apq�o de diver - a idéia deste
sas entidades , Jornal da Greve,
e de pessoas vo cuja distribui
luntárias da co ção será gratui
mynidade local.
ta aos trabalha
Definiu-se co dores participan
um primeiro. tes do movimento
í(lO
crité�i:tü · para e o resto,vendi
p·a rticipação nes do l!i população.
ta comissão cen
Queremos apro
tral, a não r:e- veitar a op4trtu
,presentação par nidade para agra
tidária,
decer o apoio re
-0-Comit� tem co cebido das enti
mo objetivos bá dades (aba:!xo ci
sicos de traba
tadas) e de pes
lho,o reconheci soas da comunida
mento e distribu de, bem como de
ição de .donati - nunciar fatos la
vos e generos a mentáveis que o
limentícios para correram desde a
os trabalhado 3 criação deste co
e familiares
mitê, como por
As primeiras - exemplo� a nega
atividades do co tiva do Vereador
mitê ocorreram - Plácido Alves,
já na madrugada presidente da Câ
de quarta-feira, mara, de nos ce
com a distribui- der uma das sa -

las para a reu
nião do Comitê.
As entidades que até o presen
te momsnto se se
lidarizararri de
maneira óoncreta
seja Tinanceira,
seja colocando
seviços �à dispo
siçãb são: Sacie
dade Joinvilense
de Medicina, Di
retoria do Sindi
cato dos Bancári
os, Diretoria do
Sindicato dos Co
merciárj.os, Dire •
toria do Sindica
to dos Químicos,
Jornal HORA H, Partido
Traba
lhista Brasi1a1-.
ro, Partido
do
Movimento Demo crático B.rasilei
ro, Partido dos
Trabalhadores,
Centro de Defesa
..
(jos Direitos H'u
!
manos de Joinvil
le, Diretório A
"
cadér:iico de Filo
sofia, Paróquia
N.Sra. de Fátima
Paróquia Cristo
Ressuscitado, Pa
róquia do Boa
Vista. Especial
1•
agradecimento à
Associação dos Servidores Públi
cos Municipais que nos ceóeu
uma sala pdra
de do Comitê.

l---
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ABSIMBlllA llGISlATIVA
DIBATIU I APOIOU GRIVI ·

\

dores caracteri
zaram a nossa e
poca. Estamos en
saiando viver
uina democracia ,
as greves fazem
parte de uma so
ciedade democra.
,.ti tica.
1' - A Assembléia -·r,, •
"' -t 1. nha tomado conhecimento de
que os químicos
-estavam em greve
O deJ:>ate come
.
A repercussao- çou e os deputa
da greve ocorreu dos não podiam em todos os seto ausentar-se. "An
res. Na Assemblê tes de entrarmos
ia Legislativa -, no mérito das
o deputado Ader� greves deflagra
bal lavares Lo das em Joinvil o P�rtido
fez le,
pes do PTB,
um pronunciameu Trabalhista Bra
to, conclamando sileiro e o Par
Ôs deputados a a tido dos Traba poiarem a greve lhadores forma·m
e participarem - nesta capital um
do seu fundo de fundo de greve ,
campanha esta
apoio.
- Joinville es que se inicia a
o
tã vivendo mo manhã". Era
mentos decisivos dia 26 de março,
em nossa histó - o segundo dia da
ria, oi movimen greve.
O deputa�o Cid
tos dos trahalha

-

Pedroso, ltder do PMDB encarre
gou o deputado Cacildo Maldaner'
de comunicar que
a adesão do PMDB
jã era uma reali'
dade. O PMDB de
Joinville tinha
apoiado a greve
desde seus prime
iros. momentos.
O líder da ban
cada do PDS, de
putado Epitãcio
Bittencourt, es
tranhou que
o
seu: partido nao
tivesse sido ci
tado e convidado
pelo deputado A
der'bal Tavares Lopes a partici
par do Fundo de
Greve, ao que o
parlamentar
do
PTB respondeu:"O
DDS representa a
, · -,.�se patronal'.'
A1: adesÕe,.s clic
gavam. Os deputa·
Maldos Cacildo
.
1
daner, Cid Pedro
so, Francisco
Kuster, Stelio.
Boabaid, Lauro.-
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Andre� da Silva, contênda nã sem
'todos do PMDB.Do pre duas razoes
PTB, deputados -• a serem defini e das através
Murilo Canto
de
Aderbal Tavares
um diálogo" ..
Lopes. Também do ..,___ Trabalh-ado PDS, os deputa - res sao massacra
dos Ivan Ranzo - dos e até mesmo
lin, Wilson Flo mulheres em esta
riani e Epit-iaio d o de gr av i-de z Bittencourt.
•são atingidas pe
Vejam so
que lo excesso de
interessante.
cuidado de diri
Quando um jorna gentes ou asses
lista perguntou sores de seção ao vereador Mar 'das empresas a
co Antonio por tingidas.
que Q PDS de Jo
O debate já
Ínville não ti não podia ser ig
nha apoiado a
norado. Deve ter
greve, quando
- passado por to
seu partido
'em dos os deputados
FlorianÕpolis o a imagem de um havia feito� ele povo unido, numa
respondeu
que opção de �poio
"nÕs não
temos ou rej eiçao.
nada com o que 1:: um momen-:
eles fizeram lã!.'
to
dramãtico,
Se
"Quer-nos pare
nbor
Presidente,
cer - disse o de
putado Aderbal - Senhores Deputa
dos: -i;; o grito
Tavares Lopes
que estã faltan de uma classe operária que nao
do exatamente
dentro dessa si. consegue com se
tuaçao, pessoas us ganhos susten
com espírito su tar sua prÕpria
ficientementf'.
a, famÍlia, nem mes
mo da forma mais
clarecido qn�
simples.
Hã� aci
possam contornar
qu·e
minimizar a gra mà de tudo
vidade da situa se analisar nes
ç-ao e, acima de sa atitude, o va
lor humano da
tudo, ';ntender
questao.
que entre uma

A seriedad_e do
movimento grevis
ta gerou também,
dentro dos parti
<lo:;;

uma pro tun

da pre-0cupação
As reivindica-/
ções grevistas
eram tão reais que alguns polí
ticos senti_ram a
de
necessidade
se posi�ionarem
mais claramente
j·unto a opinião
pública. _.\l.go a's
sim como Pedir votos é b;m, de'fender-los é mui
to difícil.
O alcance
da
greve ainda sera
sentido por lon
go tempo. Custa
sintetizar o mo
vimento pelos
simples fato de
que suas canse quências serão muito amplas. Em
ambos os lados:
operãrios e em --
presários. Resu
mindo, a força com que a greve
atingiu ? opinião pública

e

a

sociedade foi
tão grende"que é
impossível dimi
nuir a importân
cia da greve o
corrida.

.--.-

Os

Q:yO�

- ..e..

��c\-..;...,vo s

�d .JUúL eos à� �d.os o s
fCM..,--L,c.:.. k <l. o G.>.A..s. o d
�o..,..,_,

-

o.__

v�CUQIA.c..
�
� � <v��ào..à_,__
d�o��
\��� à�

-��-"-� Q�
��

�

-S v-..:_,ô...l:::,
l

---r��

�D,.b

-

.d.o G..�.J\.5:. o
V'-N

��

�� �Z9

Co���
\3 _ � _ % q
�o..

•

4

+

�n <kO c..c� fl � &4-NT<5s -�: -z4o. 1 3 St.- Z«> .so44
- j �s ,· H � H Acre � "l:!ro s � �- rw : J. f4-. '3 -:r4-/s ff.ro.22
-,--

- +-

------

-

ld1� , �714 5- �� _lll �- ,. •..,

--

z_ �� � -41�-d.L (/µ�

-

T� � �� d. �-- <�
� t1,di tv"-�: c1t � J6i.!6111.

-

- +

----

L_

3 _

>f'..,.. an.c;�,i

� ::- f G

1_0r� ::( cl;_ -�l v:;_
?O v-i 55 �. � _-ÂJTta pa'�

--lLO.

1

� Ó ��� de,

e i; �-- 'J. b 00'9.

_j

�-'XA·ô.J-:J. RS.

-

. ç

-

-

�f1� /Í�
�;u. s a fj.� e-o rA 1-7� 111 /t?R
fVl_� S rt:iJ l/k&1J' - tJV#.t/1.v'�

c
;
;:
:>
:Z
�h
� S

r--

�.ck_ c,fu_.

/f?. 1L ot-

e 1811-D

I 1-JN'f'O WI O

14.o rA[ te fo

RoUR ro
f_,(J) 2

1/

rY-�· 1;:, PI� 15)J-�

69( A!6 f)fr,-9 13{

vt l'ttlOM!K

'fX; A /e' i)� í>€

-R, Awfou,o so..fõ 11ENOOII� -;- 149 - 1110.t/pous
({;/J. J65Jo - R. S - ((f:t. ti.,f,q�C,iS,i, lfl R.- 33S
t L �/ z,

{�R..vlf!')

,f/íbL1.J//J;€1c -- f?,04- TA-J/tftM- /± �f
ffiµ.r;6 09.J Fé�;{� r;(A�
f.pi15 &JIt,f/Z6

I· roJ<o

ft ) �

,__-> A- N' 1 e G

RUA- ABfL,'o
Q_d._ $__

"'(.4- C.\J- A-Q f1
J)é-

� � .n__

R.ô xo _ No J A

- 5,,(5 {>4sT/;,1Õ

'f..vA

�N ��

lo11 12-

--6 _

/{f\�, A_

Sí�

r&Oe\-C u - R.S. Cê P.� 2 6 11-ô
(

(?relEift

"1.r os

i)A- _C. _ V N lt A-

pgS

_Ji"ÍI

0S

�

J 'fÇ - S- �c's_,([)·v,4õ
1Qw1)\'1.A011S., r).G.30-P -R.-s- T�L- r/.'{<J=/3�{,_(ni)
fitt't-1

-

-�-�,

- ----

-,
- -

r- - .
1

-------1

__ � J� ?o
+-CD-0\J�

-

T

-

--

--

- -

-

- -

-

-

-- ---

(iÃ-Q.A

4 ��

<iR.

------,

�I !} r: i) OS'li8RQ
/?/p1/ 'pt- ti H /e4/) /1!)

/rq/

@lctl<//2/) f!)R

l{

::f

---§-#J / p;ff.J 6 - /(J)J 81- 't<J'" -<ti·h{-éfq
1

---------

:::>17/1O)f' � f;l1v �.h k

� L,.,Lf1Z 01 �ôj"
'"'
'µ )(liR ll-/1,
'
/o st;-<;. tv <;'6- � ..,e:,

z.!'

11

?õ

1�0 �.t/f'

/'2 e. 4!rv't(ff/�
13 1 f}!V/)Rt1i/

---r-----_________J

� � - ------- ------#

/
I

I 'i ra n !Vf/.i u
� �, j l?oSfl � Lfl l
Ih
11 _1
IJ

(q

20

>-.e-� o

1

�(!)

.- -.,,

Praça

P.. llelxo Monte1111 Maira, 13
Sio Miguel Paulista - São Paulo
Telefone: 297-6388

e.,.
•

08000
SP

- -

--

l�tNCONTQ.O --------

Este roteiro com dois encontros
foi elaborado
por um grupo de mulheres
do Setor Itaim,
Região São Miguel.

Destina-se a grupos de rua,
grupos de mulheres
que queiram refletir
e conhecer melhor
a luta e o martírio
de
MARGARIDA MARIA ALVES.

POEMA DA CAPA: Pedro Tierra
COMPOSIÇÃO E IMPRESSÂO:
CEMI - Centro de Comunicaçao e Educaçao Popular
de São Miguel
Praça Pe. Aleixo Monteiro Mafra! 13
08000 - são Miguel Paulista - Sao Paulo
Tel.: 297-6388

. a
1- Ed1.çao
1.000 exemplares
julho de 1984

0

1. CANTO ( à escolh a
do grupo )
MARGARIDA MARIA AL
VES :
Comentarista : Er a 6�
feira, 12 de
ta de sua casa ela ola gosto. Ã por
que brinc av a lá for a,h av a o filhÕ
quando al
guém se aproximou:
Pistoleiro :
A Senhor a é Dona Ma rg
arid a ?!
M arga rid a :
Sou. O que e que o Se
nhor desej a ?
Comentarista: A resp
osta do pistol
to, foi disparar sua eiro corpulen
de calibre "12" no ro espingard a =
sto da mu
lher. E des apareceu nu
pl ac a de Nov a Cruz, Ri m Opala com
Norte, com outros doiso Gr ande do
prustolei
ros.
Leitor 1 : Quem era Do
n a Margarida ?
Comentarista: Margarida
Maria Alves,
me e de cidid a, er a pres 40 anos,fir
Sindic ato dos Tr ab alh a idente do =
de Ala goa Grande, n a P dores Rur ais
ar a íb a .
Leitor 2 : Doze anos em
penh ada na
dos direitos dos Can avilut a em defes a
eiros (os pl an
tadores de cana).
Comentarist a : Nessa t ard
e de a gost
sua ca s a e a s paredeso,fia porta de
tas de s angue: MA RG ARIDA c aram tin
LENTAMENTE ASSASSINADA. FOI VIO
Leitor 1 : O marido, se
u Severino
ves, não teve dúvidas: Cassirniro Al
ram pr atic ar o crime sãoos que m a nd a
do "Grupo Várze a ": grup os usineiros
o que domina politicamente essa região,
e que já ass assinou um
membro da Liga Campone
s a de S apé, lug arejo pr
óximo de Alago
a Gra nde.
-

--------------------,©

Comentarista: Eles já haviam ameaçado de morte v�
rias vezes, desde que Margarida co
me�ou a mover um grande número de açoes trabalhistas contra os fazen
deiros da Região.
Leitor 2:
Mas, quando era ameaçada, Margarida
respondia:
TODOS :
"� MAIS FÃCIL vocts SABEREM QUE NÕS
TOMBAMOS NA LUTA, DO QUE SABEREM
QUE NÔS CORREMOS
11

•

CANTO : A verdade vos Libertará, Libertará (bis)
Leitor 1:

TODOS:

A morte da presidenta do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais deu-se em
meio a Campanha Salarial movida
por 32 Sindicatos Rurais, onde ju�
tos pediam:
ASSINATURA DA CARTEIRA DE TRABALHO
PAGAMENTO DO 139 SALÃRIO
FtRIAS ANUAIS
JORNADA DE TRABALHO DE OITO HORAS
E MAIS UM PEDAÇO DE TERRA PARA PRO
DUÇÃO DE ALIMENTOS !

Comentarista: Margarida havia dito no dia 19 de
maio Último, aos trabalhadores:
Leitor 1 :

"Os poderosos estão dizendo que es
tamos invadindo as suas proprieda=
des, invadindo estão eles, invadin
do os nossos direitos, invadindo
salário justo, invadindo· o 139 sa
lário dos trabalhadores

o

11
•

CANTO: Já chega de tanto sofrer/ Já chega de tan
to esperar/ A luta vai ser tão dificil/Na
Lei ou na marra nós vamos ganhar:
"Nós não tememos e vamos à luta
Leitor 2 :
até o fim.
Porque é melhor morrer na luta
do que morrer de fome.

0

CANTO: Se a gente morrer nesta luta/ o sangue s�
rã uma semente. A justiça vamos conquis
tar/ a história não falha/ Nós vamos ga
nhar!
Leitor 1:

"Sabemos que somente com a nossa
união e a nossa organização, que
a gente consegue os nossos direi
tos".
CANTO: Igreja é povo que se organiza/Gente opri
mida buscando a Libertação/ Em Jesus Cris
to, a Ressurreição!

TODOS: "QUEM VAI RESOLVER OS NOSSOS PROBLEMAS SO
MOS NÔS, OS TRABALHADORES ORGANIZADOS". -

Comentarista: E agir como Margarida que, quando
era ameaçada respondia:
TOOOS: "DA LUTA EU NÃO FUJO".
3. PALAVRA DE DEUS

Comentarista : Na Bíblia, o Apocalipse de são Jo
ão mostra o símbolo do mal atra
vés da figura do dragão e o sÍrnbQ
lo da humanidade que luta contra
o mal, o povo que luta para fazer
nascer a vida nova, através da FI
GURA DA MULHER .
Leitor: Leitura do Livro do Apocalipse 12,laS:
"Então apareceu no céu um grande e misterioso si
nal. Era uma Mulher. Seu vestido era o sol,tinha
a lua embaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas
na cabeça. Ela estava grávida e gritava com do
res de parto. E apareceu no céu outro sinal:
um dragão vermelho com sete cabeças e dez chi
fres, e uma corea em cada cabeça. Com a calda
ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e
as jogou sobre a terra. Parou diante da mulher -

---------------0
grávida para comer a criança logo que ela nasces
se. Então a mulher deu à luz um filho que gover
nará as nações com vara de ferro : Mas a criança
foi tirada e levada para Deus ate o seu trono. A
mulher fugiu para o deserto. Palavra do Senhor:
TODOS: GRAÇAS A DEUS:
4 . PARA REFLETIR
. o que o livro do Apocalipse quer mostrar para
nós nesta leitura?
Que ligação tem o caso de Margarida com esta leitura? Você conhece outros casos como o de Margarida? Conte para o grupo.
Vale a pena a gente entrar nas lutas para me
lhorar a nossa situação? Coroo?
5. ORAÇÃO
Rezador: Vamos agora fazer subir a Deus nossa
oração expontânea, para que a justi
ça seja derramada_sobre a terra. De
pois de cada oraçao colocada, vamos
repetir:
TODOS:

°

"NÂ0 TENHAM �DO DOS QUE MATAM O CORPO
E DEPOIS NÃO PODEM FAZER MAIS NADA"
(Lucas 12, 4)

Rezador: Vamos rezar uma dezena do Terço por t�
dos os nossos mártires.
( Em cada Ave-Maria, lembrar um Mártir
que deu a vida pela Justiça).
comentarista: Aviso sobre o 29Encontro:
Margarida: Mulher de Luta
Nesse encontro refletiremos sobre
os Sindicatos.
Onde ? Quando ?
CANTO FINAL

Ã escolha do grupo.

Z.Jma mulh�r da luta

©

1. ORAÇÃO:

( Lembrando os meses da morte de
MARGARIDA ALVES ) .
Rezador: Quem é esta que avança como a aurora
formosa como a lua, brilhante corno o
sol, terrível como um exército em ºE
dem de batalha?
TODOS:
t MARIA, ESTRELA FULGURANTE QUE AVANÇA
COM SEU POVO RUMO Ã LIBERTAÇÃO:
Rezador: Quem é esta que avança como a aurora
formosa corno a lua, brilhante corno o
sol, terrível corno um exército em or
dern de batalha?
TODOS:
t MARIA, MÃE DE JESUS E NOSSA MÃE
t ELA QUE CAMINHA COM TODAS AS MÃES
QUE SOFREM E LUTAM NA ESPERANÇA E
NA CERTEZA DO REINO !
Rezador: Quem é esta que avança como a aurora
formosa como a lua, brilhante como o
sol, terrível corno um exército em or
dern de batalha?
TODOS:

�MARIA. E ELA VEM DE MÃOS DADAS COM
MARGARIDA ALVES, COM TODOS OS NOSSOS
MÃRTIRES, AQUELES QUE DERAM SEU SAN
GUE PELA VIDA DOS IRMÃOS:

CANTO:

Ã escolha do grupo

2. OS CANAVIAIS ONDE VIVEU MARGARIDA:
Comentarista: Marg�rida Maria Alves viveu na
Regiao do Brejo Paraibano, onde
tem mais de 50 usinas e engenho.
TODOS:

OS SENHORES DE ENGENHO QUE ONTEM ES
CRAVIZAVAM O NEGRO/ SÃO HOJE OS G�
DES PROPRIETÃRIOS E POLÍTICO S QUE
ROUBAM OS DIREITOS DO TRABALHADOR RU
RAL!

-------------©
Leitor:

Os proprietários desses engenhos, das
usinas e das terras, são os que têm o
poder político nas mãos, como o conhe
cido "Grupo Vá:r:zea".

Comentarista: Esse grupo, no dizer do povo,é o
responsável pelo assassinato de
Pedro Teixeira, Presidente da Li
ga Camponesa de Sapé, perto da =
Alagoa Grande.
TODOS:
MUDA O NOME DAS V1TIMAS NA PARA!BA/PE
LO ÚNICO CRIME DE SEREM GENTE/ O NOME
DOS CRIMINOSOS PORtM, NÃO MUDA NUNCA!
Leitor:

Os direitos garantidos por Lei, são desrespeitados em sua totalidade! E os políticos se metem até nos Sindic�
tos•••
Comentarista: Tem proprietários que exigem do
trabalhador, que trabalhe um dia
de graça na semana, por conta da
renda :
Leitor: Com o gado e a cana avançando 'adoida
do', os posseiros são postos prá forã
sem qualquer indenização.
Comentarista: Os proprietários usam de violên
cia, queimam os roçados e destr�
em lavouras e casas; espacam e até matam trabalhadores, sindica
listas, agentes de pastoral e educadores.
TODOS:

AS AUTORIDADES NADA �EM, NADA OUVEM,
NADA FALAM E NADA FAZEM:

CANTO:

Entre nós está e nao o conhecemos/
Entre nos está e nos o desprezamos!

3. CONVERSANDO SOBRE O SINDICATO :

• O que é Sindicato para você ?
. Você ou alguém de sua família é sindicalizado?
Por que?
Tempo para conversa
CANTO: Agora nós vamos prá luta
Comentarista: Sindicato e um meio do trabalhador de
fender os seus direitos.
TODOS: TODO TRABALHADOR, QUALQUER QUE SEJA SUA CATE
GORIA/ DEVE SE SINDICALIZAR/ POIS O SINDICA=
TO� A ARMA DO TRABALHADOR !
Leitor: Os Sindicatos Rurais são formados pelos tra
balhadores do campo. Lá não é lugar de polI
ticos que nao seja trabalhador da roça.
Comentarista: Os Sindicat03 na cidade devem zelar pelos direitos do trabalhador da cid�
de, seja nas fábricas, indústrias, transportes ou construção civil,etc••
Leitor: Os trabalhadores conhecendo os seus direi
tos buscam o cumprimento da Lei através de
conversação direta com os patrões.
TODOS:

MAS MUITOS PATRÕES REAGEM/ ACUSAM OS TRABA
LHADORES DE AGITADORES E SUBVERSIVOS POR PE
DIREM O CUMPRIMENTO DA LEI.

CANTO:

Ninguém se engana/ Ninguém se engana/ que a
nossa história já começou desumana (bis)

4. A FLOR DE LUTA DO SINDICATO DE ALAGOA GRANDE:
Comentarista: O Sindicato Rural de Alagoa Grande se
destacou nesta Campanha Trabalhista.
à sua frente, como presidenta, estava
Margarida, mulher àe luta e coragem que sabia que os trêfuálhadores rurais

©

precisavam conhecer melhor os seus di
reitos; por isso estava todinha envoI
vida na Campanha.
Leitor:

Os patrões proibem a participação dos tra
balhadores nos Sindicatos e Associações de
Classe. Botam espiões para dedar quem vai
às reuniões sindicais.

Comentarista: Há mais de três anos eles veem fazen
do ameaças sobre ameaças. A igreja e
os sindicatos têm denunciado essa si
tuação, entretanto, as autoridades
não tomaram nenhuma providência.
Leitor:

Neste período o Sindicato de Alagoa Grande
moveu mais de 150 ações trabalhistas, e os
proprietários ( patrões ) foram chamados mais de SOO vezes no Sindicato, para ouvir
reclamações dos trabalhadores.

Comentarista: E a resposta a
todos esses chamados ,
foi a bala no rosto de Margar
ida.
TODOS:
OS PATRÕES MATAM QUEM LUTA PELA VIDA/ MAS
DO CHÃO REGADO PELO SANGUE DOS JUSTOS / OS
SINAIS DE RESSURREIÇÃO JÃ ESTÃO APARECENDO
5. DA TERRA S�CA FLORES E FRUTOS VÃO BROTAR
Leitor: Enquanto Margarida dava a vida pela causa dos trabalhadores rurais, em são Paulo acon
tecia o CONGRESSO DA CLASSE TRABALHADORA (
CONCLAT), reunindo delegados sindicais.
TODOS:

UM POVO UNIDO t DEUS SALVANDO/ UM POVO UNI
DO t DEUS AGINDO E LIBERTANDO.

Comentarista : Nesse Congresso foi criada a CUT(CEN
TRAL ÜNICA DOS TRABALHADORES) um so=
nho pelo qual a Classe Trabalhadora
tem lutado muito: hoje é realidade.

1

------------®

TODOS: O POVO UNIDO E ORGANIZADO� SEMENTE DA NOVA
SOCIEDADE.

Leitor: Trabalhadores desempregados se organiz�m e
armam acampamento no Ibirapuera, ao
da Assembleia Legislativa . Dessa f?�ª
eles resistem e denunciam a grande inJust�
ça do desemprego.

ª·º

TODOS : O POVO UNIDO E ORGANIZADO
VA SOCIEDADE.

t SEMENTE DA NO

Comentarista: Dia 25 de setembro/83, a Igreja d� são Paulo se reuniu na Praça da Se ,
em oração. Lá estavam 50 mil �essoas
com faixas e ca�tazes, numa viva_de:
monstração de Fe e esperança. E Jun
to com D. Paulo o povo clamava:
TODOS:

QUEREMOS TRABALHO E SALÃRIO JUSTO PARA TO
DOS!
ORAÇÃO FINAL : Lucas 1,46-55 { O Magnificat)- po
de-se também cantar.
Rezador:

vamos agora rezar uma dezena do Terço p�
la luta dos trabalhadores.

Theo Masch.ke, OFM

-
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Ed. da Vice-Postulação
da causa de Fr. Jordão Dortmund
e
da Diocese de Nova Iguaçu
-RJ

Prefácio do Autor

Muitos devotos de Frei Jordão Mai pedem uma
narração breve de sua vida. Gostaria de atender a essa
insistência, oferecendo-lhes uma biografia sucinta com a
mensagem que Frei Jordão nos transmite.
Para os dados biográficos apóio-me na obra de
Fr. Aloísio Eilers "Frei Jordão - um relato de sua vida"
e nas Cartas de Frei Jordão. As duas obras foram publi
cadas na editora própria da Obra de Frei Jordão, em
Dortmund.
São obras que dão in/ormações mais completas
sob1·e frei Jordão.
Theo Maschke
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Explicação do Tradutor

O autor fez o prefácio, o tradutor gostaria de ofe
recer uma explicação.
Com sentimentos de alegria e gratidão dei-me ao
trabalho de passar paxa nossa língua este opúsculo sobre
a vida e a mensagem de Frei Jordão Mai, o primeiro em
língua portuguesa.
Por que alegria?
À Igreja de Deus nunca faltarão santos, homens e
mulheres de qualquer idade, estado de vida, nação e con
dição social que testemunhem o poder da graça de Deus,
agindo no coração de homens bons.
Somos alegres em verificar que a santidade da
Igreja se reflete no rosto de nosso tempo, de um modo
paradoxal: enquanto o mundo secularizado põe sua força
e esperança na técnica, na ciência, no prestígio, no poder,
no dinheiro, o Espírito Santo - paradoxo do Amor vai despertar oa humildade, na simplicidade, na fidelidade
dos pequenos e pobres de cornção uma floração de santi
dade quase inacreditável.
Somos alegres e felizes em poder divisar no anoni
mato das multidões sem vez e do Povo abandonado ho7

mens e mulheres que, por sua docilidade à graça de Deus
e por seu generoso espírito de serviço, se tornam sinal
do Amor do Pai e esperança do mundo e dos homens.
Por que gratidão?
Quando completei cinqüenta anos de vida francis
cana (1987), senti no mais profundo de mim mesmo a
gratidão que devo a São Francisco de Assis e à familia
franciscana espalhada por todos os cantos do mundo. Achei
que, afora palavras gratas, deveria fazer um gesto mais
transparente e duradouro de gratidão à Ordem Francisca
na. Assumi a tradução do livrinho de Theodoro Maschke,
confrade alemão, que com Frei Sturmius Renners OFM,
vice-postulador da causa de Frei Jordão Mai, tanto se
esforçam em fazer crescer e aprofundar no Povo a devo
ção a um irmão nosso que, esperamos, a Igreja elevará
às honras do culto.
Quando o mundo se sente decepcionado pelo vazio
do orgulho e do poder, encontrará talvez na humildade
de um Jordão Mai o exemplo que nos restitui a espe
rança e o sentido da vida.
Devo maior gratidão a Frei Jordão Mai pelo fato
de ter sempre encontrado apoio na Vice-Postulação, de
Dortmund, para as mais diversas iniciativas pastorais da
Diocese de Nova Iguaçu.
Cantam as glórias de Deus as diversas obras que
Frei Jordão, através de seus devotos e de Frei Sturmius,
tealizou em nossa Baixada Fluminense, como de resto em
outras partes do mundo missionário: o centro de espiri
tualidade que se chama precisamente "Casa de Oração
Frei Jordão Mú"; o Abrigo de Emergência São Francisco
de Assis; o Seminário Diocesano Paulo VI; o Mosteiro
de Santa Clara, primeiro convento de irmãs Clarissas, con
templativas, na Baixada Fluminense; e vários projetos pas
torais menores.
8

Nossa diocese canta um hino de gratidão em umao
com os muitos cristãos que são agradecidos a Frei Jordão
Mai.
Em sua tradução portuguesa este livrinho quer
despertar no Povo a devoção confiante que Frei Jordão
tem encontrado na Alemanha e em muitos outros países.
Nova Iguaçu, 12 de julho de 1988
Adriano Hypolito, OFM,
bispo de Nova Igut1çu
OBSERVAÇOES:
1 - As e,q,ressões de louvor que este opúsculo emprega não
pretendem antecipar mas somente preparar humildemente o
julgamento definitivo do Magistétio em favor de Frei Jordão
Mai.
2 - Neste livrinho são citadas constantemente duas obras funda
mentais sobre Frei Jordão Mai que não têm tradução
portuguesa:
- A. Ei!ers OFM - Bruder Jordan Mai - Ein Bericht seines
Lebens (Frei Jordão Mai - relato de sua vida), Dortmund
1972 2 (citado: Rei. e página).
- Theo Maschke OFM - Die Briefe des Bruder Jordan Mai
(Cartas de Frei Jordão Mai), Dortmund 1978 3 (citadas: Cts. e
página).
3 - As notas ao pé da página marcadas com (*) são do autor;
as outras sem asterisco são do tradutor e foram acrescentadas
para facilitar a compreensão da vida e da mensagem de
Frei Jordão Mai.
4 - Quem julga ter recebido alguma graça por intermédio de
Frei Jordão, queira comunicar para este endereço: Causa de
Frei Jordão -- Cx. Postal 77285 - 26000 Nova Iguaçu Rio de Janeiro, que a encaminhará para a Vice-Postulação em
Dortmund, Alemanha. - Neste mesmo endereço, santinhos
e postal que podem ser obtidos gratuitamente.
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01 de setembro, nasce Fr. Jordão, em Buer
termina os estudos; começa a trabalhar
como aprendiz de seleiro e curtidor,
como o Pai; entra na Congregação
Mariana Juvenil
membro da Obra de Kolping
serviço militar em Münster
decide ser franciscano
em princípios de janeiro começa o postulado
para a Ordem Franciscana
transferência para Paderborn
cozinheiro em Münster
transferência para Nevíges
28 de agosto, começo do noviciado
transferência para Dingelstiidt, Eichsfeld
profissão solene (votos perpétuos)
transferência para Dortmund
20 de janeiro, profanação do SSmo. Sacramento
na igreja dos franciscanos de Dortmund
20 de fevereiro, morte de Frei Jordão Ma1
processo canônico para a beatificação
processo pontifício ou apostólico.
13

I
VIDA

INFÂNCIA

As primeiras impressões são muitas vezes decisivas
para a vida da criança. Marcam-na as primeiras experiências.
Quando os irmãos Mai se encontravam mais tarde,
a conversa não deixava de lembrar "nossa querida Mãe".
É que cresceram num ambiente de tranqüilidade e con
fiança, marcado sobretudo pela Mãe. Ela achava sempre
tempo para os filhos, sabia contar-lhes histórias, sabia
escutá-los, cantava com eles e dava-lhes bons conselhos.
Mais do que isto: ensinava a Fé e dava-lhes exemplos de
vida de Fé.
De manhãzinha, na medida do possível, ia à Missa
cotn eles. E no caminho contava-lhes a história do santo
do dia. No curso do dia a oração tinha o seu lugar
próprio.
E o Pai? Vivia a Fé de modo diferente
mas era também piedoso. Gostava de discutir,
comentar os acontecimentos políticos da vida
como por ex. o Kulturkampf 1, Bismarck 2 e

da mulher,
gostava de
da Igreja,
o fim dos

1. Ku//urka111p/ (Luta pcln Cultura) - Nome que se dá no cooflito do
Estado, sobretudo na Prússia, com a Igreja Cat6lica, nos anos 70/80 do
século 19. Esrndistns libcrnis, como Otto voo Bismarck, chanceler do Impé
rio Alemão, pretendiam diminuir ou eliminar a influência política e cultural
da Igreja Católica ntrnvés de medidas drásticas: rompimento de relações com
Saota Sé, inrerfcrêndn nn vida interna da Igreja, expulsão das Ordens

17

Estados da Igreja-\ na ltá
Jja. Gostava de oroan.izar
e du:i
gir romru·ins. "Olhem,
dizia ao s filhos, to/' San
tan a que
trou:'e vocês aqui pra
casa, sabem?" Santana,
Mãe de
Mana SSma., era muito
venerada na região. Os
filhos iam
crescendo. Mas contin
uava tezan do o terço com
eles, quan
do voltavam do trabalho
para casa. Não era de
admitar
que os vizinhos falasse
m do "canto do beato
", quando
se ref eriam à casa dos
Mai.
Foi num dia 1 e:> de se
.
tembro de 1866 que nasce
_
u
ªIs
um
en rno na
ll_l

família Mai, onde os
�
filhos já eram
cmco. Do1s dias depoi
s e ra batizado
com o nome de
H enrique Te odoro
Hermano. Em 1869 n
asceu Ber nardo '
o último. Henrique foi
crescen do com os irm
ãos.
O Pai era seleiro e
curtidor. E dono também
alguma te na. Tinha de
de
que viver. Naquele te
mpo Buer 4
era uma cida ez a
� � rural. O Povo trabal
hava em algu
.
mas peq enas mdu stnas
. No ano em que H e
�
nrique nasceu,
Buer tena uns quatro
mil habitantes. Ma s já
naquelas

alturas a industrialização do Ruhr 5
dava os primeiros
passos. Em 1870 abriu-se em Buer a
primeira mina de
carvão. Muita gente correu para a cida
dezinha. E come
çavam os graves problemas sociais.
Vinte anos depois
Buer tinha sete vezes mais habitante s:
em 1890, chegavam
a trinta mil.
Com seis anos e meio Henrique entrou
na escola.
Era intelige nte e aplicado. Era um dos
primeiros da turma.
No bole tim fin al do curso primário toda
s as n otas eram
boas.
Naquel e tempo as crianças só faziam
a Primeira
Comunhão no último ano da escola
primária. Hentique
preparou-se bem. Um mês antes do
Domingo da Pas
coela 6, Henriqu e pergun tou à Mãe:
"Mãe, sou eu que
arranjo a roupa e a vela da Primeira
Comunhão? E o
livro de reza"? "Que história é essa,
m enino"? "Olhe,
Mãe, era ótimo que a senhora arranja
sse tudo para mi m ,
aí eu ficava me preparan do melhor para
a Primeira Comu
nhão. Se a senhora anumar tudo de
vésp era, aí eu me
visto sozinho e vou bem cedinho para
a igreja, sem nin
guém me ver". A criança tomara a
sério sua primeira
Comu nhão.

5. R11hr - afluenre direito do rio Reno, com 235 km.
Banha o chama
do Território do Ruhr, maior região industr
dução de carvão de pedro e com indúsrr ial da Alemanha, com grande pro
ias
de
todos
os
tiPoS,
:2 começar de
ferro e aço, indústtias elétricas, Químic
as, alimentícias. No território de Ruht
ficam mui rns cidades grandes e pcqu�n
as - entre elas Dortmund, Essen,
Oberhnusen. Gelscnkirchen, Düneldrs. Bochum
, Dnisberg, Leverkusen, Wupper
rnl, erc. - que formam um dos m:tiorcs
aglomerados l11.11nanos, sociais, cuhu
mis e econômicos do mundo.
6. Do111i11go da Pascoela - oirnva
Neste domingo os recém-batizados de1mnhde Piíscon ou 2• domingo de l'<!sroa.
am as roupas brancas que vestiram
por ocasião do bntismo na vigília de Páscoa.
O domingo da Pascoela é cha
mado também, nn linguagem litúrgirn
,
o
doming
o d11s vestes brancas. Desde o
século 18 é costume na Aleman
ha as crianças receberem nesse domingo a
Primeira Comunhão.
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JUVENTUDE
Depois do curso primário, Heru-ique começou a
trabalhar :ºm o Pai: queria seguir a mesma profissão.
Com o Pai e com Pedrn, o irmão mais velho de 14 anos
°:abalhava , �m casa, na oficina, ou iam fazer algum se/
v1ço nos s1t1os ou nas casas da cidade. Com esses contactos
experiência de pessoas e de fatos da
�enrique ia criando
_
1da.
Pedro
tinha
muita
influência sobre Henrique nesta
�
epoca: era membro de vários grupos de Igreja, era presi
dente da Congr :gação
M �riona Juvenil, zelador do Apos
_
tolado e do Rosario Perpetuo. Sabia, como ninguém, atrair
outr?s rapazes para os grupos da Igreja e para a Fé. Não
media . esforços pa ra ajudar pessoas afastadas da Igreja ou
_
transviadas. Henrique aprendeu muito do zelo apostólico
� do_ pro �ndo espírito da oração do irmão. Dos dois
irmaos havia quem dissesse: "São dois Aloísios". 7
Aos 17 anos Henrique começou a participar da
"06 ra de Ko1p1ng
· "s, encontrando aí atividades que lhe
davam gosto. A "Obra de Kolping" não se ocupava
so _mente das pessoas do lugar, mas assumia também O aco
lb1mento dos que vinham de fora. Henrique foi aos poucos
venc :ndo , � timidez de falar com os homens, para trazê
los a pratica da Fé. Muítos anos depois diria a respeito
�es �a� experiências: "A Obra de Kolping é uma bela ins
ntmçao. �e não fosse ela, muitos não teriam andado no
bo � caminho. Qua �do eu ainda vivia no mundo, tive
multas vezes a alegria de conseguir que alouns aprendizes
que tinham deixado os sacramentos, volta;ern à confissã�
e à comunhão. Era sempre motivo de grande alegria para
·
· ·
7. Alofrio 011 Luís Jc Go11zaga (1568 1591)
santo icsu1ta nalinno que
morre u jovem atendendo a os d ocmcs d e - pe�re.- Modelo de oroçiio e de
pureza. PodrocirÔ d'>'i jovc�s.
. 8. Obra Jc Ko/pinx. - ot,·a de :issistênrh e íorm •
0v
d po' jdo1fo i<o1pin l) i'fsY3.m;,: :�r����
cda ªP[;:'e1:{.c�;,
:uc se ed •co •o apostolado en� os íovens
.
aprendizes. Da ºAlemanha oi�
•
mun<:>5 pa�ses, também o Bms1l. A Obra
de Kolpina dcd•ca-se à íormaÇtto profm1onal, humana e cspirirual dos jovens.

�t::0

i�fg�\�ª
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mim. Eu me sinto feliz em ter pertencido à Obra de
K0Jpi11g naquele tempo. Dela recebi muitos bons impulsos
que talvez me tenham dado a vocação religiosa". Por seu
zelo Henrique foi muito cedo eleito para a diretoria da
Obra e para o cargo honorário de porta-estandarte.
Aos 20 anos foi convocado para o serviço mili
tar em Müoster. 9 Também aqui mostrou espírito de res
ponsabilidade. Vivia retraído. Procurava continuar fiel às
práticas religiosas, tanto quanto possível, e fazia tudo para
levar os colegas recrutas à Missa aos domingos. O serviço
Militar não era muito do gosto dele. Por ocasião de uma
licença perguntaram-lhe se gostava do quartel. Respondeu:
"Eles me tratam como um coelho, para me puxarem as
orelhas". Depois de dois anos foi dispensado. Voltou para
casa mais silencioso, mais interiorizado.
Tinha amadurecido. Abria os olhos para os acon
tecimentos. A industrialização estava mudando o caráter
de sua cidadezinha. Acorria muita gente de fora. Nasciam
novas fábricas e colônias. Para rapazes solteiros só havia
morada em barracões. Trabalhavam por um salário irrisó
rio em condições infra-humanas. Naqueles :mos as leis
sociais mal davam os primeiros passos. Com freqüência
os operários se revoltavam e entravam em greve. Assim
em abril de 1889 no Ruhr. Os mineiros fizeram greve:
exigiam menos horas de trabalho e melhores salários.
Perplexos diante do problema, os empresários chamaram
tropas do exército. Henrique era reservista em Münster.
Foi mandado para reprimir a greve em Gladbeck 10, onde
todos os mineiros da mina Gtaf Moltke tinham aderido.
Vendo os soldados, os grevistas pegaram em pedras. Foram
surpreendidos: o comandante da companhia deu ordem de
9, Mii,i.ttu - cidade alemã. capital do Vcbtfália. Ccrcn. de 200 mil h,obi
tonrcs. Cidade culturnl, industd:ll. Centro univcrshário e nrtís11co.
Sede de bispo
cit6Uco. Tem um convento ímncisrano.
10. Gladbeck - cidade alemã no Tcrri16rio do Ruhr. Perto de 100 mil
habitantes. Cidade mineira e industrial.
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atirar, va nos grevistas caíram mortos ou feridos. Quando
um cama rada lhe perguntou se também tinha atirado Hen.
1
nque fez um gesto de cabeça que sim e mostrou sua
vrtuna : uma carroça de ca rvão. Lá estava m os bmacos
da s balas.
((

�

4

"

DECISÃO
Nesses a nos Henrique perguntava muitas vezes:
Será que sou chamado para a vida religiosa ? Pedro, que
pensava em ser jesuít a , o anim a va . Em certa s ocasiões a
�ãe ex_p�·imia o desejo que um dos filhos seguisse a voca
çao relig1?sa. Mas pensava mais na s filh as. Aind a chegou
ª ver a filha Gertrudes entra r na Congregação d as Fran
.
ciscan as de Valkenburg, na Holanda (1885). Quando
soube da decisão de Gertrudes, exclamou: "Agora Deus
�e es�u:ou. Sempre pedi a Deus a gr a ça de fazer por
1nter 0;1ed10 de uma de minhas filhas o sacrifício que eu
não fiz" (Rel. 44).
Sete anos depois foi a vez de Antonieta: enttou
p �ra as Irmãs de Nossa Senhora de Mülhausen. A Mãe
amd� pôde assistir à vestição religiosa, mas um mês
.
d �pots falec1
_ a . A decisão das irmãs comoveu Henrique.
V:rnte e cmco anos mais ta rde, escrevendo à irmã Anto
nie�a que completava bodas de prata religiosa, lembrava
as unpressõ s do di a da profissão da irmã: "Já fa z um
�
quarto de seculo que me dirigi à acolhedora ca sa -mãe de
s �a Congregação, pa ra assistir à bela festa de sua profis
sao. ?urante muito tempo me alegrei com esta perspecti
.
va, J a que a lembrança de sua vestição não me saía da
cabeça: Gostei ta nto que o dia da profissão foi aguarda 
do com a nsiedade" (Cts. 2).
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Antoniera sabia do desejo do irmão e perguntou
lhe: "O gue é que você pretende fazer agora?" Henrique
calou-se, perturbado, e fechou os punhos. É que o Pai
tinha outros planos. Nessa luta pela vocação foi a Semana
da Juventude de dezembro de 1894 que trouxe a decisão.
O jesuít a P. Hucklenbroich sabia compreender os jovens.
Hendque procurou-o e na despedid a ouviu um a pal avra
clara: "Você tem vocação para a vida religiosa, siga o
chamamento de Deus".
Hemique a pressou-se em pedir informações no
convento fr anciscano de Dorsten 11 e soube que, em janei
ro de 1895, poderia ser admitido no convento fr anciscano
de Harreveld 12, na Holanda. Felicíssimo dizia: "Se me
dessem todo o castelo de Berge, eu não me alegraria t a nto
como em ser aceito na Ordem Fr ancisc an a". 13
E o Pai? De coração triste soube conforma r-se.
Ao filho Pedro que ia acompanh a r o irmão, o Pai disse:
"Pedro, sabe o que está fazendo? Você está-me tirando
o meu melbo r filho".
1J. Dorrlet1 - P<-'<!Uena cidade alcmií da Vestfália ( 40 mil bab.). Indús·
trins diversas. Centro ferroviário. Tem um convento franciscano.
12. Harrcveld - cidade holandesa, perto da fronteira alemã. P•ra a! s�
retirarom os franciscanos alemües da Prov!ncia da Saxbnia, quaodo foram
c-xpulsos em conseqüência da Kulturkampf. Em Harreveld esteve durante anos
o noviciado franciscano, conhec.ido pelo rigor da formaçiío religiosa.
13. Ordem ('r(ll1c/sc411a - a) cm sentido Lato pertencem 1 Ordem Ftan·
ciscana todos os grupos reli:;iosos que reconhecem S. Francisco de Assis ( ll81
ou 1182/1226) corno seu fundador ou inspirador: Ordem Primeira (com três
grandes ramos: Franciscanos Menores, Capuchinhos e Conventuais); Ordem Se
gunda (Clarissas de muitas famílias); e Ordem Terceira que se subdivi�e. em
_
Ordem Terceira Regular, com rugwn:is centenas de Congregnçoes Rcltg1osas
mns,:uJ'nas e, sobremdo, ícminions; em Ordem Tei:cdra Secular ou Ordem
Frnnciscma Secular, al:11:,mgendo Jeil)os de ambos os sexos que, de acord_o com
de
a legislação da Igreja, seguem n es1>iritualidade franciscaun nn sua vida
seculares. b) Em senrido estrito: Ordem Frnociscana equivale a Ordem dos
Frades Menores, embora seja cambém nplic<tclo nos três grandes r� os da
Ordeol Primeira. - A família fronciscnna nbrange toclos os que vivem a
espirimalidade franciscana. É em número de membros a maior da Igreja Cat6·
lica, com :1s mnis divcrsns atividade.;: pastorais. No BrasiJ sempre teve grnndc
irúluência sobretudo nos meios populares.
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TEMPO DE PROVAÇÃO
Henrique foi mandado para
H arreveld na Hol anda.
No tempo do Kultw-kampf,
de Bisma rck, o s fran
ciscano s
foram expulsos e no territór
io h olandês perto de Bocho
lt
c?mpraram u velho cast el
o. Aí in stala ram
� _
gin
á
s
i
o
,
o
fi
c�as e o o vmado. Naque
le tempo o Direito dos Rel
�
i
g10sos Pr:v, ia um emestre
de pro vaçã o para os candi
�
_
d
a
tos a u-mao. Depo
is o c andidato era recebido
na Ordem
Terce.�ª por u m período
de cinco anos . Só então faz
:
ia
o noviciado da Pri
meira Ordem · Co
m a prof1·ssa-o dos
v�tos te mpora,r1.os come ava
ma is u m perí odo
ç
de formaçao durante três anos. Só
depois destes emitia a pr
ofissão
solene para o resto da vida
.
Heru-ique só ficou uns po
ucos dias em H arreveld.
Os frades de Pad rborn ped
iam u m ajudante de cozin
�
hei
r o. E a escolha atu em He
nrique. Rec omendavam-no
para
ess� tra.ba lho a �idade e
a madurez de caráter. Ap
_ rendeu
assim a profzs
sa o de cozinheir
o. Bem cedo os
religiosos
começaram es ti má-lo. E
stava sempre dis
�
posto ao t raba
�o, era aplicado, sério no cumpri
mento dos devere
s reli
giosos . Acabado o postula
d o de sei s meses, ninguém
d uvi
dava que p desse ser acei
to ao noviciado da Orde
�
_
m
Ter
c�u·a. No dia 28 de agost
o (1895)' em H
a
rre
vel
d
He
n
r�que recebe o hábi o
�
� fr ancis can o e o no vo norn'e reli
gi oso de Jordao. Me10
ano depois voltava para P
14
a derborn.
O jovem religioso queri
a viver intensam
ente sua
voc �çao. �c mpanhava
com atenção as conferên
. ?
cias sobre
da 1eligtosa, sobre
� b'.
a espiritualidade de S. Fra
ncisco,
so _ r: os métodos de
oração e sobre a int rodu
crista.
ção à vida

14. He11riq
diio _ Aié .1nos t�ntes
o_ut.ros rcHgiosos, 11c-Jor
os frnnctscanos1 eo01O
trocavam o
também
6caf o começo de vida nova.nº': :
nome religioso, para sig
si
rcccbeu o nome de
ni
,
ai - nome de batis
.
Jordão
a
t
mo _
mcd� d.e �brto francisc:i
dn ident idade civil
no. Por dificuldades
e també� �
cm todos os Instit
o
r
aça
rz d do Batismo vai-se implant
utos Religioso,f 0s�ume
ando
e conservar o nome de
Batismo.

i;

t':��rq�/� .
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Sentia alegria n o trabalho da cozinh a. Como tinh a
aprendido a fazer trab alhos pesados em família, sentia-se
forte p ara enfrentar o peso da profissão de cozinheir o.
Parentes que o visitavam achavam-no bem disposto.
Ao que Fr. Jordão dizia brincand o : "É porque estou na
cozinha". E quando os confrades faziam algum a g ozação
sobre o mesmo assunto, Jordã o re spondia com presteza :
"É isso aí, meu irmão , você vendo um cozinheiro engor
dar, não pense que é devido ao vento".
Pelas b oas qualidades de Fr. Jor dão, os superiores
decidiram transferi-lo p ara Münster (20-10-1897). como
chefe da cozinha . Todos gostavam dele. Apesar disso dois
anos depois pediu para ser tr ansferido de Münster po rque,
dizi a , "gostaria de aprender mais com outro cozinheiro,
a nt es de ser admitido à Primeira Or dem". O Provincial
atendeu-o e tra nsferiu-o para o convento de Neviges
(15-12-1899). 15 Passou aí oito meses, quando foi chama
do para co meçar o noviciado da Primeira Ordem , em
Harreveld (28-08-1900).
N o noviciad o Fr. Jordã o podia continuar o que
tinha ante s começado . Com inteira prontidão punha em
prática as orientações dadas pelo seu Mestre de Noviços,
o santo Fr. Henrique Haddick.

Conf orme a Tr adiçã o, Leão XIII 16 tinha declara
d o o ano de 1900 como "Ano Santo". Com u m acento
especia l para a devoção ao Sagrad o Coração d e Jesus,
Leão XIII n a encíclica Annum Sacrum tratou do sentido
15. Neviges - cidadezinha renana (?2 mil hab.), .célebre pelo santt.'ário
mariano de Hardenberg confiado aos Cranc,scanos. Indusma de ferro e tecidos.
16. Leão XI/I (1810-1903) - um dos maiores Papas (1878-1903) da
história moderna ela Igreja Católica. Em face cios problemas de seu tempo
esforçou-se por uma rcconciliaçíío com o mundo do uabalho, com a democra•
eia e com a cultura. Encerrou o conflito do Kulturkampf nos países _de Hngua
nlemã. Renovou os cs1 udos eclesiásticos. Promoveu a Paz entre :lS naçoes. Como
l'io lX ficou irredutivel peraotc o Reino ela lt�lfa que usurpara os Estados
Pontifícios e " própria Roma. Cem a encíclic.1. _Rerum Novaru� (1891)
ofereceu ao mundo n vis..�o cristã dos problemas socuus� oferecendo pJstns par:'!
resolvê-los. Fortificou a Jgrejn interna e exrernnmenre.
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desta devoção e
convidou toda IgreJ. a a
consagrar-se ao
Coração de Jesus Os f
J
d
e
�
-r�
veld _obedeceram
�ronramente , celebran do ::
: �
f:st
ttugtca�, fazendo dia
namente a consagr ação ao
:�
Sa r
Cor�çao ele Jesus e
na noite da Primeira Sex
ta-F!ra'_ � mes uma a
doração
noturna. A piedade de .
Ft. Jo1·dao tu-ou daí muito
s impulsos essenciais. Basta pen
sar na m:ditaça-o sobre o
sofrimente de Jesus, a i'de,.ia
.
da compa1xao e
dª expiação pelos
pecados dos outros.

º.

DORTMUND

DINGELSTADT
Em outubro de 190l Fr
.
. Jo1·dao
- termina
o novic1.ado e logo é transferid
O par� 0 convento
de Dingelstiid t
(Eichsfeld) · 17 os frades o
estimam pela competenc1a
. .onal. Pas
f1ss1
pro.
sam a est'tma,- 1o ma.is am
da pela sua pieda
de.
Observam-no' rez,an do, e
.
na celeb raç. ão eu can,sac
a. Gostava de tratar de tem as
.
.
r.elig10s0s ' procu:ava aJu
dar os
frades mais novos nas d
if uldade� da oraçao e me
d
itação.
Os frades novos gostav
am!�e ouvi-lo. Pela cordialida
de no
convívio ' pelo bom h
u.mor, pela matul'idade torn
ava
-se
como que o centro da rec
reaça-0· Cbamavam-no de
"piedoso cozinheiro".
A

•

0 período de Dingelsf'a
.
.
dt f�1 � últ
, imo de provação antes dos votos per
pé tuos._ M�rs Importante
do que
essa ' data
' exterior et a cons _
.
c1enc1a' da - açao
- da n·ivm
Prov1denc1.a em sua vid
a
'Com eçam entao os incôm
odos
que atrapalhavam as
aªti:vidades' ao foga-o.
.
. ava-s
Querx
muitas vezes de dor de
. e
cab eça
· · Ja no tempo de nov.1c1a
do

ª

J 7 • Di11gclstiidt - ·
.
�t dadcz1oba
chamada EichsfeJd
alemã (5 n iJ
b.
na região cutólica
0ie º!D parte (com Ding�lstaj�•
Otiental. Aí os frn��}5 /
. ) ) ertence a Akmanha
anos tinham conve
nto e e.xcrcram p
grande influência.
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acontecia isto: "Eu sofro muito de dor de cab eça". Con
sultou médicos. Sem resulta do. Pediu então ao Provin
cial que o transferisse par a outro conve nto: "Como não
pude melhorar e m Dingelstadt, pedi para se r transferido.
Foi assim que, já em fevereiro, fui transfe rido parn
Dortmund. 18 Aí comecei um tratame nto de nervos. Posso
fazer qualquer coisa, mas não muito" (Cts. 13).

Fr. Jordão foi transfe rido para Dortmund, para
recupe rar a saúde e a força para trab alhar. Mas os trata
mentos médicos não deram resultado. Muitas ve zes, du
rante os quinze anos de vida em Dortmund , Fr. Jordão
teve de baixar ao hospital. Deus não lhe poupou doença
e sofrimento. Com essa transferência vinha a determina
ção superior de ajudar na cozinha e no refeitório.

Na comunidade re ligiosa cada um receb e uma t are
fa det erminada, mas há também trabalhos imprevistos, dos
quais ninguém é e ncarre gado oficialmente. Quem quer
assumi-los? Fr. Jordão estava disposto a ajudar na sacris
tia , a sub stituir o porteiro durante algumas horas, a pre
parar as lareiras no inverno, a cuidar d a comid a de algum
frade que che gasse tarde da noite. Essas coisinhas peque
nas não eram fáceis.

18. Dor/11:1111// - cid:1de industrial da Vesrfnlia, no Território cio Ruhr,
com cem, de 700 mil habitantes. Centro industrial, econômico, cientifico e
cultural de primei ra 01-dem. No convento franciscano de Dortmund estJÍ '1
sepultura de Frei Jordão e também a sede da Vicc-Postulaçõo da Causa de
Frei Jordão sob os cuidados de Frei Stutmius Rcnners OFM e Frei Theo
Maschkc OFM, e a s..--dc da Jordanwcrk, entidade que dirige • devoção •
Frei Jordiio (Jordanwerk, Franziskancstr-he 1, '[), 4600 'Dorimund 1 - Repú
blie11 Fooe_rnl da Alemanha).
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O jeito pessoal de Fr. J
ordão provocava
brincadeitas que o magoavam. As
vezes ficava aborrecido
e p rot estava. Mas sabia como
era sensível · Um
a vez confessou
a Mau
.a· 01'1v1a
·
:
"É
uma herança de nossa fam ·
.
ili a. · somos
todos mrut
o delicados e sensíveis.
É por isto que tom�
mos certas coi.sas mais a
sério do que outto
. s e as
sentimos com ma.is .uuensida
de" (Rel. 190).
utro lado, segundo o testem
unho de Fr. Aloísio
. g;�
Eil e 1s
' ne m sempre era fácil,
para os frades com
preenderem o pensamento
e o catáter de Fr.
Jord - Corn o
por exemplo o Guardião
19 de Fr Jord- em o ,
rtmund,
Fr. Eleutério Ermert (19
11) (R�l. 12;).
Mas o que _toda a com
unidade reconhecia em
Jorda-o era o recolhiment
Fr.
.
o e a pied"d
" e Os 1rm
a
o
s
pad
p di lI q e rezass
res
·
e por se s trabal
�
hos pastorais. Confi:va:�:1e � tdª ª ·lh
e alegria, quando contavam
o b om
resultado d�s ra
. � ª: os. Mas
·
bém não faltava a Fr
J d-� :ar . ten. or, par_a desctam
obrir pedidos po
:: e� ':
uco sérios:
i:,..
eºou-se, pedl!ldo oraçõe
.
s. Fr · Jor·d-ao perdeu
·
a pac1enc1a
e disse . "Toli ce,
por que o senhor não
primeiro"?
reza

nªº·

u:

dos. E com isto aumentava o trabalho de Fr. Jordã o.
Nos primeiros tempos reinava um grande entusiasmo pa
triótico. Fr. Jordão acompanhava os ac ontecimentos com
visível interesse.
Aos poucos, diante das notícias que vinham da
frente de batalha, fica pe nsativo. Vê ruais longe. Aos seus
olhos vai crescendo a miséria dos feridos e o sofrimento
das familias atingidas. Notícias sobre os s oldados mortos
na guerra levam-no a suspirar: "Tomara que compareçam
diante do tribunal de Deus em estado de graça". A um
conhecido dizia: "Precisamos rezar muito pelos soldados".

Os frade s que foram convocados fazem falta na
comunidade. O convento de Dortmund pede então às
Franciscanas de Mayen uma religiosa que ajudasse na cozi
nha. Fins de 1915, pouc os dias antes do Natal, chega a
Irmã Festina Stie gen. Conheceu de perto F. Jordão , de
sorte que lhe devemos preciosas informações para o pro
cesso de b eatificação.
Fr. Jordão conseguiu depressa aproximar-se da
Irmã Festina e , embora fosse retraído, gostava de con

versar com ela sobre a vida espiritual e suas experiências

GUERRA
·
A. pr1m
e1ra Guerra Mundial
(1914-1918) 20 marcou a vida dos conven
.
to s.
Mmtos f rades foram con
voca-

19. Guardião _ é 0
upe o
.
Provincial pé o . super
ior de sum ri r de um convemo na O rdem Franciscana·
.
20 runct
r'! Guerra Mundaialprovíncia
aliados cÍ
(1914-1918)
.
r
rios fora! l:J/f;;i'�d!l e�ã o, Jmpério A�•�<;>-Húng-;o r: r�;uirJÔ d ':Ota. dos
o seu re�ritór�o
�";��
d1v1d1
dos. A Turquia pc�de s j'
u qi;:., ";';t·
como a rnfJaçao europe�. eA
o
galopante o d ta criou problemas sociais na Aleman
º
h
derr9r� mi=P:��;,,J: ���":: f andes sofrin1en1�
i
c
m quc ma provocar
e dcsenvo1veu-c
s
em J 939 3 S�guns dau Gue
rra Mundial.

Ja�yg�af.t,}:tii i"
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de oração.

A Irmã Festina descobriu que Fr. Jordão se inte
ressava por assuntos teológicos - gostava de discutit sobre
os problemas da Fé - e tinha bons conhecimentos da Sa
grada Escritura. Ela o conheceu como homem de oração ,
capaz de vivo relacionament o com Deus e movido de pro
funda confiança no Pai. Ficava impressionada com o cuida
do que Fr. Jordão dedicava aos out.ros frades, com sua
disposição de servir, de dar-lhes qualquer alegria e de pre
parar-lhes alguma surpresa no refeitório.
29

DEPOIS DA GUERRA
A derrota dos alemães e a
ruína do Império Ale
mão ca usa ram inquietação no
Povo. Sofreram também os
conventos. Havia então quem
receasse a supressão dos con
ventos como aconteceu no Kul
turkampf.

Preocupado, o então Provin
cial Fr. Beda Klein
schmidt determinou que os frad
es arranjassem tra je civil e
pwcurassem refúgio fora do
convento. Fr. Jordão enten
deu-se com o sobrinho p adre
Henrique Lohmann, que era
vigário em Seligenrhal (S
iegburg). Na carta, fala dos
cuidados e, tnais ainda, da con
fiança que tinha em Deus.
Faz alguma s citações bíblica
s que trata m da confia nça
na
Divina Providência. Da Fé
tira va força, para olhar o fu
turo com tranqüilidade.

Qua se com as mesmas palavra
s escrevera, seis dia s
antes, à frmã Matia Olivia um
a ca rta de Natal (Cts. 48).
Nesse tempo agravaram-se os
presságíos de morte. Com o
retorno dos frades, depois da
guerra, a Irmã Festina vol
tou para seu convento. Fr.
Jordão visitou-a na segunda
feira de Páscoa de 1919 e
na despedida observou: "Foi
minha última visita. Não
volto mais. O mundo não
é
ma is nada pa ra mim". Uma
fratura do fêmur no verão
levou-o durante oito sema nas
ao hospital. Quand
o saiu,
andava com dificuldades. Agr
avara -se também a doença
do coração.

Cerca de meio ano depois
escrevia à Irmã Maria
Olivia: "Na operação do ano
passado o coração sofreu
muito e o mal ainda não que
r passar. Ao menor esforço,
principalmente quando and
o ou subo escada, sinto dor
es
no peito. . . Nós religiosos
temos de sofrer qualquer cois
a.
Diz Sta. Teresa: Sofrer ou
moner. Ah, se a gente com
rreendesse, como esta san
ta , o que é sofrer sempre com
30

paciência e conformidade com a vontade de De:1s"
(Cts. 65) · Na carta f ala novamente da morte e exprime
a esperança de que, vivendo "honesta e fºte1 men t·e " a voca.
,
- re
. li g·1osa
Ção tera morte feliz No fim a gradece a vocaçao
.
e ma01
' ºfesta o deseJo de "viver e morrer como santo no
estado religioso"·

ÚLTIMO ANO DE VIDA
Piorou o esta do de saúde. Em fevereiro de 1921
foi visitar O irmão Bernardo que celebrava_ boda�
P
, ttma v1s 1 a. ���
Ao despedi.I-se observou·. ''É minha úl
.
bem" . Procurava con1 d
e
º
vou voltar,
formar-se coi;! t:��-: ' ::: \�star-se das obrigações.
·
Muito pelo contrário, procurava c�mpri-J as, com n1ais exatidão, e achar tempo p ara a oraçao.

�t

Como sempre, os frades faziam o p�·esé�io para
. r. o Natal. Desde S. Francisco, que festeJou �oro
comemor�
.
um presep10, em Greccio 21 ' o nascimento de Cristo
(1223), a Ordem Fra nciscana cons�rva_ � costu e de cele
�
do
b ra1. o Natal de Jesus, de modo mtu1t1vo, por méio
.
.
presépio. Com a a1e�na dO Povo simples os franciscanos
. , i' todo O espaço
muitas vezes aprovettam pa ra o presep
do coro. Era assim, ta mb ém o costume ºdo convento de
.
Dortmund. O presep10 ocupava toda a parte posterior
do coro. Na frente colocava-se o altar.
�
.
. 21 de janeiro de 1922 ladroes
Na noite de 2O p ra
arrombaram a igrej a. N �ao era difícil levarem o sacrário
do altar provisório.

. (Umbria Franciscmrn) S. Pran·
2J Grcccio
- Nu Oorcsta dc G recc10
viv,11nen1c
, I·0 para ecJe b rar o Na!àl
cisco C,OOSlrUIU
· . um pres�
.OfCS '.:UO represcntur
temi>? b d'� dSO Francrom nntC(l
o nasc,m cnto de Jesus. f s . �res épiost málos mms popul•=• so re u como
cisco, mas coube , �os -t�r.1e;s anos o
1>rc,,épios nas fnm,lrns crisrns.
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Ao descobrirem o funo na manhã seguinte, os
reli
giosos ficaram consternados. Fr. Jordão mais
que todos.
Achava incompreensível, um crime que o desaf
iava. Sen
tiu-se levado a oferecer a Deus o melhor sacrif
ício - o
sacrifício da própria vida. A Paulo Schnelle,
um rapaz
que muitas vezes ajudava no convento, Fr.
Jordão na ma
nhã do roubo confiou: "Paulo, por este sacril
égio ofereço
minha vida a Deus. E de hoje a um mês
Ele vem-me
buscar". Ao que Paulo respondeu com simp
licidade: "Fr.
Jordão, o senhor está maluco".
O roubo não lhe debrnva tranqüilidade.
Muitas
vezes repetia: "Que Nosso Senhor aceit
e minha vida como
expiação. Eu dou-lhe minha vida inteira,
para consolá-lo".
A Fr. André dizia: "Deus aceitou meu
sacrifício por esta
profanação. Eu vou morrer. Não diga isto
a ninguém, até
que eu morra. Eu não queria que isto
fosse exposto ao
ridículo. Para mim é coisa santa". E
rezava mais do que
antes, também durante a noite.
Uma semana depois, encontraram o
tabernáculo
arrombado num canto do jardim. Tinh
am levado as âm
bulas, as hóstias estavam espalhadas pelo
chão. Juntaram
nas e levaram-nas com o sacrário para
a jgreja. Os frades,
entre eles Fr. Jordão, estavam ajoelhad
os na entrada.
Quando Fr. Jordão soube onde as hóst
ias foram
achadas, sentiu uma grande dor e
não pôde conter as
lágdmas. Passou esses dias numa cons
ciência clara da mor
te próxima.
No dia 15 de fevereiro, festa de S.
Jordão, rece
beu a visita da Irmã Festina. Fala
ram do roubo, como
e1:a natural. Comovido de alegria,
levou a conversa para
o tema da morte próxima: "A
festa da Anunciação de
Nossa Senhora ( 25 de março) eu
já passo no céu". A Irmã
Festina respondeu: "Que nada,
o senhor é um carvalho
32

Sepultura de Frei Jordão Moi no Ostenfriedhof
(até 1950):

da Vestf.ália 22, vai viver cem anos". Mas ele insistia:
"A próxima festa eu vou celebrar no céu". Estava prepa
rado para a morte. Queria experimentar e sofrer a morte
cm plena consciência. "Eu queria, declarou a Fr. André,
experimentar a morte com todas as angústias e medos,
como Nosso Senhor na craz. Eu queria morrer como expia
ção por meus pecados e pelos pecados do mundo".

ÚLTIMO DIA
Veio o dia 20 de fevereiro. De manhã encontra
ram-se Fr. André e Fr. Jordão no refeitório. Fr. Jordão
estava sentado, olhando para a janela. De repente falou:
"Ali na última janela estava um homem alto que me
disse: "Daqui a pouco você virá também". E desapare
ceu. "Quem terá sido"? perguntou Fr. André. "É, Fr.
André, a você eu digo: era Fr. Eucário. Peço-lhe que não
diga a ninguém até que eu morra. Vou morrer daqui a
pouco". (Rel. 210).
Fr. Eucário tinha morrido uns meses antes. Os dois
tinham combinado: "Quem morrer primeiro, vem dar ao
outro um sinal de que chegou a hora". De tardezinha,
Fr. Jordão falou a mesma coisa a Paulo Schnelle: "Ali
está Fr. Eucário, acenando com uma palma" (Rel. 213).
A um frade mais idoso que notara o aspecto ruim de
Fr. Jordão, este disse: "Eu vou morrer hoje".
A certeza do último dia de vida não o impediu
de fazer os trabalhos comuns. À noite desse dia Fr. Ata22. Carvalho tlu Vest/ália - O carvalho C11racteri2a-se pela vida longa
e sobrerudo pela mndeir:t dura e resistente. Os filhos da Vestf:Uia, de ouuo
lado, s:ío ridos em contn de pcrscve.r:intes, resistentes, 1eimosos. À vida lon:=a
e à rcsistênci!t refere.se o texto.
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nas10 Bierbaum deu uma conferência com esJaides sobre
as missões. O último quadro mostrava a morte, com os
dizeres do Evangelho de S. João: "Vem a noite quando
ninguém pode mais trabalhar" (Jo 9,4). Vendo o quadro,
Fr. Jordão exclamou: "É pra mim. Eu vou morrer hoje".
Os frades aborreceram-se com a intervenção. Um deles
disse: "Pode ser também para mim, pra cada um de nós.
Fr. Jordão só fez repetir: "É pra mim, eu vou morrer
hoje".
Ajudado por Paulo Schnelle, arrumou o refeitório
depois da conferência. Mais cordial do que nunca apertou
a mão de Paulo para despedir-se e acrescentou: "Amanhã
de manhã, quando você chegar, eu já estou com Nosso
Senhor" (Rel. 213). A conferência tinha durado até às 22h.
Pelas 22h40 Fr. Jordão acordou Fr. Canísío que
era seu confessor: "Fr. Canísio, venha depressa. Eu vou
começar agora minha viagem para o céu". "Mas Fr. Jordão
não se morre assim tão ligeiro não". "Venha, eu vou mor
rer agora com certeza". Diante da insistência, Fr. Canísio
levantou-se para atendê-lo. Fr. Jordão não quis confessar·
se: "Não, eu não preciso mais me confessar, eu comun
guei hoje de manhã: quero somente a unção dos enfermos".
Os frades foram chegando e discutiam o que se
devia fazer. Quando olharam Fr. Jordão, viram que de
fato estava morrendo. Um apressou-se em administrar o
sacramento dos enfermos. E todos juntos rezaram as ora
ções dos moribundos. Fr. Jordão ia ficando cada vez mais
debilitado, a respiração mais fraca. Sem dizer paJavra, apa
rentemente sem agonia, faleceu pelas 23h15.

COMEÇA A VENERAÇÃO
Na manhã seguinte os frades ficaram admirados
com o movimento da portaria, tanta gente querendo rezar
junto ao caixão e despedir-se de Fr. Jordão.
No dia 24 de fevereiro Fr. Jordão foi sepultado.
Muita gente acompanhou o enterro até o cemitério. Im
pressionava a grande multidão. "Até parece a procissão
do Corpo de Deus", observou aJguém. Nesses dias era voz
corrente que em Dortmund morrera um santo.
Todos os dias vinha gente rezar ao pé da sepul
tura. Muitos procuravam a portaria. Chegavam cartas de
pessoas que agradeciam a intercessão de Fr. Jordão.
Os frades discordavam deste movimento, não que
riam incentivar a devoção antes do tempo. Mas aumenta
vam as v1s1tas à sepultura, era preciso renovar a terra do
sepulcro, pois muita gente a levava para casa. O então
Provincial Fr. Raimundo Drciling viu-se levado a fazer
uma grade de ferro em volta do sepulcro, para protegê-la
de excessos. Um anônimo mandou fazer uma cruz para a
sepultura, com um texto do livro dos Macabeus: "Este
é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo
Povo e por toda a cidade santa" (2Mc 15,14).
Mas a veneração de Fr. Jordão não diminuía. Daí
por que o arcebispo de Paderborn Dom Gaspar Klein de
terminou, em 1932, exumar e guardar os restos mortais
de Fr. Jordão. Dois anos depois abria-se o processo dioce
sano de informação sobre a fama de santidade, as virtudes
e os milagres.

Era justamente o trigésimo dia de quando dissera:
"Daqui a um mês EJe vem-me buscar".

Em 1937, ainda antes da Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), encerrou-se o processo em nível diocesano.
O advogado do processo de Fr. Jordão, em Roma, suge-
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riu que os restos mortais fossem trasladados do cemitério
para a igreja do convento franciscano de Dortmund. Foi
grande a participação de fiéis: cerca de cem mil pessoas
estiveram presentes. Era agosto de 1950.
O exame e a aprovação do processo diocesano de
informação atrasou-se por causa da guerra e da situação
crítica do após-guerra. Em 1964 um decreto de João XXIII
decidiu em favor do processo de maneira que a causa de
Fr. Jordão passou a ser pontifícia. Pelo Direito Canônico
então vigente tinha-se de fazer depois do processo dioce
sano o processo apostólico ou pontifício sobre o grau herói
co das virtudes do servo de Deus. Sob a presidência do
então arcebispo de Paderborn, Cardeal Dom Lourenço
Jaeger, realizou-se este processo de 1965 a 1967. Imensa
multidão de devotos espera o estudo do ptocesso e o jul
gamento conclusivo da Sagrada Congregação para a causa
dos santos, em Roma.
Considerando-se o volume de cartas recebidas, o
número de visitantes à sepultura na igreja franciscana de
Dortmund e a tiragem dos escritos que tratam do senso
de Deus, devemos admitir que tem crescido o círculo dos
devotos de Fr. Jordão desde sua morte.
A revista "Bruder Jordans Weg" ("O caminho de
Fr. Jordão"), com uma tiragem de 24 mil exemplares, é
remetida para 37 países. Em seis línguas apareceram ora
ções e biografias de vários tamanhos. Alguns folhetos em
dez idiomas. A novena publicada por Fr. Atanásio Bier
baum OFM atingiu 235 mil exemplares; outra mais re
cente, trinta mil. Uma biografia de Fr. Jordão ("Relato
de sua vida") já teve duas edições, com 35 mil exempla
res ao todo.
A devoção ultrapassou os limites da Vestfália natal,
alcançou toda a Alemanha, e já agora encontramos em
todas as partes do mundo pessoas que rezam a Fr. Jordão
e confiam em sua inttrcessão.
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II
MENSAGEM

VIDA COM DEUS

A reflexão da Igreja sobre si mesma, sua natureza
e missão contribuiu nos últimos decênios para valorizar
mos a vocação de cada cristão. Como comunhão dos que
crêem, a Igreja avança para a sua plenitude. Cada cristão
vive à procura de sua perfeição em Deus. A Igreja uru
versal e nela cada cristão estão em caminho.
A salvação que Deus reservou para o mundo, rea
liza-se num processo histórico de ser e crescer. Esta sal
vação é um dom de Deus, mas cada um de nós deve
aceitá-la e cooperar para sua salvação e para a salvação
do mundo. Com outras palavras: esta é a nossa vocação
para a santidade. Na história da Igreja sempre houve ho
mens e mulheres que, de maneira exemplar, corresponde
ram a esta vocação de santidade. Como por ex., entre
outros Fr. Jordão no começo do século 20.
Certo, ele é "filho do seu tempo". No seu pensa·
mento encontramos as idéias religiosas de sua época. Sur
preende que nele, em geral, não se notam os exageros
que se encontram em todos os períodos históricos. A graça
de Deus e seu espírito crítico o preservaram.
Lendo ou escutando numa pregação um pensamen
to teológico excitante ou novo, fica refletido durante vá.39

rios dias. Pede explicação aos padres do convento ou lê
obras que o esclareçam. Não descansa enquanto não tiver
certeza. Uma pregação sobre o orgulho leva-o a pensar
na humilde Virgem Maria e verifica que nunca leu nada
a esse respeito. Preocupa-se. "Procurei então nos livros,
para descobrir alguma coisa desta virtude na vida da
Mãe de Deus" (Cts. 40). Fonte principal é sempre a
Sagrada Escritura.
As cartas de Fr. Jordão e o testemunho dos con
frades franciscanos demonstram que conhecia bem a Bíblia
Sagrada. Além disto conhece a Imitação de Cristo 23, os
escritos das místicas S. Gertrudes a Grande 24 , S. Mechtil
de 25 e Maria de Ágreda. 26 Eram, sem dúvida, os livros
que o tocavam. Neles encontrava o que correspondia à sua
maneira de rezar e à sua maturidade espiritual.

BUSCA DA SANTIDADE
Com seriedade e paixão Fr. Jordão esforçara-se em
conseguir a santidade. O que marcou a criança e o jovem,
foi a formação religiosa no lar e na escola e, depois, as
idéias sociais e missionárias de Kolping.
23. Imitação de Cristo - livro de edificação espi timal composto cm latim
por autor desconhecido antes de 1427. Tem tido a maior aceitação entre
cat6lícos e protestantes, traduzido em cerca de cem llnguas e com vários
milhares de edições.
24. S. Gertrudes (1256-J302) a Grande, monja cisterciense alemã, mística,
espirit1.1alidade marcada profundamente pela união com Jesus Cristo. Devoção
à Eucaristia e ao Coração de Jesus. Notável pela fusão da infância cspititual
com a profundidade da especulação mística. Viveu no mosteiro de Helfta
(Eisleben).
25. Mcchtilde (1241-1299) - monja cisterciense do mosteiro de Helfra,
alemã, mística que se caracterizava pela devoção ao Coração de Jesus. S uas obras
espirüuaís tiveram grande influêncin na Europa. Viveu no mosteiro de Helfta.
26. Maria de Agrecla (1602-1665) - mística franciscana espanhola, autora
da obra "Mística Cidade de Deus•.
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Quando aos 28 anos entrou na Ordem Franciscana,
estava decidido a seguir radicalmente o seu caminho. Já o
padre jesuíta P. Hucklenbroich reconhecera a profundida
de e a maturidade religiosa de Fr. Jordão quando o acon
selhou a entrar na Ordem. Com docilidade o jovem reli
gioso aceita e experimenta os bons conselhos de vida espi
ritual. Não terá sido mero acaso os superiores escolhe
rem Fr. Jordão para trabalhar na cozinha do convento de
Paderborn. 27 Confiam que, mesmo fora da atmosfera pro
tetora do noviciado, fará progresso na vida religiosa.
Podemos supor que Fr. Jordão teve nos primei
ros anos de vida religiosa uma boa direção espiritual. Em
Harreveld, Fr. Osmundo Laumann. Em Paderborn, o autor
espiritual que foi Fr. Silvestre Winkes. No ano de novi
ciado da Primeira Ordem Fr. Henrique Hardick, que mor
reu em Warendorf 28, também com fama de santidade.
Justamente no ano de 1900 - Ano Santo e ano
de noviciado de Fr. Jordão - procurou-se dar muita im
portância ao tema da santidade, tanto na pregação como
na catequese e no ensino religioso. Somente um exemplo.
Uma noitinha, Fr. Jordão voltou da conferência para a
cozinha. Estava radiante. "O que é que aconteceu? per
guntou um frade, "você está transfigurado". Respondeu:
"O P. Mestre fez uma beleza de conferência sobre a feli
cidade e a graça da vida religiosa. No fim ele disse: por
motivo de gratidão para com a nossa Ordem, cada um
procure dar um santo à Ordem em sua própria pessoa.
Não pelo desejo de ser canonizado. Não, que isto custa
muito dinheiro. Mas cada um procure tornar-se santo"
(Rel. 83).
de
27. Pttderborn - cidade alcmii, com perto de i� mil habitantes. Sdeedc arte
,ircebispado católico. Cidade culrural e industrial. Muuos monumentos
franciscano.
.
Convento
Museus.
sacra.
.
·
28. \Y/arc11dor/ -· pequena cidade. alemã na, V�tfá!Ja, con_, aproX1,mada
mente 17 mil habitantes. Convento franc,seaoo. Industria de máquinas agricolas.
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O jovem religioso busca a santidade. Fx. Sérvulo
Hemmer, que trabalhou com Fr. Jordão no noviciado, en
conttou-se com ele seis anos depois em Dortmund. Notou
como Fr. Jordão tinha amadurecido. Deus tornou-se o
centro de sua vida. Ê o que mostra na oração, no recolhi
mento com que fala e trabalha. Irradia simpática seriedade.
Dizem que os coroinhas não se aventuravam a fazer
barulho quando ele estava presente. Os frades falam, ca
çoando do "beato cozinheiro". No convento tudo é como
em qualquer parte entre pessoas. Os frades tentam man
gar dele e tirá-lo da reserva habitual. Fingem ter dúvidas
na Fé. Ele fica nervoso e responde com indignação. Somen
te quando estourava a gargalhada é que ele se dava conta
da brincadeira.
Diante dos olhos tem sempre o convite à santi
dade do Sermão da Montanha. 29 A Irmã Festina, que du
rante a guerra trabalhou com ele na cozinha, lembra-se
de que Fr. Jordão, durante certo tempo, dizia quase diaria
mente: "Temos de ser santos". Não queria ofender a Deus
conscientemente por algum pecado ou opor-se à vontade
de Deus. O pecado fazia-o sofrer. "A consciência é nosso
termômetro. Procedamos sempre de acordo com suas adver
tências e avisos".
Nisto está a santidade. A santidade não está em
ações e iniciativas grandes e espetaculares, consiste em
pergwltar a cada instante o que é a vontade de Deus,
em estar disposto a decidir-se por Deus.

29. Sermão da Monta11h11 - textos de S. Mateus (c-ap. 5-7) e de
S. Lucas (cap. 6,20-27) em que são apresentados os traços essenciais da men
sagem de Jesus e do Reino de Deus. O sermão da montanha é uma como
plataforma dn nova ordem que Jesus Cristo veio instaurar.
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UNIAO COM DEUS
Fr. Jordão vive na presença de Deus. "Não posso
imaginar um religioso, dizia ele, que não volte logo a
Deus depois de executar bem os seus deveres" (Rel. 181).
Numa carta diz o mesmo. Fala de sua "piedade". E con
tinua: "Depende muito de termos desapegado nosso cora
ção do mundo e de todo pensamento inútil: Eu julgaria
perdido todo o momento em que durante o dia me ocupas
se sem necessidade com novidades e em pensar nos meus
p;rentes. Para isto � meu tempo é precioso �:mais. Ê isto
o que geralmente impede a ação da graça divma. A gente
pode dedicar-se tanto ao seu trabalho que acaba atrapa
_
lhando a ação da graça divina. Em certos trabalhos nao
se precisa pensar muito. Aí se têm as mãos no tra��lho
_
e o coração em Deus, indiferentes a elogios ou cnttcas,
contanto que a gente cumpra com seu dever" (Cts. 50).
Em todos os acontecimentos olha para Deus. De
como se lioam com Deus e contribuem para se entregar
mais a De;s é que Fr. Jordão os avalia. De Deus nasce
o princípio de ordenação das experiências e ��ência. Um
confrade queixa-se de ter sido tratado lDJustamente.
Fr. Jordão consola-o: "Para mim essas coisas não têm im
portância, nem penso nisto". E cita uma palavra de
S. Francisco: "Somos o que somos diante de Deus, nem
mais nem menos".
Toma a sério a oração. Já como jovem religioso
deixa transparecer algum a coisa desta seriedade apaixona
da: "Na meditação é preciso pensar no tema até que o
suor molhe a testa". Mais velho, responde assim a um
confrade que tinha dificuldade em meditar - não con
segue ficar acordado na meditação da manhã: "Sabe? dor
mir na meditação? Não, a meditação é meu teatro. Gosto
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mais dela do que ir ao teatro. Durante
o dia todo me
alegro com a • próxima meditação, e o
tempo da meditaÇao
- passa mU1to depressa para mim" (Rel
. 123).
Houve mudança, na caminhada de Fr
. JoI·dao.
- .
. , .
o que ' no pr1n
c1p10, so, conseguia com muita força de
vo
tade, �onsegue com facilidade no fim
da vida. Do deve�
umpr1�0 º:11 �eriedade, faz uma doaç
ão alegre. Para e1:
�
: oraç
ao e indispensável. Os frades encontra
m-no quase
em :e :ezando. Pessoas que freqüentam
a igreja falam
�0 p
irmao que reza tanto na igreja".
A mesma doação que caracteriza sua
oraçiío marca
.
sua atitude em face dos sacramentos
· Isto na-o t·1ca escondido.
diretor espiritual do Hospital dos Irm
ãos em
Dortmund, P. Hoffmann SJ, o conh
eceu e manifesto� sua
resa pela devoção e piedade com que
recebe a comu
:_iy
ao e a unção dos enfermos.
Pode acontecer que tudo como
que desaparece em
.
volta del e. Dur�nte a S. Mis
sa o terço desliza-lhe pelos
d d s, sem senttr. Da confissão
já falamos antes: "Eu me
c;:�sso todas as semanas, com
o se fosse minhª últun" a
conf1ssao,
- e comungo todas as .tnanh as, como se fasse nu-.
nha últi ma comunhao.
Então só preciso receber
unçao
- dos enfermos. E estou pronto
para a eternidade"
(Rel. 163).

o

ª

CONFIANÇA EM DEUS

Na confusão que seguiu a Primeira Guerra Mun
dial, as ordens religiosas contam com a supressão dos seus
conventos. Fr. Jordão procura um abrigo e neste sentido
dirige-se ao sobrinho padre Lohmann. Diante de um futu
ro incerto escreve-lhe: "Em primeiro lugar não se preo
cupem com o corpo, com o que comeremos ou beberemos
ou com o que vestiremos" (Cts. 54). Quase o mesmo
escrevera, seis dias antes, numa carta à Irmã Maria Olívia,
sua irmã. "Queremos sobretudo ter muita confiança em
nosso Pai do céu. Nosso Senhor nos diz tão bem: Não
estejam preocupados com o corpo, com o que vamos
comer, com que vamos beber. Seu Pai do céu sabe o
que vocês precisam. Olhem os passarinhos do céu. Não
semeiam, não colhem. Vocês não são mais do que ele?
Sim, minha irmã querida, não devemos louvar a Divina
Providência já agora durante essa guerra tão longa? A Di
vina Providência continuará cuidando de nós, contanto que
sejamos filhos de Deus, bons e gratos. Não tenho medo,
venha o que vier. Se Deus está conosco, quem será contra
nós? (Cts. 48).

Neste sentido há mais uma conversa com a Irmã
Festina. Primeiro a achamos estranha. Pergunta-lhe: "Irmã,
se Nosso Senhor lhe desse um ingresso para o céu, a senho
ra aceitava"? A Irmã diz que sim. E Fr. Jordão: "Pois
eu não aceitaria. Eu me entregaria inteiramente à mise
ricórdia de Deus, porque isto dá mais gl6ria a Deus".
Uma questão teórica, sem dúvida. Mas exprime sua con
fiança em Deus. O homem não tem direito à salvação.
Salvação é dom de Deus. Quem comparece ao tribunal de
Deus, depende de sua misericórdia. Aceitarmos sua mise
ricórdia é louvá-lo na sua bondade.

r. Jord�o vive em união íntima com
Deus. Trans
borda. ista cheio do amor de
Deus para com os homens.
A ele entrega-se todos os dias.

Noutra ocasião diz à Irmã Festina: "Eu sou mais
pecador r!o que a senhora. Por isto a misericórdia de Deus
brilha mais em mim do que na senhora". O santo sabe
o que é retrocesso, fraqueza, fracasso. O homem não sabe
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�ar resposta condigna ao amor de Deus. A graça de Deus
e tud o. Neste sentido dizia S. Francisco: "Acho que sou
_
o maior dos pecadores, porque se Deus tivesse demons
ttad� a algum criminoso toda a misericórdia que teve
.
cotn1go, ele seria
dez vezes mais espiritual do que eu",
_
(Celano, Vida II, n9 123, em "São Francisco de Assis"
'
ed. Vozes, 1981, p. 376). 30

VIVER NO AMOR
Santos são aqueles que amam o Pai e os irmãos.
Tem de ser assim, já que o Novo Testamento classifica
o mandamento do Amor como o maior de todos. O cha
mamento para a perfeição no Evangelho é o chamamen
to para o Amor. Santidade realiza-se numa vida de Amor
- Amor a Deus e Amor aos irmãos.

AMOR A DEUS
. Fr. Jordão aceita expressamente este caminho.
" 9uerta pedir-lhes especialmente, rezem especialme
nte por
mim para que eu cresça no amor de Deus. Eu tinha
um
;'
dese10 de amar a Deus mais do que amo" (Cts. 16)
es'
creve em 1908.

Fizera anteriormente uma experiência ou uma des
coberta importante. No período passado em Dingelstadt,
talvez nos anos de 1904/1905, adquiriu uma intuição
sempre mais clara do que seria sua vida. Agravaram-se os
incômodos, insuportáveis dores de cabeça. No futuro não
poderia mais fazer o trabalho da cozinha. Então como
seria a vida na Ordem? Procurava sondar a vontade de
Deus, a quem prometera obediência. Deus devia dispor
dele à vontade.
Descobre então que foi chamado ao caminho do
sofrimento, da oração e da expiação. Via com toda cla
reza a decisão que lhe era proposta: andar no caminho
da mediocridade ou entregar-se a Deus radicalmente, sem
reservas. Na força da graça de Deus tinha dito o sim.
"Em Dingelstadt a graça de Deus roe tocou. Quem sabe o
que teria sido de mim"? (rel. 94). Noutra ocasião ainda
falará deste assunto. Confessa à irmã Festina: "Irmã,
quando descobri o que é amar a Deus, esforcei-me em
consegui-lo por todos os meios. Não se admire: eu já
estava com 38 anos quando cheguei a esta descoberta"
(Rel. 94).
Procura exeêutar da melhor maneirá possível os
trabalhos que lhe eram confiados. Sabe que isto tem im
portância para o mundo inteiro. "Rezarmos com piedade
e cumprirmos com fidelidade nossos deveres de estado, eis
a melhor maneira de servir a humanidade" (Cts. 78).

��:áit df Celano (fran<;_iscano desde 1215 - moueu cercn de 1260)
_ tr:Ci
m
o
S. Francisco, de gu� escreveu por
ordem do Papa �r���i; � :.x'i;;'v
e_ por ordem do Ministro Geral da
Ordem • "Vida II" de S . Franc· !'3
ISCO
i " e mnis tnrdc o "Tratado dos Milagres r
do m�mo santo Em
b
c
s
coo vivêoda com
Frao�� � �;· es� r,ta em latim literário, aproveitou a
t cmunhos de outros contemporâneos, para
escrever a vida de
Francisço.

Sabe unir trabalho e oração. Enquanto trabalha no
refeitório pega o livro de meditação, para ler alguns pen
samentos. Depois de algum tempo, lê mais um pouco,
retoma o trabalho e assim continua até o fim. Procura
sempre estar recolhido. Detesta conversa inútil, vazia. Não
pega em jornal. Em 1921 escreve: "Depois da guerra não
li mais jornal. É perda de tempo e não serve nada para
nós". Mas sabe que sua maneira não vale para os outros
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s.

1';.

s.

e por isso acrescenta: "A não ser que a nossa atividade
nos obrigue, como sucede aos padres. A medida que enve
lhecemos, descobrimos que o tempo é precioso. Com
S. Luís de Gonzaga temos de perguntar sempre: "O que
é que isto serve para a eternidade? E Nosso Senhor diz:
Temos de prestar contas de cada palavra inútil" (Cts. 78).
Entre os propósitos está: "Prefere ficar com Deus e con
tigo sozinho. Por isto ama e pratica a oração (Rei. 1.39).
Achaques e dores aceítava-os conscientemente diante
de Deus. Dizendo dois anos antes da morte: "Nós religio
sos temos de sofrer alguma coisa", punha nessas palavras
experiência e conformidade (Cts. 65). Sabe que o sofri
mento faz parte da vida. "Carreguemos com alegria e cora
gem a cruz que a vida impõe neste vale de lágrimas
(Cts. 58).
Apesar de tudo está sempre sereno e alegre. Entre
os frades é proverbial o bom humor de suas respostas.
Mostra que não é o "tolo do Jordão". "Procura sempre
alcançar uma serenidade piedosa, interior e exterior", está
nos seus propósitos.
Nunca foi pessimista. Um exemplo: um dia tinha
acabado de esfregar e lavar a cozinha. Aí entra o jardinei
ro com os tamancos sujos de lama. Fr. Jordão pergunta
lhe: "São estas as flores do seu jardim"?

AGRADECER A DEUS
Quem sente na vida os sinais da bondade e da
misericórdia de Deus, vê-se levado à gratidão. Louva e
glorifica o Senhor. Fr. Jordão sabe agradecer a Deus espon
taneamente. Os frades. gostaram da comida e o dizem.
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Fr. Jordão: "Vamos louvar a Deus". A Irmã Festina acha
que isto é piedade demais. E diz meio frustrada: "Será
que a gente não pode se alegrar de vez em quando"?
Fr. Jordão só faz repetir a frase.
O antigo confrade Fr. Remberto está na igreja
ajoelhado,- depois da ordenação. Fr. Jordão passou anos :em
ouvir notícia dele. Reconhece-o e vai falar de sua vida,
das dificuld:1des com que tinha de lutar. E Fr. Jordão
comovido até as lágrimas diz: "Como Deus é bom. Ah
se os homens compreendessem o que é ter confiança '
(Rei. 128).
1

Recordando a própria vida, escreve à irmã que
completava 25 anos de vida religiosa: "Naquela oca�ião
eu não imaginava que, ainda no mesmo ano, eu tena a
felicidade de ser plantado como muda no jardim da vida
religiosa, para produzir bons frutos para a eternidade
:
De coração grato devemos levantar os olhos para o Pai
do céu que nos deu a graça de perseverarmos até o fim,
desde que não deixemos de lhe pedir isto filialmente"
_
(Cts, 61), Sente-se obrigado a "agradecer todos os dias
ao Pai" a graça da vocação religiosa (Cts. 34).
Porque aquele que crê, experimenta todos os d�as
a bondade de Deus, Fr. Jordão procura "ser todos os dias
muito ºorato a Deus por cada dia e por cada momento
que ele nos dá" (Cts. 16). Gratidão para com D eus e,
uma das atitudes fundamentais do cristão. "Dêem sempre
graças a Deus Pai, por todas as coisas em nome de nosso
_
Senhor Jesus Cristo'' (Ef 5,20). Esta é a melodia que
sempre ressoa no coração de Fr. Jordão.
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AMOR AOS IRivíÃOS
Disse certa vez o filósofo H. Bergson:
"O amor,
que cons ome os santos cristãos é mai
s do que somen te
o amor de uma pessoa para com Deu
s, é antes de tudo
o amor de Deus para com todos os hom
ens. Através de
Deus e com a força de Deu s o santo
ama toda a huma
nidade com um novo amor''.
O verdadeiro sa nto não vive só para
si mesmo.
O amor a Deu s leva-o para o mundo
e para os homens.
Gostaria de participar daquilo que
caracteriza a Deu s :
o Amor.
Deus manifestou-se aos homen s no
seu amor e
deu-lhes em Cristo a salvação.
O santo procura imitar este movimen
to de Deus
na direção dos homens. Coloca-se
a serviço de Deus em
favor dos homens em suas numero
sas n ecess idades em s eu
desejo de salvação. Realiza assim
a missão que' cabe à
IgreJa como um todo: set instrum
en to de salvação para
o mundo.
A vida religiosa não é outra coi
sa senão a decis ão
de ser utilizado por Deus. Esta
disponibilidade
<:. � sagrado �ntimo do religios
o. Por razões profundas,
a vida de santidade tem de ser
uma vida de amor. Porque
amor de Deus e amox do pró
ximo estão intimamente liga
dos :,omo aspectos do grande man
damento do Amor. Essa
_
a liça': de Jesus (cf. Me 12,2
8 ss, e paralelos). Essa a
pregaçao da Igreja primitiva.
S. João e stabelece a fórmula
pos1�va quando escreve (lJo
4,20-21): "Se alguém dis
ser : amo a Deu s ',
mas odeia o seu irmão, é men
.
tiroso.
P�is ue não ama seu irm
� �
ão a quem vê, a Deus a quem
nao ve nao poderá amar. E:
este o mandamento que dele
recebemos: aquele que ama
a Deus , ame também a seu
irmão".
.

:onsc1ente
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TESTEMUNHOS DE SUA VIDA
Po demos citar uma porção de exemplos tirados da
vida de Fr. Jordão. Põe sua ambição em cozi nhar bem e
variar as comidas. Um confrade o reconhece: "Hoje sua
comida fez concorrência com o melhor cozinheiro de hotel".
Na modé stia de sempre recu sa o elogio, dizendo: "Tolice".
Mas no fundo do coração sente-se feliz em saber que os
frades gostaram da comida.
Nos anos da guerra e do após-guerra houve uma
grave cri se econômica na Alemanha. A cozinha sente a
situaç.ão. Nos dias de festa Fr. Jordão pergunta à Irmã
Fe stina: "Irmã, não haverá qualquer surpresa? Os padres
vão gostar".
Um dia recebem farinha de trigo. Combina com a
Irmã Fe stina o que vão preparar: "Vamos fazer uns boli
nhos para o café da tarde. Quem quiser, aproveite". Todos
gostam da surpresa. Fr . Jordão chora de alegria (Rel. 168).
Ele mesmo se contenta com os restos das refeições.
Em viagem FL Sigismundo passa pelo convento de
Dortmun d. Fr. Jordão apronta o quarto de hóspedes, põe
flores, arranja cigarros: "Eu sei, o senhor, que é soldado,
gosta de fumar" (Rei. 169). O P. Guardião permite que
dê comida aos pobres na portaria, como achasse melhor.
Para confu são da Irmã Festina que gostaria de aproveitar
as sobras para o jantar.
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ATENTO PARA OS IRMAOS
Fr. Jordão não se preocupa somente com suas ati
vidades, mas procura ajudar onde for necessário. Quer ser
aproveitado. Quer "tapar qualquer buraco". Pergunta sem
pre ao cozinheiro, ao portefro, ao sacristão: "A que horas
vocês querem que eu venha ajudar"? Ei-lo presente no
momento combinado. Fr. Félix Fobbe dá o testemunho:
"De Fr. Jordão você pode esperar toda espécie de caridade".
Quando substitui o porteiro, procura contacto com
as pessoas. A uma senhora, desesperada, que com uma
criança no braço procura a portaria, oferece café e con
forto (Rel. 133). A um senhor que presta algum serviço
no convento, mas ganha salário insuficiente para cuidar
de quatro filhos, avisa um dia: "Guilherme, amanhã de
manhã estou na portaria. Traga seus filhinhos". Prepara
o café, serve, conversa com as crianças e de tardezinha
despede-os abarrotados de comida.
Tem um jeito muito seu de atender as pessoas,
de sorte que o Guardião pede aos religiosos chamem
Fr. Jordão quando alguém vem pedir conselho na porta
ria. Procura penetrar no íntimo das pessoas, para com
preendê-las melhor.
Nota-se _nele uma grande vontade de partilhar. Daí
sua atenção, quer se trate de um confrade convocado para
a guerra, de mãe soltefra com o filhinho, de qualquer
pessoa necessitada. Seu caráter sensível leva-o sempre a
servir.
Resumindo: Fr. Jordão ficou sempre fiel a seu pro
pósito: "Sê modesto, alegre para com todos, sê prestimoso.
Considera uma grande honra servir a todos". Seu amor
para com os irmãos procura exprimi-lo, pensando neles,
sentindo com eles e, sobretudo, rezando por eles. Mais
tarde falaremos da ·oração de Fr. Jordão.
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VIDA EM CONFORMIDADE
COM JESUS CRISTO
Vida cristã é vida em conformidade com Jesus
Cristo. Quem vive para Deus, vive em Jesus e por Jesus.
Cristo é o caminho para o Pai, como diz o Evangelho de
S. João. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo
(cf. Jo 14,6ss). Também a esse propósito há poucas ma
nifestações da parte de Fr. Jordão. Descobrimos alguns
traços a partir da maneira como participava da S. Missa.
Manifestam alguma coisa duas cartas escritas a sua irmã
Maria Olívia (Cts. 23ss e 47ss). As cartas fazem refe
rência à conversa que já anteriormente tinham tido.

TESTEMUNHO DAS CARTAS
Durante muito tempo Fr. Jordão lutou para desco
brir a sua maneira própria de participar da S. Missa. Tam
bém neste ponto recebeu, entre outras, a influência das
piedosas místicas que citamos anteriormente. Nas cartas
manifesta alegria por ter descoberto afinal sua maneira de
participação.
O que conta na primeira carta era fruto de uma
experiência de quatro anos.
"Vou tratar agora do meu assunto principal: a vida
espiritual. Lembro-lhe outra vez a devoção durante a santa
Comunhão, para que não passe uma manhã, sem você
sentir as doces consolações da graça, que, segundo as reve.5.3

lações do Salvador a S. Margarida Maria Alacoque 31,
estão ligadas à digna recepção da Santa Comunhão. Desde
que tive a felicidade de ler estas coisas, há quatro anos,
não deixei passar um dia, sem corresponder aos desejos
do Salvador e sem praticar estes exercícios. Quando a
alma padece de secura isto é as mais das vezes, culpa
própria, segundo minha opinião. É verdade que os santos
foram provados assim, depois de estarem fortificados na
virtude, e isto para sua maior perfeição. Mas para nós,
isto é as mais das vezes, culpa própria. Ainda não nos
separamos bastante das coisas terrenas; Nosso Senhor quer
possuir o nosso coração todo inteiro. Não sei como é o
seu caso; quanto a mim não tenho sofrido mais disto nos
últimos anos. Eu quero contar-lhe, brevemente, como é
que eu faço este exercício, de manhã cedinho. Depois de
me preparar, como sempre, rezo antes da Santa Comunhão
as três oraçõezinhas que Nosso Senhor ensinou a S. Ger
trudes: Pura, humilde, amável Virgem Maria etc. Depois,
segundo o desejo de Nosso Senhor, desperto um ardente
desejo de ter aquele amor que todos os corações tiveram
para com ele. Ao ir para a mesa da Comunhão, em com
panhia do meu Anjo da Guarda, ofereço-lhe então os sen
timentos interiores de sua santa Mãe naquele ditoso mo
mento em que Ele se fez homem no seu seio virginal.
Voltando ao meu lugar, procuro imaginar a Jesus e sua
santa Mãe como se estivessem diante de mim. Atiro-me
então aos pés de Jesus e peço perdão de todos os peca
dos de minha vida inteira. Depois, ofereço como sacrifí
cio um propósito que vou cumprir durante o dia, uma
mortificação dos sentidos etc. e depois, de novo, ofereço
o sentimento de sua Mãe santíssima. Então peço a graça
de penetrar naquele santo êxtase que sua Mãe experimen
tou no momento ditoso em que Jesus se encarnou no

seu seio. No meu íntimo procuro meditar as virtudes que
a Mãe de Deus então praticou: amor, humildade, pureza
de coração etc. Depois me dirijo à Mãe de Deus. Sua ima
gem está diante de mim. Represento-a tão vivamente,
como se a visse com meus olhos corporais. Cumprimento-a
com as saudações mais bonitas, rezo principalmente a
Ave-Maria ...
Por ocasião da S. Missa devemos dirigir-nos até ao
pé da cruz em companhia de Nossa Senhora e unir-nos
com as intenções que ela tinha, ao oferecer naquela oca
sião o doloroso sofrimento de Jesus ao Eterno Pai para
a conversão de todos os corações impenitentes e empeder
nidos. Nesta S. Missa eu medito sobre a paixão do Se
nhor. Esta S. Missa está sempre marcada de consolação"
(Cts. 24ss) .

MOVIDO DO AMOR DE CRISTO
A carta citada anteriormente exprime a paixão que
Fr. Jordão punha no seu amor a Jesus Cristo, e como
experimentava o encontro com Ele. Para a celebração da
Eucaristia prepara-se com profunda seriedade. Nada o
distrai. Está convencido: "A alegria espiritual nos dias
d� grandes festas depende sempre de nossa preparação"
(Cts. 70).

31. S. Margarida l>!aria ,Jlawque (1647-1690 - mística írancesa, da Ordem
das Vísitaodinas. Teve grande influência na oficialização do culto ao Sagrado
Coração de Jesus, em tempos modernos.

A quem lhe faz uma pergunta, de manhã, antes da
Missa, dá resposta breve. Bem cedinho está de joelhos na
igreja. Está sempre disposto a ajudar aos padres na cele
bração da Missa. É um ministério que estima em alto grau.
"E mais sublime ajudar à Missa do que somente assistir".
Mesmo que Jhe peçam para ajudar a duas ou três Missas,
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nunca acha demais. Vive sempre de novo a celebração.
Fica tão empolgado que esquece tudo em torno de si,
esquece mesmo de tocar a campainha, como era costume
então. Uma vez perguntaram-lhe por que deixara de tocar.
Respondeu: "Eu estava ao pé da cruz do Salvador".
Mostram-se com clareza as linhas mestras de sua
espiritualidade.
Com toda a força da fantasia Fr. Jordão imagina
na S. Missa o fato da anunciação do Senhor na Comu
nhão ou da paixão na Consagração. Contempla Maria
SSma., por exemplo, "tão clarnmente como se a visse com
olhos corporais". Ou acompanha Maria até ao pé da cruz
e medita durante a Missa na paixão do Senhor. É como
se fizesse de novo o caminho da Cruz.
Sua visão da Eucaristia está marcada pelo pensa
mento teológico do seu tempo. Para ele a Eucaristia é
sobretudo a representação do sacrifício de Cristo na cruz.
Só que Fr. Jordão achou sua maneita. Como Maria acom
panha Jesus no sofrimento até ao pé da cruz. Vive este
acontecimento e por isto se mostra profundamente como
vido. Esquece tudo em redor. Derrama lágrimas depois da
Comunhão. Para acompanhar a S. Missa não usa manual.
Aqui vale a pena recordar que naquele tempo não se co
nhecia o método de acompanhar ativamente o sacerdote
na celebração da Eucaristia, na língua materna, corno se
faz hoje. Nos dias de semana "era celebrada a missa
em voz baixa". Os fiéis "assistiam à Missa", rezavam o
terço ou se preparavam para a Comunhão com orações
particulares.
Na celebração eucarística Fr. Jordão sempre expe
rimenta "consolo" ou "as doces consolações da graça".
O encontro com Cristo atinge-o no mais profundo do seu
ser. Sente a presença do Senhor. Numa conversa diz à
frinã Maria Olívia: · "Na Santa Comunhão o que você
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deve é rezar e, em espírito de Fé, tomar consciência da
pre�;ença de Cristo, de modo que os sentidos parem de
atuar. Aí você não ouve nada, não vê nada - somente
Cristo. Ele está presente e você compreende como tudo
o que a Fé ensina, é N'Ele tão grnnde, tão maravilhoso
e real (Rel. 189s). O encontro com Cristo dá-lhe paz e
alegria. Percebe como este encontro o leva a uma doação
cada vez mais forte: "O Salvador quer o nosso coração
todo inteiro".
A comunhão com Cristo na Eucaristia o faz mover
se com Cristo. Jesus renuncia à vida por amor dos ho
mens. A morte de Cristo foi morte de expiação. Assim o
faz também Fr. Jordão. Oferece o sacrifício de Cristo
"pela conversão de todos os corações impenitent�s e e�
.
pedernidos". Pede por isso que a graça da Eucart �?ª s�Jª
,
útil aos pecadores. Aí sente-se, às vezes, como a beira
do abismo do inferno".

VIA-SACRA
fi
Para Fr. Jordão Cristo é antes de tudo o cruci
e
o
Paixã
.
icado
glorif
o
e
do
exalta
cado ' não é tanto o
men��morte do Senhor é o que mais ocupa seu pensa
noiti
a
re
A via-sacra é uma de suas orações diárias. Prefe
a
Cont
o.
rvad
nha ou a noite fechada, para não ser obse
esta
as
ele
com
Godofredo Keppler que Fr. Jordão rezou
(Rel. 100) ·
ções da via-sacra "por tempo muito demorado"
-no algu
eram
reend
surp
casa
Relio0-iosos ou empregados da
rostrado
ou
ndo
reza
a,
igrej
na
�
mas vezes de madrugada,
mu1t� so�o.
no chão. Fr. Jordão confessa: "Eu não precis?
sat1sf�1to.
Algumas horas da noite me bastam para eu ficar
cuidar
para
o,
Já em minha casa eu costumava fazer serã
de meu Pai" (ReJ. 195).
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À Irmã Festina Fr. Jordão conta como faz a
via
sacra. Numa leitura soube de uma revelação
de Cristo
a uma santa, que Jesus fica consolado se as pesso
as agra
dece�e� as dores que Ele sofreu, ao ser prega
do na cruz.
G�atl�a� para com Jesus é uma das suas preoc
upações
prmc1pa1s. Outra é sofrer com a paixão de Jesus
.
Um religioso o encontra no oratório. Fr. Jordã
o
.
v�1-se arrastando de .Joelhos, de uma para outra
estação e
diz: "Meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, miser
icórdia".
�omo na_ celebração da Eucaristia, também aqui Fr. Jordão
vive a via-sacra de Jesus. Imagina com tanta
vivacidade
cada uma das estações que parece ser testemunha
ocular.
Uma vez Fr. André o encontrou ptostrado diant
e
,.
da deClffi
a segunda estação 32, o rosto completamente páli
do. A morte de Jesus o abalava profundamente.
Rezando
.
via-sacra, P nsa nas pessoas que sofrem, de modo
:.
espe
cial nos operarios, que, consciente ou inconscient
emente
carregam todos os dias a cruz com Jesus, e são obrig
ado;
a fazer seu trabalho muitas vezes até com risco
de vida.

ª.

DEVOÇAO AO CORAÇAO DE JESUS
Da de�oção ao Sagrado Coração de Jesus Fr.
.
Jordão
tirou grande unpulso para a sua devoção
aos sofrimentos
de Jesus.
32. v;a.Sacra: devoç
popul ca ór,ca que coos1s1e em acompanhar
meditação e oraçío catoi-,ão
com
.
e
• � •q �e comemoram o caminho
Jesus para o calvário Cad esraç&
da cruz de
e, geralme nte por u � ua�iSraçao e Iepres entada _por uma cruz de madeira
u
1era a morte' de Jesus ;,; Cru� ,��t�ra · A d écima segunda_ estaçã� consi
S
,
,.,. acra
sempre ,oi
muito praticada e
Propagadn pela Ordem •Francisc
· ,ina.· S.
Leonardo de Porto Maurkio OFM (1676
1751) poputa,,·..Au
r.AJ

:J

\'IU•SOCr;\.
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Pelo Ano Santo de 1900, o Papa Leão XIII em
sua encíclica "Annum Sacrum" recomendou a todos os
fiéis a devoção ao Coração de Jesus. Elevou o grau litúr
gico da Festa, incentivou a devoção das primeiras sextas
feiras do mês, aprovou uma ladainha e consagrou pessoal
mente o mundo ao Sagrado Coração de Jesus.
As famílias franciscanas obedeceram prontamente
aos apelos do Papa. Na Província da Saxônia, nas Provín
cias brasileiras restauradas pela Saxônia, os religiosos fazem
todos os dias o ato de consagração ao Coração de Jesus.JJ
Justamente em Harreveld, convento de noviciado, se prati
cava intensamente essa devoção. O Ano Santo (1900) foi
também o ano de noviciado de Fr. Jordão. Na formação
dos noviços esse tema deverá ter ocupado um lugar muito
importante.
A idéia de expiar em lugar de outro que marcava
profundamente Fr. Jordão, depende em alto grau da devo
ção ao Coração de Jesus. Um artigo de revista teológica
de 1900 34 exprime isto muito bem. O artigo tem o título:
"O jubileu e o Divino Coração" e diz assim:
"Todas as graças que qualquer pessoa pode espe
rar - as graças do perdão e as graças da cura, as graças
da proteção e as graças da assistência todas provêm do
amor do Salvador, que se concretiza no seu Sagrado Cora
ção.. . A intenção do Salvador na distribuição de suas
graças .. . ; a intenção que manifestou ao introduzir-se a
devoção ao seu Divino Coração; as práticas que a devoJ3. Província OFM da Saxônia - Era a Província da Ordem Francis,
cana a que pertencia Frei Jordão Mai. No sl-culo passado ( !89�) n florescente
Província da Saxônia. que hoje tem sua sede provincial na cidade de W�rl,
célebre pelas peregrinações marianas da igreja franci5C'!lla, resumrou a pedido
dos últimos frades brasileiros as duas Provindas frnnc1scanns do Bras(l: a de
S. Antônio, com sede no Recife (antigamente na Bahia) e da lmn_culada Con·
ceição, com sede em São Paulo (antigamente no R,o. de Janeiro). �estas
Províncias costt1ma-se fazer diariamente a consagração ao Sagrado Coraçao de
Jesus.
34. • Theologiscbe-Praktischc Quartal-Schrift 1900, p. 247 ss., revista teológica e pastoral publicada em Linz, Austria, desde J848.
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ção ao Coração de Jesus promove - tudo
visa, de modo
particular, aos frutos que podemos cham
ar de frutos do
Jubileu. Destruir o pecado, que é obra
de Satanás, pro
duzir a vida da graça com abundância
para o bem da
humanidade, eis o que a Sagrada Escritura
propõe com o a
missão própria do Salvador. Destruir
o pecado e afastai·
muitos do caminho do pecado e da ruín
a, preservá-los do
estado de pecado, promover a santidade
de estado com
eficácia, eis o que o Salvador propõe expr
essamente como
efeito que deseja produzir eficazmente
através da devoção
ao seu Coração Sagrado. ódio ao peca
do, expiação pelas
ofensas próprias e alheias feitas ao Salv
ador, amor gene
roso e corajoso a Cristo e a renovação
do próprio interior
segundo o espfrito de Cristo. . . eis a seiva
vital de todos
os exercícios praticados através da devo
ção ao Divino
Coração".
Jordão.

Estes pensamentos marcaram a piedade
de Fr.

Fr. Jordão participa do grupo de oração que,
volun
tariamente, faz a vigília na noite da quin
ta para a pri
meira sexta-feira do mês, acompanhando
o sofrimento de
Jesus no Horto das Oliveiras. Aqui
também foi o Papa
Leão XIII quem deu incentivo.
Dois anos antes de morrer, Fr. Jordão inscr
eveu-se
na "Associação das Almas Vítimas". Esta
associação orien
ta seus membros a doar-se ao Coração
de Jesus sem res
trição. Fundamentalmente decidem suportar
todos os sofri
mentos e provações em espírito de expiação.
Com licença
do confessor dispõem-se a realizar a cons
agração e deci
dem-se a preservar este espírito de sacri
fício até o fim
da vida. Recomendavam-se atos de imol
ação que deviam
fazer-se todos os dias.
Depois da morte de Fr. Jordão os religiosos
encon
traram na cela o diploma de admissão
com as orações
prescritas, estas gastas pelo uso freqüente
(Rel. 166s).
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NA IMITAÇÃO DO CRUCIFICADO
Pela admissão os membtos da Associação das Almas
Vítimas assumiam o compromisso de rezar, mas so�r�tudo
de levar uma vida no espírito da imitação do Crucificado.
Já antes de ser admitido, Fr. Jordão :º tendia a vida n�ste
_
sentido. Assim vive conforme ao espmto de S. Francisco
_
que procurava em tudo imitar Cristo Crucif cado. Em
_
:_
todos os faros e experiências do dia Fr. Jordao tem os
_
olhos voltados para Ctisto. Alguns exemp10s:
.
"Nós religiosos devemos ter o que sofrer ,, ' dtz
numa carta à irmã (Cts. 65s). Dores de cabeça e a "fome
canina" suportava-as nesse espírito. Nos melhores anos
sofria de uma sensação insaciável de fome. Em vez �e
· aqui· e acolá um 61sfazer uma refeição completa, coima
coito ou uma crosta que trazia no bolso. Come um pouc?
pata matar a fome. A este propósito observa uma vez a
Irmã Festína: "Eu tenho de sofrer muito. A senhora nao
sabe o que é sofrer. A senhora passa a vid� pisan� �m
�
rosas" (Cts. 159). Entre os propósitos esta este _: Vida
.
religrosa
e, v1"d a de sacrifício · Por isto não receies nem
evites os sacrifícios, antes procura-os e ama-os" (Re1 · 13 9) ·
"

Depois da Primeira Guerra Mundial olha preocupado para o futuro, como tanta gente. Pergunta se nao se
exigiram grandes sacrifícios. Neste contexto pensa l�go _ em
Jesus. Cita a palavra de que o discípulo não esta ac1ma
do Mestre e que os discípulos não devem ter medo daque
les que só fazem matar o corpo (Cts. 47). Não quer em
nada ser superior ao Mestre.
Nos últimos anos os frades ouviam-no cit� r muitas
. de paulo.. "O meu desejo é pattlr e estar
vezes a pa1avra
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com Cristo" (Fl 1,2.3). Não tem a morte na conta de
mal terrível que o homem procura evitar. Conscientemente
dispõe-se para a morte. Para as festas litúrgicas prepa
ra-se com uma novena que é também uma como prepa
ração para a morte. "De uma festa para outra a gente
deve preparar-se para a morte. Se a morte não vier, a
gente se prepara para a próxima festa com outra novena"
(Rei. 16.3). Não deseja morte repentina. "Eu prefiro expe
rimentar a morte com todos os medos e angústias como
Nosso Senhor na cruz" (Rel. 209). Identificação do cami
nho de sua vida com o caminho de Jesus, imitação do
Crucificado.

DEVOÇAO A MARIA SSMA.
Fr. Jordão alimentava profunda devoção a Nossa
Senhora, Mãe do Senhor. Dela costumava falar em quase
todas as cartas. Piedade crística e piedade mariana formam
unidade para ele. Mostra-o a carta a sua irmã Maria Olívia
que citamos anteriormente. Celebrando a S. Missa, ,!ncon
tra Deus e sente-se ligado a Maria SSrn a.
Gostaria de receber a Cristo assim como Ela rece
beu a Cristo na hora da anunciação. A Sagrada Escritura
conta como Maria deu o seu sim prontamente, aceitando
assim a vontade de Deus. Na anunciação dá-se a primei
ra e fundamental "comunhão" entre Deus e os homens.
O Filho de Deus assume a natureza humana no reino de
Maria. Ele concebe o Filho de Deus. Nisto está a missão
singular de Maria. No seu amor e na sua unidade com
Cristo Maria representa a Igreja, vive a Igreja: ·isto é o
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que caracteriza todos os fiéis. É por isto que o Vati
cano II chama Nossa Senhora de modelo primordial e
protótipo da Igreja. 35
Fr. Jordão aprofunda-se neste mistério. Admira·S:
da humildade de Deus que desceu até o homem, e admi
ra-se da humildade de Maria que diz um sim à vontade
de Deus. Invoca Maria como "virgem humilde" e como
"rainha dos humildes".
Nas Revelações de Sta. Francisca Romana 36 leu que
no céu Maria SSma. agradece a seu Divino Filho tê-la
constituído medianeira entre Ele e a humanidade. "Daí se
vê claramente como Maria ama os homens. Na ladainha
Maria é chamada Rainha dos Anjos, dos Patriarcas, dos
Profetas etc., todos estes que já estão no céu. Mas �ossa
Senhora quer ser também Rainha dos Homens aqui na
terra, e certamente com mais amor e mais empenho do
_
que ser Rainha dos que já estão no céu. Os �o�en� ainda
lutam no campo de batalha e têm de usar v1o�ene1a para
fazer O bem. No céu os Anjos e santos fazem isto espon
taneamente" (Cts. 40s). Os homens dependem da inter
cessão de Maria, para poderem realizar o bem. Dev m
.
7
lutar para vencer a tentação do mal: o r�o dos ceus
.
padece violência. Fr. Jordão acha que Mru:ia deseJ� ser
mais Rainha dos homens, já que estes precisam mais de
sua intercessão.
Aqui se mostra alguma coisa do espírito a�� stóli
co de Fr. Jordão. Sua oração e expiação deve ser util aos
_ dogmauca
, . A Lu· dos Povos (Lumen Gentium), seu
35. Na C?nst1. <u1. çao
ensina:
documento mais importante, o Conc,T,oz Vau·cano II (1962-1965)
. \nte e d"e todo
" ... (Maria SSmn.) é saudad� t ambém como membro s�r :m��
aridudc (53).
singular da !greia com'! s eu upo c . model l:, .cel e na
é o tipo
.e,;'. ��! a Mãe de Deus
Mais ad_iante (631: "J• · A b r 51 .
n ião com . Cristo".
da TgreJn na ord1 em da 5 (é, db • 6can
º d!d� e dtt pedcita utorna-se
mais semc
E em 65: • A Igreja, porém, usca ndo a glória' de Cristo
'fé esperança e cari•
lhante no seu e.xcclso tipo. e consrnmc�nentc .P,�Oft'd
�1 º:Udo'\
º · v on ·•de
dadc, procurnndo � cumprtndo
, ·.144 o 1 � '':,,ísticn• italinnn• penirenie, que
36. S. Fra11c,sca Roma11d c 1>S4
go1.0u de muirns visões de Jesus Cr1s10.
6.3

necessitados e aos pecadores. Está convicto de que no mis
terioso Corpo de Cristo, que é a Igreja, todos os membros
ajudam-se mutuamente e assumem um a causa da salvação
dos outros. Ele assumiu esrn missão. Gosta de ler que
Maria SSma. por sua intercessão é medianeira entre Cristo
e os homens. Sente-se assim confirmado na su'.l própria
caminhada.
Para Fr. Jordão celebrar fostas de Nossa Senliora
é o mesmo que perguntar o que significam para ele. Na
carta citada considera "Amor, humildade, pureza de cora
ção" como virtudes de Maria: assim mostra que procura
imitá-la. Em Maria descobre antes de tudo a humildade.
Daí o propósito de imitar a humildade de Maria. "Se a
melhor devoção aos santos está em imitar-ihes as virtu
des e se Maria prefere a virtude da humildade e n humil
dade deve as suas mais importantes prerrogativas, então a
melhor maneira de venerar Nossa Senhora é imitá-la na
humildade" (Rei. 41).

VIDA SOLIDÁRIA
O que leva as pessoas a rezar a Fr. Jordão até
hoje, o que as leva ao seu túmulo no convento francis
cano de Dortmund é saberem isto: aqui está alguém que
entende nossas preocupações e necessidades, alguém que
intercede por nós junto a Deus e pede a Deus que nos
ajude. Foi assim que as pessoas conheceram Fr. Jordão
em vida e ainda o conhecem depois da morte. São preci
samente os fiéis mais simples que mais têm experimenta
do o poder da intercessão de Fr. Jordão.
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Pouco depois de sua morte alguém colocou na
sepultura uma cruz com o texto do segundo livro dos
Macabeus (2Mc 15,14): "Este é o amigo dos seus irmãos,
aquele que muito ora pelo Povo e por toda a cidade
santa".
Carl Sonnenschein 37, o célebre apóstolo dos estu
dantes de Berlim, visitou em 1927 a sepultura de Fr.
Jordão. E nas suas Meditações da Cidade Grande escreveu
o seguinte:
"Uma sepultura como as outras. Só uma coisa, à
direita, atrás da grade, chama a atenção. Uma cruz espe
cial. Flores recentes. Velas acesas. Diante da grade há
gente. Alguns estão de joelhos. Uma mulher de cabelo
curto. Outro, um cidadão de aspecto burguês. Faz o sinal
da cruz, endireita a vela. Que está para cair. Cuidadoso,
como alguém que visita a sepultura de um amigo sempre
lembrado. Acompanham-no mulher e filha. Mais alguém.
Realmente Povo. Algumas sepulturas adiante, visitantes
do cemitério. Brincam com crianças. Tudo baixinho. Nin
guém se admira. Serão pessoas não-católicas. Mas brilha
tem aqui velas acesas, rezarem aqui, é tudo tão natural"
(Rel. 217).
Até hoje cristãos continuam rezando a Fr. Jordão.
Confiam na sua intercessão.

37. Carl So1111e11scbei11 (1876-1929) - padre, apóstolo da juventude cm
Berlim. Muito afamado cm seu tempo. Deixou, cm estilo oervo,o e elegnntc,
"Noúcias: Meditações da Cidade Grande'.
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INTERCEDER PELOS OUTROS
JUNTO A DEUS
Bem cedo verificamos em Fr. Jordão o zelo de
assumir na oração a causa dos irmãos. É o traço que apa
rece já na mocidade.
Na mina de carvão o Pai de um amigo sofreu um
acidente fatal. Fr. Jordão vai à igreja com o amigo, para
rezar. Os frades referem-se a estas coisas, como por ex.
os religiosos de Dingelstadt. Se conversam sobre desastres,
violências, catástrofes que os jornais noticiam, Fr. Jordão
põe-se a rezar pelas vítimas. Os padres pedem-lhe rezem
por seus trabalhos pastorais. Como fica satisfeito quando
sabe dos bons resultados.
Numa visita à familia aconteceu que a cunhada
levou uma queda e por isso abortou. Sem que ninguém
o perceba, Fr. Jordão retira-se e passa a noite em oração.
Indo à igreja na manhã seguinte, encontra o irmão e diz.
lhe: "Bernardo, eu rezei tanto que Deus me deu a certeza
de que Ana ficará com vocês" (Rel. 130).
Esta observação permite-nos penetrar em sua vida
de oração. Com uma segurança bem natural comunica ao
irmão que a esposa e mãe não abandonará marido e filhos.
Que experiência de oração eficaz temos diante de nós!
Quanto tempo Fr. Jordão terá esperado, para crescer em
tal confiança e em tal certeza?

o jeito. "Aí eu peço a ajuda de Nossa Senhora, de S. José
e de outros santos. Aí Nosso Senhor não tem outro ca
minho senão escutar o meu pedido. Esta luta é quase
sempre em favor de um pobre pecador que eu quero livrar
de cair no inferno. Aí eu falo alto e não paro de rezar,
enquanto não me entendo com Nosso Senhor" (Rel. 162).
Como é que alguém na oração tem coragem de
falar assim com Deus? é o que gostaríamos de perguntar.
Pedir o auxílio dos Santos contJ:a Deus! Mas olhemos
mais de perto: trata-se da salvação de um pecador que
corre o perigo de ser condenado eternamente. A vontade
de Deus é que todos sejam salvos. Como membros da
Igreja, unido à Igreja santa dos céus, Fr. Jordão põe-se
diante de Deus, pedindo-lhe aceite a missão da Igreja que
é oferecer aos homens a salvação. Como que conjura Deus
a realizar o que corresponde à sua divina essência. Por
seu poder Deus deve conseguir a conversão do pecador,
fazendo-o capaz de aceitar a divina misericórdia. Sozinho
Fr. Jordão sabe que é fraco. Precisa então da ajuda dos
santos.

EM FAVOR DE TODOS

À Irmã Festina diz ele: "Sabe, irmã, quando eu
não consigo me entender com Nosso Senhor, começo a
falar alto. Quando Ele não quer me escutar, eu dou um
jeito. É preciso ser esperto". A irmã pergunta qual seria

Durante a guerra Fr. Jordão reza particularmente
pelos soldados e pelas pessoas que sofrem os horrores da
guerra. A princípio, quando declarada a guerra, ainda par
ticipou do entusiasmo patriótico, alegrava-se com as vitó
rias das tropas alemãs. Mas aos poucos vai percebendo
as misérias da guerra. As vitórias deixam de fasciná-lo.
Ao contrário, agora reza por todos os que sofrem com os
horrores do conflito. Reza pela paz.
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Neste contexto mais um exemplo.

Desde a juventude conhecia muito bem a situação
difícil dos operários que trabalhavam no território do
Ruhr, a grande região industrial da Alemanha. Sente-se
devedor dos mineiros. Numa greve de mineiros revoltados
(1889) Fr. Jordão, recruta, com outros soldados é desta
cado para reprimir os operários. Numa conversa com
Fr. Remberto, durante o noviciado, referia-se aos minei
ros que deviam fazer trabalho pesado no interior das
minas de carvão. Em suas orações dá um lugar infalível
aos mineiros até o fim da vida. Nos últimos meses de
vida confessa que sempre reza por eles.
Um confrade quer saber por que reza tanto, noite
adentro, pois está doente e não deve prejudicar mais a
saúde. Fr. Jordão r_esponde: "Eu fico rezando pelos minei
ros que trabalham no fundo das minas. Vivem em con
dições difíceis. Não há dia em que não tirem das minas
mineiros acidentados ou moribundos. É por estes que eu
rezo de modo especial. Seria bom se rezássemos muito
mais por eles, o que não se tem feito. Imagine o sofri
mento de uma família de mineiros quando levam para casa
o Pai morto ou acidentado" (Rel. 194s).

Solidariedade: durante a oração noturna Fr. Jordão
sente-se ligado aos operários que no fundo da mina faziam
a turma da noite.
Fr. Jordão escolheu como sua missão a prece de
intercessão. Mas sabe que este não é o único caminho da
Pastoral.
Numa visita diz ao antigo companheiro de novicia
do Fr. Remberto, que deixara a Ordem Franciscana para
ser padre: "Vocês padres devem dar muito mais atenção
aos pobres operários. Não posso imaginar melhor aposto
lado do que assumir a causa dos operários. Nosso Senhor
abençoou o trabalho com o seu próprio trabalho. Daí por
que é uma causa que .Deus abençoou e quis. Falta muita
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compreensão e interesse em penetrar mais profundamente
na mentalidade dos operários. Eu sou apenas irmão leigo
e não posso falar essas coisas com os reverendos padres.
Mas na minha alma tenho compaixão dos pobres. O que
cu posso fazer é s6 rezar e rezar. Ajude também, reve
rendo" (Rel. 143). Admirável o julgamento sagaz e crí
tico deste homem simples.

ORAÇÃO PELOS PECADORES
Fr. Jordão sente-se responsável sobretudo pelos pe
cadores. Oração e sofrimento devem ser úteis para eles.
E confessa: "O pecado é uma coisa horrível. Deve-se
pedir perdão, deve-se expiar" (Rel. 149). Isso caracte
riza o santo. Atingido pelo amor de Deus, que dele se
compadece, sabe da seriedade do amor com que Deus nos
ama. Sem Deus o homem não é nada. Deus ama o homem
que diante d'Ele não tem merecimento. O santo nota se
se omite e se deixa de corresponder ao amor de Deus. Sen
te-se pecador. Tem consciência claxa do que é pecado:
um passar, sem atenção, ao largo do amor de Deus.
Na manhã da Quarta-Feira de Cinzas e na manhã
do Ano-Bom, Pedro Schnelle encontra Fr. Jordão na igre
ja, ajoelhado ou prostrado. Triste, em lágrimas confessa:
"Eu tive de fazer penitência pelos pecados cometidos pela
humanidade nesta noite". Com a mesma disposição inte
rior participa da S. Missa. Confuso, abatido aparece um
dia à Irmã Festina na cozinha. A explicação vem uns dias
depois: "Era a quarta Missa a que eu assisti naquela
manhã. Como sempre faço, ofereci-a em expiação pelos
pecadores moribundos. Naquela manhã sofri muito. É hor
rível ver um pecador, como que pendurado de um fio
sobre o abismo do inferno" (Rel. 156).
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Com os mesmos sentimentos suporta dores e
cruzes. "Ofereço todas as dores pelos pecadores moribun
dos. f: horrível ver tantos pecadores morrerem e enche
rem o inferno. Faço tudo para salvar, com os meus sofri.
mentos e meus sacrifícios, o maior número possível de
pecadores" (Rel. 209). Destas palavras falam seriedade
e amor intenso. Fr. Jordão não se poupava, doava-se total
mente. Enfim, ofereceu a Deus a vida, em expiação da
profanação do SSmo. Sacramento, quando arrombaram a
igreja do convento de Dortmund. "Que Nosso Senhor
aceite minha vida como expiação. Eu me dou inteiramente
a Ele, para poder consolá-lo" (Rel. 206).
Fr. Jordão vive sob a impressão do peso do Mal.
Sua atitude mostra o abismo da vida humana. Deus e o
poder do Mal - Satanás - lutam pelo homem. Ambos
procuram conquistá-lo. Luta-se pelo homem. O homem
é como que o "cenário" da luta. Deus e Satanás são
adversários.
Certo, não se podem medir. Deus é o mais forte.
Nessa luta o homem tem de tomar partido. Deve decidir
se com sua liberdade. Já que, pela obra redentora de
Jesus, morreu com Cristo para o pecado (Rm 6,2) e se
tornou em Cristo uma nova criatura (2Cor 5,17), pode
rá sair vencedor na luta contra o pecado.
Lutando com Deus pelo pecador, Fr. Jordão expe
rimenta com dor todo o horror do pecado. E o demons
tra. A oração exige o máximo de suas forças. Não pára
de rezar, enquanto não adquire certeza. Depois de uma
noite de vigília os confrades e os amigos da casa o encon
tram esgotado.
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MEJ'WBRO DA IGREJA

Fr. Jordão acha que sua oração, trabalho e sofri
mento têm importância para os necessitados e para os
pecadores. Vive da idéia de que deve exercer sua missão
supletiva em lugar dos outros.
Viver na Igreja é essencialmente vivermos uns para
os outros, assumirmos uns a causa dos outros. A doutrina
dos carismas diz-nos que ninguém pode usar suas quali
dades e talentos só para si mesmo. Ao contrário: temos
de usá-los para o bem da Igreja. A figura paulina da
Igreja como corpo de Cristo exprime como na Igreja esta
mos todos relacionados uns com os outros e como deve
mos ajudar-nos mutuamente. Pelo fato de pertencermos
à Igreja, cada um de nós age em favor do irmão pela
Fé e pela Caridade. O irmão nos ajuda ou nos dificulta
o nosso ser cristãos. Se Fr. Jordão alarga o interesse para
abranger não só cristãos mas todos os que sofrem, nisto
mostra o que deve ser e quer ser a Igreja: existe para
todos, quer ganhar todos para Cristo. Esta a missão que
recebeu de Cristo.
A motivação profunda da atuação de Fr. Jordão
é Jesus Cristo mesmo. Aqui se realiza a devoção ao Cora
ção de Jesus. Como lembramos na parte biográfica,
Leão XIII exortou a Igreja a essa devoção. Com sua ma
neira apaixonada Fr. Jordão assume-a radicalmente. Esta
devoção marca-o até o fim da vida. Uns anos antes da
morte entra na "Associação das Almas Vítimas" que levava
seus membros a uma doação total ao Coração de Jesus.
Deviam de início assumir o compromisso de aceitar sofri
mentos e provações no espírito de expiação. Aí se origina
o lema de Fr. Jordão: "união com a expiação do Coração
de Jesus".
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A devoç.ão ao Coração de Jesus contempla o amor
salvífico do Salvador. Procura assumir este amor e levar
todos os cristãos a aceitá-lo. Quer participar da sorte do
Senhor. Está pronta a experimentar em si mesma o que
é o pecado para Jesus, se o homem pode chegar a tanto.
Esta atitude diz um "sim" ao sofrimento, dispõe-se a su
portar perseguição. Mais: a aceitar o abandono de Deus,
experimentado por Jesus na cruz, e afinal a aceitar a mor
te, como Jesus. "Eu queria experimentar a morte com
todos os medos e aflições como Jesus na cruz. Assim eu
gostaria de morrer em expiação dos meus pecados e dos
pecados dos homens" (Rel. 209) .
Em tudo queria identificar-se com Jesus, como víti
ma de expiação. Tal vida de imitação e de pa!=ticipação,
pela Fé, na vida de Jesus é vida de salvação e de bênção
para a Igreja e para o mundo inteiro. Neste sentido a vida
de cristão pode ser entendida como expiação. Participa da
sorte do amor de Cristo no mundo. Penetra na morte e
no sofrimento de Jesus. Essa expiação não tem nenhum
valor por si mesma, só adquire valor em Cristo e com
Cristo. Só Cristo fez o decisivo para a reconciliação do
mun do com Deus.
A devoção ao Coração de Jesus entende "expiação
como sofrimento total com o Filho e no Filho, no Getsê
mani e no Gólgota, como participação no amor de Cristo
ao mundo, amor aparentemente fracassado (Karl Rahner
S.J. Schriften zur Theologie III, p. 401). 38 Para enten
der o sentido destas palavras, não devemos estranhar a
linguagem que então era usual e que hoje nos parece
estranha. Concedemos que nessa espiritualidade se come
tiam exageros. Mas seja dito mais uma vez que na autên-

l

tica devoção ao Coração de Jesus está uma das raízes da
espiritualidade de Fr. Jordão. Por este caminho Deus o
levou à santidade, acima de toda mediocridade.

"O PEQUENO CAMINHO"
A Irmã Festina nos conservou uma curiosa pala
vra de Fr. Jordão. Certa vez foi à cozinha e disse para
ela: "Irmã, um dia eu vou apodrecer. Eu ando o caminho
de Santa Teresinha" (Rel. 165). 39 Não se entende bem
esta palavra. Que depois da morte a pessoa apodrece, é
evidente, não precisa menção especial. Fr. Jordão refere
se logo ao "caminho" de Santa Teresinha. Será que a
Irm5 Festina o compreendeu direito? Será que guardou na
memória a palavra exata de Fr. Jordão?
(

Fr. Jordão se ocupava com Santa Teresinha. Dela
provém a expressão "pequeno caminho". Não temos pro
vas de que Fr. Jordão conhecia esta palavra. Talvez tives
se dito à Irmã Festina: "Eu vou andar no pequeno cami
nho de Santa Teresinha". Não podemos provar. Mas o
sentido realizou-se na vida de Fr. Jordão. Ele palmilhou
o "pequeno caminho".

QUAL O SENTIDO?
O que é o "pequeno caminho"? "No meu peque
no caminho só existem coisas comuns: tudo o que eu faço,

)8. Karl Rah11tr SJ (1904-198.5) - teólogo alemíio, talvez o maior 1c6logo
da Igrejn Católica oeste s&u!o. Crítico profundo, niio deixou obro siste
m4tica mns ocupou-se de todos os problemas dn Dogmitica Católica, oferecendo
à Teologia contribuições origimiis e sólidas.

39. S. Teminha do Menino Jetus (1873-1897) - rclígi05'1 . 01rm�t� fra!l·
ttsa mlstica do amor a Jesus Cristo e aos irmãos, do espir110 m1ss1onário
e dns coisas simples. Pio XT declarou-a ªP•tronn das Missões".
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VIDA SIMPLES

as almas pequenas podem fazer também" (apud Hans Urs
von Balthasar. Therese von Lisieux, p. 243). Este cami
nho é a renúncia a fazer coisas extraordinárias, grandes
penitências, a praticar grandes virtudes visíveis, a fazer
coisas grandes.

A vida de Fr. Jordão está encerrada em moldura
bem simples. ·Os frades elogiavam o jovem irmão Jordão
que sabia fazer comidas gostosas e variadas, que era apli
cado. Mas dos 27 anos de vida franciscana somente 12
se passaram na cozinha, 15 foram vividos como "tapa
buracos".

É o caminho das coisas que não aparecem nem
dão na vista, caminho de pobreza e de humildade. O ho
mem não considera nada como seu. Quer depender intei
"ramente da misericórdia divina, à qual se entrega. Neste
caminho Deus cresce sempre de importância. O homem
volta-se para Deus. Deus deve dispor dele.
Fr. Jordão assumiu esses traços. Em sua vida o
observador não percebe coisas especiais. Não era teólogo.
Não entendia de política eclesial. Não era pregador céle
bre. Não se distioguia por obras e resultados grandiosos.
Estudando-lhe a vida, alguém poderia dizer: "Nada
de extraordinário. Todo cristão faz o mesmo". Mas justa
mente nisto vemos a importância de Fr. Jordão para o
n_osso tempo. Não chegou a gabaritos inatingíveis. Apesar
de ser religioso, sua vida pode servir de exemplo para
leigos, para pessoas sadias ou doentes, para pessoas que
se acham em pleno vigor e para pessoas idosas.
Trilhai- o "pequeno camioho" importa em renun·
cia1· a grandes obras, que poderiam encher o homem de
orgulho. O "pequeno caminho" consiste em confiar na
misericórdia de Deus. Fr. Jordão vivia desta confiança,
como mostramos antes.
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Está na cozinha, cuida do refeitório por algumas
horas, substitui o porteiro na portaria, está à disposição
do sacristão na sacristia ou do jardineiro no jardim. Ser
viços pequenos, apagados. Mas considerava-os sua missão.
Entre seus propósitos está: "Considera grande honra pres
tat serviços aos outros". E: "Ama o último lugar: é o
mais seguro, o melhor, o mais agradável e o mais honroso".
A respeito de sua ajuda na igreja e na sacristia
assim julga: "Este serviço, mesmo tratando-se de peque
na ajuda, é o mais bonito de todos os trabalhos. Eu p1·efi
ro assumir qualquer trabalho eventual a ocupar um cargo ·
fixo ou de direção. Ajuda muito a praticar a humildade.
Os confrades mangam de mim, mas então eu penso no
sofrimento de Jesus coroado de espinhos que também foi
ridicularizado" (Rel. 195s).
Tem importância especial encontrarmos este entre
os propósitos que fez: "Ama humilhações, as merecidas e
ainda mais as imerecidas".
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CAMINHO DA PERFEIÇAO
Sobre o "pequeno caminho" de Santa Teresinha
escreve Hans Urs von Balthasar: 40 "É um caminho, não
é uma parada, é mais que tudo um caminho cristão, por
tanto um caminho da imitação de Cristo e assim com
preensivelmente, um caminho que não suporta he;itação
indecisão, mediocridade, é antes de tudo um caminho d;
perfeição. É um caminho. que conquista a pessoa intei
ramente, que quer ensinar o amor de Deus de todo o cora
ção, de toda a alma e com todas as forças" (o. c. p. 244).
Este pensamento vale para Fr. Jordão, como já falamos
antes. Acrescente-se porém mais alguma coisa.
É característica a palavra: "Irmã, quando eu desco.
bn o que é amar a Deus, fiz tudo para consegui-lo"
(Rel. 94). Esforçava-se por afastar do seu caminho tudo
o que pudesse impedir o amor para com Deus. Ou com
palavras positivas: "Fazia tudo para crescer no amor de
Deus". Para isto servia o esforço de concentração, a ati
tude fraternal, as renúncias, a aceitação dos incômodos e
sofrimentos.
A idéia de que Deus quer ser tudo para o homem
Fr. Jordão a tem gravada profundamente no coração. Deu�
é amor, do homem Ele quer uma resposta de amor.
"O amor não é amado", esta queixa de S. Francisco, Fr.
Jordão a conhecia muito bem: "Nosso Senhor quer todo
o nosso coração" (Cts. 24).
Uma vez confessou que na S. Missa lhe eram dadas
as consolações da graça (Cts. 24). Seis anos depois voltou
ao mesmo tema. P1-imeiro explica o que entende por 'con-

solações da graça: "sentimentos de devoção e de emoção
que fazem chorar" (Cts. 49). À irmã Maria Olívia Fr.
Jordão abre-se mais, ele que nessas coisas era breve e
reservado: "Eu não gosto de falar deste assunto. Você é
a primeira pessoa com quem falo assim com pormenores.
Tenho aqui um irmão com quem falo algumas coisas.
Em regra a gente deve conservar essas coisas consigo mes
mo, para não deixar-se levar pelo amor-próprio e colo
car-se acima dos outros. Pois somente aos humildes é que
Deus dá a sua graça" (Cts. 50).
Sobre as consolações da graça escreve mais: "Aos
sentimentos de devoção e de emoção que mencionei, não
preciso renunciar nenhum dia. Mas eles não estão à minha
disposição, de modo que eu os recebesse logo que os
peço. As consolações da graça, se posso chamá-las assim,
vêm e vão, sem que eu saiba antes ... Também pode
suceder-me que na primeira meia hora, depois da comunhão,
não .sinta nenhuma devoção, o que acontece raramente.
Nem _por isto me sinto desanimado. Nem deixo de pedir
instantemente a Nossa Senhora. A espera é depois bem
recompensada, de sorte que não preciso renunciar às con
solações da graça em qualquer manhã (Cts. 49s).
A oração da "comunhão espiritual" (Cts. 45) deixa
transparecer alguma coisa do fervor que devora Fr. Jordão.
"Meu Deus, creio que estais presente no SSmo. Sacramen
to. Meu Jesus, eu Vos amo sobre todas as coisas, e minha
alma suspira por Vós ... Eu Vos abraço, eu me uno intei
ramente convosco, como se tivésseis vindo a mim real
mente. Assisti-me, ó Senhor, para que eu nunca mais me
separe de Vós. Ó Jesus, sumo bem, amor dulcíssimo, feri
e abrasai meu coração com o vosso amor, para que arda
inteiramente só por V6s".

40. Ho!Js l!rs vo11 Dolthanr (1905-1988) - teólogo suíço. Trata principal
m nte do mt '!,!ério da Igreja e de sua irradiação no mundo. Nomeado cardeal
P � O Papa Joao Paulo II, morreu antes de receber o chapéu cardinalfcio.
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VIDA DE HUMILDADE
O que citamos antes permite-nos entrever alguma
coisa de seu íntimo. Foi assim que viveu. Vemos agora,
mais uma vez, como ele não se gloria das experiências
da graça. "S6 aos humildes Deus dá sua graça". Referin
do-se a Nossa Senhora, falara assim. Traços característi
cos da SSma. Virgem são para ele a pureza de coração,
a humildade e a confiança: São atitudes que ele mesmo
procura imitar. Não é por acaso que descobre em São José
as mesmas atitudes: humildade, pureza de coração e obe
diência (Cts. 74).
É sincero quando escreve: "Quando a alma pade
ce de secura, isto é as mais das vezes culpa própria, segun
do minha opinião. É verdade que os santos foram pro
vados assim, mesmo depois de estarem fortificados na
virtude, e isto para sua maior perfeição. Mas para nós
isto é as mais das vezes culpa própria. Ainda não nos
separamos bastante das coisas terrenas. Nosso Senhor quer
possuir nosso coração todo inteiro. Não sei como é o seu
caso, quanto a mim não tenho sofrido mais disto nos últi
mos anos" (Cts. 24).
Fr. Jordão teve de ocupar-se seriamente com o
caminho do amadurecimento na vida espiritual, conheceu
os vários graus da perfeição. Não se julga santo, antes tem
de confessar no final que só nos últimos anos se libertou
das "securas" da alma. Isto não o leva a uma paz confor
tável, Deus o desafia sempre de novo. Permanecem a fra
queza e o risco da condição humana. Só com a morte
termina a luta. "Eles (nossos parentes) venceram o com
bate que nós ainda suportamos. Ou como dizia o pacien
te J6 no Antigo Testamento: A vida do homem é um com
bate sobre a terra. F�lizes de nós se pudermos dizer com
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S. Paulo: 'Combati o bom combate', sem que deixemos
ninguém roubar-nos a coroa", assim escrevia Fr. Jordão
(Cts. 73), dez meses antes de morrer.
Sente-se grato, verificando que seguiu o caminho
com fidelidade. "De coração grato devemos olhar para
nosso Pai celestial que nos deu a graça de perseverar até
agora. Ele continuará dando-nos a graça de perseverar até
o fim, desde que não deixemos de pedir-lhe isto com
filial confiança" (Cts. 61). No crescer do Amor, no andar
o caminho da vida cristã não há repouso nem parada.
Fr. Jordão sente-se animado com esta idéia: "Go�
taríamos de ser santos. Mas lendo a vida dos santos, veri
ficamos que apenas começamos a trilhar o ca �o da
perfeição" (Cts. 73). Não se trata de falsa �umildade,
mas da convicção profunda de pessoas santas. Asstm escuta
mos São Francisco dizer, pouco antes da morte: "Irmãos,
vamos começar, pois até agora não fizemos nada". O ho
mem anda sempre atrasado em relação à graça de Deus.
Ninguém sabe isto melhor do que o santo que se abre
a Deus e experimenta o amor de Deus. Fr. Jordão encon
tra-se aqui no terreno da melhor tradição cristã.
Nunca deixa de se admirar da bondade de Deus
que a ele se manifesta, que ele experimenta _ no dia-a-�a.
_
A bondade divina faz que seja sempre humilde, inspira
lhe confiança, incita-o a dar resposta de amor. São atitu
des fundamentais, que, sem dúvida, caracterizam �a pes
soa que só quer viver para Deus, que não se re�za em
atos extraordinários, mas sobretudo nos aco1:tecunentos
cotidianos e em ações insignificantes. A doaçao a Deus
realiza-se no comum da vida de cada dia. É a fo_rça do
.
Amor que faz coisas extraordinárias das coisas ordinárias.
Tê-lo mostrado, tê-lo realizado, eis a importância
de Fr. Jordão para o cristão de nossos dias.
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5. Enquadramento sindical. ________________

O enquadramento é realizado
pela Comissão de
Enquadramento S nd cal do
Ministério do Traballio. que é
presidida pelo Diretor Geral do

Departamento Nacional do
Trabalho e tern ainda 1 O outros
membros, dentre os quais 2
represeni:am os crabéllhadores.

Movimento Operário
O SINDICATO VERTICAL -1

6. Controle da Gestão. __________________

A gestão do sindicato é feitapor
uma diretoria de 7 membros no
máximo e de 3 no mínimo.
havendo também um Conselho
Fiscal que assina os balanços com
a diretoria. No nível das
federacões e confederacões,
participa ainda da gestão o
Conselho de Representantes, que
elege a díretaria e o conseího
fiscal. Mas, o Ministério do
Trabalho é quem dá a última
palavra, começando pelo exame

trimestral da situacão f,nance ra
das entiades, através do qual
controla sua contabilidade e
orçamento, podendo bloquear a
conta oancàr a. O governo
,:. tabelece na C L T penas aos
11•fratores das ent,dades sind1cats,
q1.Ie podem ser multa,
destnu 1ção da cl1 re:oria,
fechamento prov s6r,o da
entidade, ou sua c.lef1nn1va
dissolucão

Na próxima Ficha:

ELEIÇÃO, INTERVENÇÃO,
DIREITO DE GREVE, A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL,
JUSTIÇA DO TRABALHO

C.P. 1816

ZC 00 · Rio de Janeiro

A ORGANIZAÇÃO SINDICAL

1. Estrutura Vertical. ____________________

O s111d,cato existente no Brasil t\
atrelado ao Estado, controlado
pelo Ministério do Trabalho e
organizado verticalménte de
cima para baixo Para manter o
movimento operário sob o
controle, o governo brasileiro
1mpiantou em 1930 uma
organização burocrática d1v1dida
em 4 níveis. al Na base do
sís1erna está o sindicato, cuJa
jurisdição é geralmente o
território de urn município. Se a
jurisdição do sindicato é
territorial não ex Iste sindicato
i.'1nico, como pretende o governo.
rnps, milhares de organismos
diferentes, separados entre si pelél
lei. dividindo e enfraquecendo os
tr8balhadores e impedindo que
eles desenvolvam sua consciência

de classe .. b) A Federação
coordena.os sindicatos de uma
ca1egoria e tem como base
territorial um Estado ou uma
Região. Basta a associação de 5
sindicatos para formar uma
Federação. A sede das federações
fica na capital de cada Estado. cl
As Confederações têm jurisdição
nacional. agrupando os sindicatos
de uma mesma categoria
profissional. Elas podem ser
formadas com urn mínimo de 3
federações. Sua sede fica no
Distrito Federal. d) Como no
Brasil não existe Central Sindical,
a cúpula do sistema é ocupada
pelo Ministério do Trabalho, Que
de fato está presente dentro do
sindicato e o dirige.

2. Corporativismo. ___________________
O sistema corporativo é uma
forma de organização social do
trabalho muito hierarquizada e
autoritária, na qual os
trabalhadores estão agrupados
em categorias profissionais. O
sindicato vertical reune os
trabalhadores em corporações
de ofício. Trata-se de uma
estrutura imóvel em que os
trabalhadores são organizados

isoladamente, segundo ramos de
atividade, não havendo nenhuma
possibilidade de vida
intersindical. Este tipo de
organização suprime a noção de
classe. Em lugar de sindicato de
classe existe no Brasil sindicatos
de categorias: metalúrgico,
têxteis, bancários, etc, separados
e divididos, impedidos por lei
de se unirem.

3. Colaboração de Classes. _______________
A legislação do trabalho é muito
clara quando estabelece que os
sindidatos devem colaborar com
os poderes públicos e os patrões
para a solidariedade social,
promovendo a conciliação e a
cooperação de classe. Essa
organização sustenta o sistema

de colaboração de classes do
populismo e do peleguismo que
existem desde Getúlio Vargas e
continuam atualmente, porque
dá algumas vantagens materiais
aos trabalhadores: assistência
social, férias, assistência médica,
colônias de férias.

• •

PROF. LIBERAIS

4. Atrelamento ao Ministério do Trabalho. __________
O Ministério do Trabalho é
legalmente investido do poder
de: a) expedir carta de registro de
entidade sindical; b) promover o
enquadramento sindical; c)
controlar a gestão das diretorias
de sindicatos, federações e
confederações; d) controlar a
conta bancária das organizações
sindicais; e) supervisionar e

dirigir as eleições sindicais; f)
intervir nos sindicatos,
destituindo suas direções ou
cassando a carta de
reconhecimento da entidade. O
pedido de reconhecimento dos
sindicatos está ligado à
apresentação obrigatória dos
estatutos ao Ministério do
Trabalho, de quem depende a

RURAIS

• •

URBANOS

PATRÕES

A PIRÂMIDE SINPIC_AL BRASILEIRA.
aquisição de personalidade
jurídica. Para conseguir o registro
é preciso primeiro, constituir-se
em associação profissional, que
deve também ser registrada.
Somente as associações
reconhecidas oficialmente podem
pedir a sua transformação em
sindicato e, para isto, devem
depositar a ata de instalação,
relação de associ�dos, cópia dos

estatutos, cuja única finalidade é
incorpora-las no aparelho do
Estado. Podem existir várias
associações profissionais de uma
mesma categoria, todas
registradas, mas s6 uma delas se
transformará em sindicato,
recebendo a carta de
reconhecimento do governo. As
demais serão dissolvidas.

JOEL: 03,01-02
"Mesmo sobPe os escravos e sobre as escra
vas derramarei o meu espirita". (At 2,17-21).
SUGESTÕES:
- Discutir com outros grupos da comunidade.
- Organizar Celebração.
�-.Dar continuidade no mes de maio Je na iJrepa.rçao IZ1
ela Romaria..
Parti·cipar da comemoraçao do dia 08 de raarço ju.!!
to com o movimento popular.
- Pedir assessoria sobre o tema na diocege(equipe
de mulherea, edtadual e asse�soria)
•
- Estudar e discutir: Mulher na Biblia
08 de março
A mulher hoje.
A

Es�e materi91, uma produç�o

-

de coor. estedu&

al de Paetorel Operária do Estado do Rio de Janeiro em con
junto com as dioceses integrantes.
OBJ. Revel,r a importância de perticipeção das mulheres na
lute de promação do teebelho contra o cepi tal, ne comstru,-;
ção da nova scc�Pdade.

06�; f.-àt'ECÍFICO:
• Propocionar o estudo da BÍblia •
• Ineentivar o engajamento dos militantes de P.O.
nas lutas sociais •
• Resgatar e importância histórica do dia 08 de/
merço.

mulher
em

libe,r-.taeão
'
St.ratiDIO CO?il&!lOfu\TlVO AO
DIA IBTEBHACIONAL
lr1UIBJR

.PA-'STORA'L OPERÁRIA - RJ

naRODUÇÃO

,

luta dos trabalhadores para a comemoraçao

do dia
,
do traJalho nasceu em 1 886. A luta das trabalhadoras que e co
memorada ao 8 de março nasceu em.1857. Quantos anos antes as
A

mulheres reagiram? Por que elas reagiram antes?
Será que isto foi um mero acaso?

grande crise depois da volta do Exilio de Babilônia
indica novas alternativas de um
,
mi? QUem enfrenta o exercito inimigo de
Olofernes senão Judite, quando o gover

nador e o sumo sacerdote tinham entre gado tudo para Deus resolver? ( Jd. 07,

Parece que este tipo de pa�ticipação acon,
,
teceu tambem nas varias revoluçoes �orno na

22-23; 8!4.10-36 ; 9,2-1 4 ;

1 3,4-5.6-20 ;

). E na hora do assassira;o de
Jesus, quem estava presente?

1 6,1-17

RGssia, no Vietnam, em Cuba, em Nicarágua.

'

quem I

projeto senao Rute com Noe-

,

Mas o mais curioso e o fa-

·.

\

\

\

\

to que Jesus ressuscitado apareceu

A MULHER E A LIBERTACÂO
Em todos os movimentos de liber
�ação parece que a iniciativa partiu quase
ar rRBs isso
sempre das mulheres. Os machistas podem até reclam
,
'
nao e ensinada e
�
o a que Ainda
oria, h'1st'r1·
e documentado na hist'
continua escondida.
A mentalidade rruchista ajudou também a ler a biblia
· - , assim na histÓ
de manemra errada. como em toda a hi.:1JBt'or1a
ria biblica, nas horas do triunfo a
parece o homem, mas nas horas do /
fracasso quem aparece par.a dar for
""!

ça e vida é a mulher.
Nas horas de grande crise

que gera nova vida parece ser sem pre a mulher. Quem começuu a �ibe 
:
tação da escravidão do Egito s� nao
as parteiras? ( Ex. 1,15-21 ). Na/

antes às mulheres que aos apósto
los. Por
os apóstolos senão
14).
,
E hoje e o mesmo?

TEXTOS BÍBLICOS PARA REFLEXÃO:
Criação da mulher: EVA. "Não é bom que o
GfNESIS 02,1 8-2�
homem esteja s�,façamos-lhe uma auxiliar semelha�te a ele."
31 l 14-16
Raquel e Lia exigem do pai o direito a herança.
JUIZES:
Debora, profetiza e juiza, organjza o povo,Pa�a a
04, 01 -16
libertaçao.
Canto de Débora.
05,01 -31
Uma mul�er mata Abimelec.
09,52-55
_
Assembleia popular com pàrticipijao des mulheres;
05,01 -1 3
8,01-06; 10,29-30.
ESTER:
04,15-1 7
Ester esta disposta a arriscar a vida pa�à sêlvâr
�
o povo judeu.
07,01-10 Ester salva o povo judeu.

JDeL: 03,01-02
"Mesmo sobPe os escravos e sobre as escra
vas derramarei o mf:U espirita". (At 2,17-21).
SUGESTOES:

- Discutir com outros grupos da comunidade.
- Organizar Celebração.

continuidade: no mes de maio Je na prepa!'ção ll1
da Romaria ..

;.i. ,Oa.r
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- Parti·cipar da comemoraçao do dia 08 de 1ras1·ço jun
to com o movimento popular.

•

- Pedir assessoria sobre o tema na diocese(equipe
d� ,nulheres, ecitadual e asse�soria)
,

- Estudar e discutir: Mulher na Bíblia
08 de março
A mulher hoje.

,

produçao
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,
al de Pastoral Operaria do Estado do �ib de Janeiro em con
junto com as dioceses integrantes.
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OBJ. Revel�r a importancia da participaçao das mulheres na
lute da promaçeo do t�ebelho contra o cepital,na conetru,-�
çao da nova scc!�dade.
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• Propocionar o estudo da Biblia •
• Insentivar o engajamento dos militantes da P.o.
nas lutas sociais.
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I�� TROOU ÇAD
A luta dos trabalhadores para a comemoraça� do dia
,
do trabalho nasceu em 1886. A luta das trabalhadoras que e co
memorada ao 8 de março nasceu em 1857. Quantos anos antes as
mulheres reagiram? Por que elas reagiram antes?
.

1

,

Sera que isto foi um mero acaso?
Parece que este tipo de participaçao acon-

-

,

,

teceu tambem nas varias revoluçoes �orno na
,

,

Russia, na Vietnam, em Cuba, em Nicaragua.l

f MULHER E A LIBERTA ÇAD_
Em todos os movimentos de liber-

-

taçao parece que a iniciativa partiu quase

sempre das mu 1 h eres • Os machi stas podem ate r ec1amar nlas i sso
- ,
,
,
,
e documentado na historia, historia· que 9inda nao e ensinada e

continua escondida.
,
,
A mentalidade rruchista ajudou tambem a ler a biblia
,
,
de manefura errada. como em toda a h�storia�, assim na histo �
,
ria bíblica, nas horas do triunfo a
•

•

,.

parece o homem, mas nas horas do /

fracasso quem aparece paDa dar for,

ça e vida e a mulher.
Nas horas de grande crise
que gera nova vida parece ser sem pre a mulher. Quem começuu a .1..iber-

-

\ • zi

taçao da
.
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escravidao

do Egito se nao

as parteiras? ( Ex • 1,15-21 ). Na/

•

grande crise depois da volta do Exílio de Babilonia, quem/
,
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indica novas alternativas de um projeto senao Rute com Noe,
mi? quem enfrenta o exercito inimigo de

Olofernes senao Judite, quando o governador e o sumo sacerdote tinham entre -

gado tudo para Deus resolver? ( Jd. 07,

..

22-23; 8,4.10-36 ; 9,2-14 ; 13,4-5.6-20;

16,1-17 ). E na hora do assassin'to de
Jesus, quem estava presente?
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antes as mulheres que aos apostolas. Por que? E quem junta e anima

os ap6stolos senão Maria? (At. 1,12

14).

E hoje e o mesmo?
,

'

..

.

. ./

--

�

TEXTOS BIBLICDS PARA REFLEXAO:
GENESIS 02,18-25
Criaçao da mulher: EVA. "Nao e bom que o
,
homem esteja s9,façamos-lhe uma auxiliar semelhai:ite a ele."
311 14-16
Raquel e Lia exigem do pai o direito a herança.
JLJIZES:
,
,
Deb ora, profe t i za e j ui za, organ j z a o povo JJ 9 t:_c! a
O 4,O 1-16
libertaçao.
,
05,01-31
Canto de Debora.
09,52-55
Uma mulher
mata Abimelec.
,
05,01-13
Assembleia popular com pàrticipªªº das mulheres;
B,01-06; 10,29-30.
ESTER:
04,15-17
Ester esta disposta a arriscar a vida pa�ã sêlvãr
8
o povo judeu •.
07,01-10 Ester salva o povo judeu.
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www.semanasocialbrasileira.org.br
ssb@cnbb.org.br
Fone: (61) 313-8323

A 4ª Semana Social Brasileira W SSB) representa um esforço concentrado de fazer um
diagnóstico da sociedade brasileira, identificar \i .
seus principais desafios e buscar alternativas
conjuntas e viáveis. Trata-se de um processo de
debates que se estende de 2004 a 2006, envolvendo entidades, movimentos sociais, dioceses e organizações em geral. Nesse período,
os eventos se multiplicam em nível nacional,
regional e local. A 4ª SSB é promovida pelo
Setor Pastoral Social da Comissão Episcopal
para o SeNiço da Caridade, Justiça e Paz; da
CNBB, e pelas Igrejas do CONIC, numa ampla
parceria com outras forças sociais.
O lema "Mutirão por um novo Brasil" contém um
duplo propósito: enquanto a palavra 'mutirão'
reflete a articulação dos mais diferentes atores
e sujeitos sociais. o termo "novo•
aponta para a construção coletiva do Brasil que
queremos, como já lembrava a 2ª Semana
Social.
O girassol é o símbolo desse esforço de articu
lação nacional. É uma planta que, antes de bus
car o sol, a luz, o céu e a vida, tem as rafzes
fincadas na terra. Ou seja, antes de sonhar com
uma sociedade nova, é preciso tl3r os pés
firmes no chão, onde o pov� sofre e luta, busca
e espera. Além disso, as pétalas da flor sugerem um círculo em mutirão. A 4ª SSB desdobra
se em sintonia com o Grito dos Excluídos, a
Campanha contra a ALCA. o Fórum Social
Mundial e outras organizações afins.

Temas
em debàte

� Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
�

Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço
da Caridade, da Justiça e da Paz

MUTIRÃO POR UM
NOVO BRASIL
Temas em debate
Vários Autores

• 4ª Semana Social Brasileira
(2004-2006)
.,.
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Apresentação
O processo da Quarta Semana Social Brasileira está
deslanchado, com o Seminário acontecido em Brasília no mês de
maio deste ano de 2004.

Alguns temas apareceram como indispensáveis, por sua
atualidade, e pelo desafio que apresentam para o objetivo da
construção do Novo Brasil que queremos.

A coordenação da Semana achou conveniente recolher alguns
aspectos destes assuntos, e colocá-los nesta pequena publicação,
para servirem de referência e d e estímulo para ulteriores
aprofundamentos ao longo do desdobrar do processo da Semana.
Esta a intenção dos textos que seguem.

As mudanças profundas e decisivas, marcadas pela atual crise
de sustentabilidade, crise civilizatória, na perspectiva de que "Um
Outro Mundo é Possível".

A questão do Estado volta com insistência, sobretudo para
enfatizar sua indispensável atuação e sua necessária adequação à
nova realidade que a globalização vai produzindo.

Outra questão graúda é a grande dependência financeira em
que caiu o Estado brasileiro, com os impasses daí decorrentes, que
colocam desafios que, cedo ou tarde, precisarão ser enfrentados
em conjunto pela sociedade brasileira.

O significado das forças sociais resulta evidente, com o
acréscimo da importância de sua articulação, em meio à
. fragmentação produzida por fatores que abalam a trajetória de
muitos movimentos sociais.
A questão do trabalho se apresenta como a mais desafiadora,
e a que mais revela a profundidade das mudanças que estão
ocorrendo hoje no mundo, a ponto de alterarem a própria civilização.
ª
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Outra questã o que parece circunstancial, mas que acaba
'.
revelando a complexidade da dependência econômica do Brasil
toda a situação ligada ao agronegócio. Ela precisa também pa� e
_
pelo cnvo da reflexão crítica, para desnudar seus limites e nos alert:;
sobre seus possíveis equívocos.

E por últim o, a questã o mais complexa, embora acenada
brevemente, da dimensã o ética implicada por este conjunto de
p�o?l emas, e que precisa estar sempre no horizonte de n ossos
_
cnten os.

�ois bem, este é o cardápi o desta publicação, para estimular
0 apetite do processo da Quarta Semana Social. Co m votos de bom
trabalho para todos,
D om Demétrio Valentini
Bispo de Ja/es, SP

Crise de Sustentabilidade,
Crise Civilizatória
Roberto Malvezzi (Gogó)

A sociedade mundial contemporânea é como um veícul o
em altíssima velocidade, com todos seus confortos, que leva consigo
apenas uma parte restrita da humanidade, deixando 70% à beira
dos trilhos, porém, sem saber se à sua frente existe uma estação,
uma paisagem bela ou a queda num abismo. A humanidade perdeu
sua teleol ogia, ist o é, seu rumo, seu norte, seu ponto de chegada. Os
grandes sistemas que orientaram a humanidade - o sonho da "ordem
e progresso" dos positivistas, o "paraís o terrestre" dos socialistas e
comunistas, além da cristandade na Idade Média - já não exercem
fascíni o e nem influenciam nos rumos da humanidade. "Um outro
Mundo é Possível", mas nã o sabemos mais que mundo possível
querem os.

A hegemonia é do imediato sobre o sensato, do consumo veloz
sobre a sustentabilidade, d o indivíduo sobre o coletivo ou comunitário,
d o privado sobre o público e do econômico sobre o ético, o político e
o ambiental... Os que ficaram de fora têm o sonho, a necessidade, a
maioria, mas não a força para conquistar seus interesses.

6

A ciência e as tecn ol ogias avançam numa vel o cidade
estonteante, sobretudo no campo das comunicações, da informática
e da genética, fazendo co m que o tempo se transfom1e num "breve
século XX", enquanto no mund o inteir o milhões de pessoas morrem
cotidianamente de fome, de sede e de AIDS. A pmdutividade de
alimentos aumenta e a fo me também. Por outr o lad o, co m o
. conseqüência, a bi odiversidade se restringe, o s solos se ,empobrecem,
a disp onibilidade de água em quantidade e qualidade dliminui, assim
como outr os bens naturais. A concepção de um planeta inesg otável
caiu por terra diante da "consciência d os limites". Entram os na
"era dos limites".

1 •r
•
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Como verso da mesma moeda surge uma
nova consciência
planetária, da solidariedade global, da i rm
anação dos povos, de
"um outro mundo possível" e, sobretudo,
a consciência dos limites
do planeta. Essas questões são de uma
complexidade e de um
contraditório quase que indecifráveis.
_ As instituições tradicionais perdem
pertinência histórica, os
Estados colocam-se a serviço do privado
, os valores consagrados
da humanidade são questionados, surge
uma nova constelação de
valo res como caldo cult ural que sust
enta a sub jetiv idad e da
sociedade do consumo imediato.
As con seqüê ncia s são qua se que
infi nita s, os
desdobramentos imprevisíveis, o destino
da humanidade incerto.
Enfim, o m;1ndo que conhecemos está
em mudança, radical, de
qualidade. E o que se chama de "crise
de
paradigmas"(referências) ,
.
,,
"cnse
de sustentab"l"d
1 1 ade , "crise civilizatória".
O que se pretende aqui é levantar ape
nas alguns ângulos
dessa mudança inéd ita que a hum
anid ade já enfr enta e terá
necessariamente que continuar enfrenta
ndo.

civilização foi construída. As últimas reservas está� se�do d�sput��as
em todos os terrenos - desde o diplomático, econom1co ate o m1htar
_ e mais uma vez a guerra do Iraque serve de modo ilustrativo. A
busca de uma única matéria-prima para substituir o petróleo parece
impossível. Terá que haver a diversificação, principalmente das
matrizes energéticas.
É nesse sentido que o Brasil já entra no novo cenário
mundial. Primeiro porque o país tem ainda boas reservas de petróleo
que podem permitir uma transição mais suave para a economi� do
país para novos modelos, embora a substituição geral do petroleo
implique em centenas de outras demandas além das energias
líquidas. A posição do governo Lula de "internacionalizar nossas
últimas reservas" sofre críticas lógicas de quem sempre esteve
vinculado ao assunto. Entretanto, assegurando nossas reservas de
petróleo para os interesses dos brasileiros, ou entregando as últimas
reservas para o capital internacional, o Brasil também terá que passar
pelo ocaso da civilização do petróleo para outra ainda a ser
inventada. Nossos antepassados viveram sem o petróleo.

Nessa reinvenção de novos fundamentos civilizatórios no
campo da energia, mais uma vez o horizonte se abre p�ra o �rasil._ Já
_
1) A crise terminal do Petróle
chega ao cotidiano dos trabalhadores rurais brasileiros, mclus1ve
o
pequenos agricultores do nordeste, ou nas fazendas de cana, a
Nos so mo delo civi liza tóri o é cha
ma do tam bém de
"civi liza ção do petr
produção brasileira de biocombustíveis, seja o álcool derivado da
óleo". Ess e recu rso natu ral form ado
pela
cana seja o diesel de origem vegetal do dendê, mamona, etc. A
decomposição de animais e vegetai
s transform ou-se na matéria
pers�ectiva posta desde o início, co�tudo, é que o Br ?sil mais uma
prima essencial que sustenta o mod
_
elo civilizatório contemporâneo.
vez entrará na história em situaçao subalterna. Ja ha acordos
O petróleo está presente em nossas
vidas no combustível e em todos
brasileiros com países como Alemanha, onde 15% da frota alemã de
seus dem ais der ivad os num a mu
ltip licid ade con tab iliza da às , carros serão movidos pelo biocombustível brasileiro. Ao mesmo tempo,
centenas. Entretanto, esse recurso natu
ral que levou alguns milhões
empresas européias já se consorciaram com empresas brasileiras do
de anos para se formar, está sendo
esgotado em pouco mais de um
ramo sucro-alcooleiro para produção de açúcar e álcool. Enfim, essa
século. Pouco importa se teremos
petróleo ainda por vinte ou trinta
transição
que está apenas dando seu prim:iro p�s�o, impli_ca �m
anos. O fato é que caminhamos rapi
_
damente para sua inviabilidade
'
p
ossibilidades,
perigos e mudanças que exigem v1sao de h1stona,
enquanto matéria-prima que sust
enta a civilização contemporânea.
audácia e criatividade . A única exigência intransponível da crise do
As guerras que aconteceram no últim
o século pelo petróleo, inclusive
petróleo
é que teremos que passar por ela.
a do Iraque, apenas confi rmam
sua importância no modelo que a
8
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A Questão dos Solos

Segundo o documento WHEAD1, distribuído
pela ONU em
Johannesburgo, a humanidade possui hoje
aproximadamente 1 4
bilhão de hectares agricultáveis para alimen
tar 6 bilhões de pesso�s
que habitam a face da Terra. Se essas terra
s fossem distribuídas
eqüitativamente para cada habitante, hav
eria uma dispon ibilidade
média de 0,23 hectares por habitante. Como
a projeção populacional
para 2 050 é de 9 bilhões de habitantes,
en tão a disponibilidade
média por pessoa tende a cair. Se a populaç
ão se estabilizar em 9
bilhões, então teremos uma disponibilidad
e média em 2 050 de O,15
hectares por pessoa.

O agravamento não se encerra aqui. Não
existem mais solos
a serem ocupados, exceto na América La
tina. Europa, África, Ásia
e América do Norte já têm todos seus solo
s agricultáveis ocupados.
O uso intenso dos solos, sem cuidados de
preservação, faz com que
solos já utilizados estejam passando pelo
processo de esgotamento,
quando não de desertificação, em grande
parte de forma irreversível2.
Produzir alimen tos para saciar a fome
de toda a humanidade no
mesmo espaço, talvez até com mais redu
ções, se constitui num desafio
de sustentabilidade segundo o docum
ento da ON U. O drama de
países pequenos, superpovoados, com
pouca disponibilidade de
solos, a exemplo da América Central
e África, ten de a se agravar.
Nessa questão também se coloca não
um problema pontual, mas
de fu ndo, n o modo de usar os solos,
de produzir e distribuir os
�m�ntos entre determinada população. A realidade
da fome hoje
Ja existente, onde 800 milhões de pes
soas passam fome todos os
dias, tende�á a crescer se esse desafio
não for reequacionado. Por
conseqüência, temáticas como o da
"segurança alimen tar", "direito
humano à alimentação", "sobera nia
alimentar", "transgenia", etc,
revelam a ponta da geleira que está
sob essas águas.
1

WHEAD (Water, Helth, Energy, Agricult
ura] and Diversity): Grupo de Trabalho
da ONU. Johannesburgo, 2002, dura
nte a Cúpula Mundial do Meio Ambiente
.
2
�MA : PAN - Programa de Ação Nacional de Com
bate
à
Des
ertif
icaç
e
ão
Mitigação dos Efeitos da Seca.
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O Brasil teria cerca de 360 milhões de hectares de terras
cadastradas, em tese agricultáveis. Se essas terras forem mesmo
agricultáveis, então a média disponível por pessoa no Brasil é d�
2,11 hectares, isto, dez a onze vezes mais que a média mundial. E
óbvio que esse é um exercício matemático simples, mas suficiente
para nos dar a dimen são da riqueza de solos que temos.

Entretanto, o modo de usarmos nossos solos em nada difere
dos países mais predadores. A civilização brasileira nasceu sob o
sig no extrativista e da predação dos recursos naturais: pau-brasil,
ouro, borracha, ciclo do gado, do café, da cana-de-açúcar, assim
por diante. Até esse momento nada indica que teremos doravante
um uso qualitativamente diferente da forma como o foi até hoje3.
Aqui se coloca nossa primeira inflexão: que força têm os excluídos
e marginalizados da terra para modificar a con centração da terra e
o modelo agrícola que temos?
3)

Água

Existe hoje no mundo o que se conve ncionou chamar de
"Crise da Água". Um bem que parecia abundante e inesgotável agora
aparece sob um n ovo discurso de "escassez, valor econômico,
mercado, comércio, guerras", assim por diante. A humanidade se
deu conta que a partir de seus múltiplos usos - doméstico, industrial,
agricultura, navegação, etc - a água tornou-se objeto de disputas.
Há conflitos espalhados pelo mundo inteiro. A crise da água origina
se ainda péla depredação dos mananciais, seja quantitativa seja
qualitativa. Os mananciais mais próximos do ser humano estão sendo
eliminados ou contaminados, inviabilizando seu uso, sobretudo para
consumo humano. A ONU vê um quadro de agravamento quando
projeta para 2 050 uma população mundial de 9 bilhõ es de pessoas.
H_oje 1,2 bilhão não tem acesso à água potável, 2,4 bilhões não têm
saneamento. Todos esses números tendem a duplicar até 2050 se a
humanidade não reagir. É nesse sentido que a água ganhou o rótulo
de "petróleo do novo milênio'' e "ouro azul".
3

Conferir o artigo de Antônio Canuto sobre o Agronegócio.
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Nessa crise surgem duas atitudes fundamentais e
antagônicas. A primeira vê na crise uma oportunidade de negócios.
Ess� visão é sustentada, sobretudo pela "Oligarquia Internacional
da Agua", que chega até os governos locais mediada por organismos
multilaterais como o Banco Mundial, FMI e OMC. Para essas
empresas e organismos, a única saída para a crise da água está em
sujeitá-la às regras do mercado.
Outra visão parte do princípio que a água é um bem de
destinação universal, patrimônio da humanidade e de todos os seres
vivos, não privatizável, que deve permanecer e ser gerida como um
bem público para o bem de todos4.
O Brasil é considerado o país mais rico em volume de água
doce do planeta. Em nossas doze regiões hidrográficas5 temos
aproximadamente 13,8% das águas doces que correm nos rios do
mundo. Até agora trabalhávamos com o dado de 12% oferecido
pelo Pr ofessor Aldo Cunha Re bouças 6 .T emos ainda uma
disponibilidade média de 5 mil m3 por pessoa por ano em águas
subterrâneas. Além disso, somos o único país de dimensões
continentais em que chove sobre todo o território nacional. Essa
diversidade e abundância de águas fazem com que o Brasil tenha
u� fan;ástico patrimônio hídrico, constituído pelas doze regiões
_
h1drograf1cas, com seus rios, pântanos, lagos, lençóis subterrâneos,
açudes com água de chuva, águas estuarinas e costa marinha.
Porém, o trato com no�sas águas assemelha-se ao que se faz com
as terras e as florestas. E o mesmo espírito predador que nos move
em relação a todas essas riquezas. Aproximadamente 70% dos
nossos rios estão contaminados ou poluídos de alguma forma.
Nossos rios, principalmente nos Cerrados, estão sendo devastados
e desaparecem para dar lugar ao cultivo de soja, café e eucalipto.
20% de nossa população não têm acesso à água potável. Cerca de
4

CNBB: Água, Fonte de Vida. Texto Base da Campanha da Fraternidade de 2004.
Editora Salesiana.
5
MM A : Plano Nacional de Recursos Hídricos.
6

Rebouças, Aldo C.: Águas Doces no Brasil. Editora Escrituras. S. Paulo. 1999.
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50% dos nossos do micílios não têm coleta de esgoto.
Aproximadamente 80% do esgoto coletado são lançados em bruto
dentro de nossos rios7. Todo esse conjunto de agressões faz com
que nossos rios sejam rios mortos, que nossas cidades fedam, que a
pesca esteja em decadência, que a vida de nossas populações
ribeirinhas e praieiras se torne cada vez mais difícil e até inviável.
Toda essa situação tende a se agravar diante do avanço do
agronegócio. Solos, vegetação e nascentes vão sendo devastados
para ceder lugar às grandes monoculturas agrícolas e pecuárias. É
evidente que esse modelo desenvolvimentista não tem
sustentabilidade. É necessário que nos perguntemos o que restará
da riqueza de solos, água e biodiversidade que esse país ainda
ostenta.
Há sem dúvida uma reação e uma percepção mais acurada
da sociedade sobre os caminhos que estamos trilhando. A reação
social tende a crescer e se tornar mais consistente. Há conquistas
pontuais extremamente importantes por parte da sociedade civil
organizada, principalmente no campo da agroecologia. Entretanto,
ainda não há forças acumuladas para se propor e determinar um
outro modelo. Agora, com a necessidade de combustíveis de origem
vegetal, a tendência é que a devastação de nossos solos, água e
biodiversidade cresçam ainda mais. Aqui está um dos "nós"
fundamentais do futuro da civilização brasileira.

4)

Biodiversidade

"Há alguns anos calculava-se que o reino animal
compreendia algo entre 2 e 8 milhões de espécies, das quais apenas
1,4 milhão já haviam sido descritas pela ciência. Estudos mais
recentes indicam que estes números são na realidade muito maiores,
podendo variar entre 30 e 50 milhões de espécies ou mais. Para os
vegetais superiores, novos cálculos também apontam um crescimento

7 CNBB: Idem.
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de 260 mil para algo em tomo de 500 mil espécies estimadas no
planeta" 8.
Essa megadiversidade de formas de vida, esmagadora
maioria sequer descrita pela ciência, desaparece aceleradamente a
cada minuto que passa. Esse processo biocida alavancado pela mão
humana, não tem qualquer precedente nos 4 bilhões de anos de
nosso planeta. O processo destrutivo é de tal monta que, do ponto
de vista das eras geológicas, pode ser comparado a um simples
estalar de dedos.
Hoje a Teoria de Gaia tem grande aceitação entre os
cientistas. Lançada por Lovelock9, essa teoria propõe que o planeta
se comporta como um fantástico ser vivo, onde as partes vivas
(plantas, microrganismos e animais) interagem com as não vivas
(rochas, oceanos e atmosfera) de fonna permanente. A esfera da
vida (biosfera) não existiria sem as demais esferas, isto é, litosfera,
hidrosfera, atmosfera, a luz e o calor irradiado pelo sol. Os primeiros
registros de vida sobre a terra têm mais de 3,5 bilhões de anos10.

preparasse como um útero para agasalhar a vida humana.
Entretanto, essa espécie é diferente, exatamente porque pensa. A
razão posta a serviço da destruição modifica os processos da vida,
sua extinção e reconstituição. É ação humana que promove a
eliminação de tantas espécies em tão curto espaço de tempo.
"É recente o despertar do interesse econômico pela
biodiversidade. Os avanços verificados nos últimos anos nas
chamadas biotecnologias e na engenharia genética abriram vastas
possibilidades para a exploração em escala industrial mundial das
substâncias, princípios ativos e, principalmente, informações
genéticas, contidas nas milhares de espécies existentes... Estima-se
que 75% das drogas derivadas de plantas em utilização no mundo,
movimentando um mercado de aproximadamente US$ 43 bilhões,
foram descobertas a partir da indicação de populações
tradicionais"12.
Portanto, a biodiversidade é também uma questão
econômica, social e política.

Portanto, não se trata apenas de estabelecer os vínculos entre
os seres vivos, mas também dos vivos com os não vivos. É verdade
que a vida tem um poder quase que inesgotável de se refazer, mas
também é de aceitação científica que a vida prossegue, mas as
espécies têm seu prazo de duração, isto é, surgem e se extinguem ao
longo das eras geológicas, até que todas as condições de vida na
Terra se extingam e a vida se extinga de vez.

Destruir a biodiversidade para "promover o progresso" pode
ser de pouca inteligência econômica. Mais uma vez o Brasil surge
de forma privilegiada no âmbito da natureza. Esse é um dos países
com maior biodiversidade do planeta. Fala-se que detemos cerca
de 20% da biodiversidade planetária, embora esses números sejam
ilações, exatamente porque pouco da biodiversidade planetária já
foi descrita pelos cientistas.

A espécie humana foi uma das últimas a chegar. O surgimento
do ser humano no contexto das eras geológicas parece insignificante.
O Homo habilis (dotado de habilidade) surgiu há apenas 2 milhões
de anos e o Homo sapiens sapiens (o homem que sabe que sabe)
surgiu há apenas 50 mil anos11 . Foi necessário que o planeta se

"Grande parte da diversidade biológica do planeta, entre
60 e 70%, encontra-se em um reduzido número de países, os
denominados "territórios de megadiversidade". São eles: Brasil,
Colômbia, Equador, Peru, México, Zaire, Madagascar, Austrália,
China, Índia, Indonésia e Malásia". 13

8 João

Portanto, nesse processo civilizatório insustentável, o Brasil
aparece como aquele que possui simultaneamente solos, água e

Paulo Capobianco: Quantas Espécies Existem? http://www.mre.gov.br/
cdbrasil/ilamaraty/web/port/meioamb/biodiv/divbio/conven/index.htm

9 Aldo da Cunha Rebouças:
1 0 Idem,

Águas Doces no Brasil. Ed. Escrituras. 1999, pg. 4.

pgs. 4 e 5.

11 Idem, pg.
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João Paulo Capobianco, idem.

13

João Paulo Capobianco: Diversidade Biológica. Site idem.
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biodiversidade em abundância. O que acontece com os biornas
brasileiros - principalmente o Cerrado, Amazônia, Caatinga e Mata
Atlântica - dispensa qualquer comentário nesse texto. A reação da
sociedade civil é grande e a ação dos ambientalistas está em todo o
território nacional, quase sempre em vínculo com ações
internacionais. Legislações, convenções internacionais, programas
e ações governamentais para modificar a qualidade de nosso
desenvolvimento também existem. A criação do Ministério do Meio
Ambiente foi um salto de qualidade que vem tendo seus
desdobramentos. Entretanto, se o modelo de desenvolvimento não
for modificando em sua essência, nada impedirá a destruição
continua da biodiversidade. Não há modelo matemático capaz de
calcular em termos econômicos - muito menos em termos de
importância para a vida - o que significa toda essa riqueza. O que
o povo brasileiro e principalmente nossas elites políticas e
econômicas irão fazer com esse potencial é a grande incógnita desse
princípio de milênio.
5)

Valores

A crise civilizatória não agride apenas a natureza, mas o
próprio ser humano, seja na sua subjetividade, seja em sociedade.
O neolib�ralismo é também uma mudança profunda de cultura e de
valores. Vivemos a época da indiferença, da insensibilidade, da
consciência sem culpa. Mas é o mundo onde avança também a
consciência da equidade de gêneros, dos respeito às diferenças
sexuais, etnias, culturas, minorias, assim por diante.
No âmbito do pensamento hegemônico a solidariedade é
permitida, mas fora da moldura maior da "justiça", isto é, desde
que não questione os mecanismos de acumulação, exclusão e
depredação que tornam a sociedade contemporânea quase que
biacida e maniqueísta. A multiplicação de programas assistenciais
que varrem o mundo, inclusive o Brasil, no fundo revelam uma
consciência pesada, que sabe de suas estruturas e práticas fundantes,
que se recusa em mudá-las, mas busca mecanismos de compensação
16 •
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que alivie o peso das injustiças que recai sobre os pobres e também
a consciência daqueles que estão incluídos no projeto dos
dominantes. Não se trata de negar a boa vontade daqueles que
estão empenhados nesses programas. Quem de nós não está? Mas
não podemos nos contentar com essas práticas. Nessa "longa noite
escura do neoliberalismo" 14 tantas vezes é o que nos resta. O desafio
é incluir nossa boa vontade, nossa solidariedade em busca de um
mundo baseado na justiça, não em mecanismos de compensação
de injustiças estruturadas e institucionalizadas.
Uma das características dos tempos neoliberais é a mudança
na legislação. As reformas da previdência, trabalhista, a criação
das agências reguladoras, a autonomia do Banco Central, além da
nova legislação da água - tantas outras - não têm outro objetivo a
não ser tornar legal a ação do capital, mesmo que ela seja agressiva
ao ser humano e ao meio ambiente. No espírito dessa legislação
está a alma do capital.
Mas essas mudanças culturais e de valores têm na grande
mídia seu veículo principal. A ideologia contemporânea do
individualismo permeia novelas, programas infantis, programas
jornalísticos, além da mídia impressa. É um embate desigual, que
entra pelas nossas casas pela tela de TV
Aqui, evidente, também entram as contradições. Nada é
monolítico. De qualquer forma, o próprio fato de defender e propor
valores, de debater a questão ambiental, comercial e as guerras que
varrem o planeta, faz com que tenhamos informações que antes não
tínhamos. A rede de computadores, os Fóruns Mundiais da Sociedade
Civil, permitiram que se criasse uma "consciência planetária". Sem
essas invenções tecnológicas não seria possível buscar "um outro
mundo possível". A globalização que queremos é solidária. A Internet
é o exemplo maior nessa batalha pela formação e informação, embora
a exclusão digital no Brasil continue maior que a própria exclusão da
escrita. Mais uma vez estabelece-se o contraditório, embora a
hegemonia seja dos valores impostos pela cultura neoliberal.
14

Pedro Casaldáliga. Texto divulgado pela Internet.
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6)

I grejas e Religiões

Talvez seja impossível entender a humanidade sem a alma
religiosa do ser humano. Mas também não é possível ler a história
humana sem nos depararmos com tantas guerras promovidas em
nome de Deus, mas que ocultavam interesses imediatos dos
envolvidos. A manipulação do nome de Deus pelo atual governo
estadudinense, como pelo terrorismo de grupos islâmicos, nos dão
conta do que o fundamentalismo é possível. Há quem afirme que
não é possível a paz no mundo sem a paz entre as religiões.
Nessa emergência da consciência pessoal, individual, não
raro individualista, também as grandes religiões sofrem suas
conseqüências. O Cristianismo, embora continue numericamente
forte, passa pela dispersão dos "credos". O Brasil é exemplar nesse
contexto. A multiplicidade de Igrejas se faz cada vez com mais
velocidade e facilidade. Não há mais vergonha em "ser crente". Ao
contrário, passou a ser motivo de auto-afirmação. As grandes
manifestações públicas dos evangélicos têm o claro objetivo de
mostrar quantidade, poder e presença na sociedade brasileira.
A reação católica também se dá pelo movimento de massas
e pela presença mais ostensiva nos grandes meios de comunicação,
inclusive a TV Hoje são três canais de televisão brasileiros que falam
em nome da Igreja Católica, embora sejam privados e nenhum deles
seja oficialmente da Igreja Católica. Estabeleceu-se uma competição
entre as Igrejas, onde as regras do marketing são aplicadas aos meios
religiosos numa clara busca de prosélitos.
A religião mais cotidiana, vivida nos meios populares, além
de sofrer influência da religião virtual, passa por um certo
desprestígio, sobretudo diante d a hierarquia católica. As
Comunidades Eclesiais de Base têm reclamado constantemente de
"um certo abandono que vem sofrendo por parte de seus pastores".
Mas elas existem, continuam ativas, como fermento na massa, não
como massa.
Tem que se considerar ainda que a mudança de valores e de
cultura agride também o âmago das religiões, principalmente os
181•
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valores há milênios estabelecidos. A moral sexual - relações pré
matrimoniais, o próprio matrimônio, uso de preservativos, aborto,
etc - são questionados, assim como a condição da mulher diante
da dominação masculina no âmbito das Igrejas e das religiões. O
argumento de autoridade, baseado exclusivamente na autoridade
formal, muitas vezes é questionado quando não acompanhado da
autoridade rnoral que brota da vida vivida. Por outro lado, o
relativismo moral adequado às conveniências pessoais é risco real.
A perda de padrões coletivos pode levar a sociedade realmente à
plena anomia.
Num mundo cada vez mais plural, a pluralidade religiosa é
inevitável. Estabelecer o respeito entre Igrejas e Religiões, inclusive
buscando mais o que nos une do que o que nos separa, será o
grande desafio.

7)

Direitos
Humanos
'

A novidade mais recente no campo dos direitos humanos é
a luta aberta pelos DHESCAS (Direitos Humanos, Econômicos,
Sociais, Culturais e Ambientais). Esses direitos defendem questões
primordiais da vida, como direito à alimentação, à água, moradia,
saúde, educação, etc. Por isso, há quem veja neles o "direito dos
pobres", em oposição ou paralelo com os "direitos civis e políticos",
defendidos pela burguesia. É consenso entre os militantes dos direitos
que eles são "universais e indivisíveis", isto é, todos os direitos
interessam aos mais pobres, inclusive os civis e políticos. Basta
relembrar como as ditaduras militares principiaram por cercear os
direitos civis e políticos, o que impactou negativamente também as
populações mais pobres. Entretanto, a indivisibilidade e
universalidade dos direitos sofrem resistências nacionais e
internacionais. A água, por exemplo, ainda não é reconhecida como
direito fundamental da pessoa humana de forma clara e explícita
em pactos internacionais, a não ser no da criança, embora o seja
para os militantes e conste em documentos da ONU e do Brasi115.
15 MMA:

Plano Nacional de Recursos Hídricos, pg.
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A sociedade civil brasileira tem desempenhado um papel
importante no campo dos DHESCAS. O Fórum Brasileiro de
Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN), para exemplificar, tem
desempenhado um papel importante no debate da sociedade
brasileira sobre a questão e colaborou decisivamente na criação do
CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar) e dos
CONSEAs estaduais.
O movimento social, mais radical na sua visão, propõe
sempre a luta no âmbito da soberania alimentar. Na verdade, "direito
humano à alimentação", "segurança alimentar" e "soberania
alimentar" são conceitos complementares e não antagônicos. O
Direito Humano à Alimentação diz respeito à relação entre o
indivíduo e o Estado. Reconhecido como direito, a alimentação passa
a ser obrigatória para o Estado que assina o pacto, sempre na
dinâmica dos verbos "proteger, promover e prover" esse direito.
Portanto, há uma hierarquia na ação no Estado que começa pelo
proteger e promover, só depois vem o prover. Porém, caso haja
pessoas ou grupos que não consigam prover seus próprios alimentos,
o Estado está obrigado a fazê-lo.

governamentais. É com mecanismos cor::io esses que d�mandas
como educação, terra, água, saúde, etc, vao sendo percebidas pela
população mais pobre como um direito, não como un:1 favor, ou
como uma luta que possa lhes parecer injusta e até de pilhagem do
que seria alheio.
e
A questão dos direitos tende a estar cada vez mais presen:
1s
nas lutas popu lares , já que as conv ençõ es intern acion�
laçoes
articu
e
as
alianç
lecer
transcendem fronteiras e podem estabe
s de
da sociedade civil em todo o mundo. Quase todos os estado
uer
s
alguma forma violam os direitos humanos, mas ne�hum del� �
s.
ver sua imagem internacional vinculada à violaçao dos direito
m
sonha
que
os
para
tante
Portanto, essa é uma trincheira impor
, eI mundo" .
"com um outro e passiv

A Segurança Alimentar e nutricional diz respeito mais à
quantidade, qualidade e regularidade dos alimentos a serem
consumidos. Quando falta um desses itens, aquela pessoa ou
comunidade está em estado de insegurança alimentar. O mesmo
vale para a água. Quando uma pessoa ou comunidade não tem
água em "quantidade, qualidade e regularidade" está em estado de
insegurança hídrica.
Soberania Alimentar refere-se principalmente ao direito de
cada povo formular e implementar sua própria política alimentar,
independente de pressões internacionais, principalmente das
multinacionais da alimentação.
A entrada dos DHESCAS na luta cotidiana é importante
para o povo mais pobre. Foi criada no Brasil a Relatoria Civil dos
DHESCAS, que faz missões nas regiões e elabora o contra-relatório
anual da sociedade civil para, de alguma forma, monitorar as ações
201•
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O Estado Brasileiro no século XXI:
esgotamento ou transformação?

Paulo R. Curvelo Lopes

O objetivo deste texto é apresentar alguns aspectos sobre o
Estado brasileiro, que possam contribuir para a discussão dos
desafios que estão presentes em nosso tempo e as alternativas para
seu enfrentamento. Para isso, num primeiro momento, apresentamos
alguns elementos do debate recente sobre a formação econômica
brasileira. O objetivo é iniciar o texto com algo que seja mais próximo.
Na segunda parte, partimos para a discussão geral, fazendo uma
breve apresentação sobre a questão do Estado, a partir do debate
sobre a sua finalidade. Em seguida discutimos a relação entre Estado
e a sociedade, tendo presente o conceito de sociedade civil na visão
de teóricos que formulam interpretações diferenciadas sobre este
conceito. Na quarta parte apresentamos algumas características da
organização interna do Estado, e em seguida, voltando ao específico,
construímos uma agenda que possa contribuir no debate atual sobre
o Estado e que possa orientar um mutirão por um novo Brasil.

Esta reflexão é feita a partir do ângulo que privilegia o
protagonismo dos setores popularns de nossa sociedade. Isso
significa um combate radical a três posições presentes na prática
política brasileira: a elitista que nega a participação destes setores
na construção da sociedade; a paternalista que aceita a participação
destes setores desde que não ponham em questão os
encaminhamentos e a própria autoridade dos detentores do
processo; a demagógica, entendida como aquela ação que se utiliza
do apoio popular para conquista ambiciosa ou corrupta de poder.
Significa, também, um esforço para identificar espaços nos quais
os setores populares possam fazer valer seus interesses, perspectivas
e possibilidades.
Neste sentido, é que o debate sobre o Estado pode deixar de
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ser uma mera especulação teórica, para se apresentar com
potencialidades para a construção de um mutirão que,
verdadeiramente, possa reverter a onda de exclusão de dois terços
da população brasileira, que caracteriza o atual modelo de
organização de nossa sociedade . Ao se assumir este ângulo de
análise, o que se quer é apostar na utopia da igualdade e da
transformação do poder da opressão em poder do serviço.
O debate sobre o Estado na realidade brasileira pode ser
feito com diferentes recortes. Se olharmos do ponto de vista social
podemos falar do Estado de Bem Estar (welfare state) e as políticas
públicas; do ponto de vista econômico, podemos discutir o Estado
Desenvolvimentista ou o Estado mínimo, privatista; do ponto de
vista cultural nos reportamos ao Estado Patrimonialista ou ao Estado
Nacional; do ponto de vista político, enfatizamos o Estado Populista,
o Estado ditatorial ou o Estado Democrático; do ponto de vista do
sistema temos o Estado Capitalista; da perspectiva estratégica, o
Estado Ampliado, a Esfera P ública ou o Aparelho do Estado.
Em todos estes recortes, podemos observar que existe uma
questão que, no momento, perpassa toda a discussão que diz respeito
à validade desta instância de organização da vida social na atual
conjuntura, caracterizada por processos crescentes de globalização
das diferentes esferas da vida em sociedade. A globalização está a
apontar o fim dos Estados nacionais? Teríamos que pensar, hoje,
na articulação de um Estado cosmopolita? Ou pensar a vida social
sem centros definidores e neste sentido sem esta instância instituinte?
Pensar, como propõe Castells16 , no Estado-rede? Ou como propõe
Negri, um contra-poder centrado na democracia das multidões?17
Claro que estas questões expressam tendências que estão postas na
16

Castells, Manuel. Para o Estado-rede: globalização econômica e instituições
políticas na era da informação. In. Pereira, Luis Carlos Bresser, Wilheim, J e Sola,
Lourdes(orgs.). Sociedade e Estado em transformação, São Paulo, Editora Unesp,
1999.
17
Hardt,Michael y Negri,Antonio. La Multirud contra el Irnperio, OSAL, Buenos
Aires, n.6, 2002.
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realidade mundial. Muitas delas ainda longe de serem vislumbradas
no cotidiano brasileiro, mas nem por isso ausentes do debate teórico
que tem, entre outras, a função de antecipar possibilidades. O que
precisa ser feito é, definido o lugar de onde falamos, como fizemos
acima, identificar o debate que, de fato, irá contribuir para fazer
avançar a perspectiva que defendemos.
Na realidade brasileira, o Estado tem presença marcante na
organização e regulação da vida social. Por outro lado, os recursos
financeiros que ele movimenta têm um peso determinante na
dinâmica de acumulação do capital. Suas funções de estabelecer
um marco regulatório, de produção e distribuição do direito, do uso
legítimo da coerção são demandadas pelos grandes capitalistas
mundiais. Por outro lado, as políticas desenvolvidas na década de
90 de encolhimento deste Estado, fazendo-o mínimo nos diferentes
domínios, só serviram para ampliar as desigualdades sociais,
tomando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Assim, toda e
qualquer discussão, na perspectiva dos setores populares, não pode
deixar de considerar estes fatos e não pode deixar de buscar
alternativas para a construção de uma sociedade justa. É nesta linha
que se coloca o presente texto.

1)

Aspectos sócio-econômicos induzidos pelo
Estado brasileiro

A história do Brasil tem oscilado entre duas ordens
impulsionadoras, e ao mesmo tempo inibidoras, da dinâmica social:
a primeira é a ordem liberal oligárquica e a segunda é a de um
Estado interventor autoritário. Para Tavares18 a ocorrência alternada
destas duas ordens se dá em função de três fatores: os conflitos pela
concessão de "garantias" para apropriação privada do território;
os conflitos entre as oligarquias regionais em sua relação com o
poder· central, em especial no que diz respeito a distribuição dos
18

Tavares, Maria da Conceição. Império, território e dinheiro. In. Fiori, José
Luís(org.). Estados e moedas no desenvolvimento das nações. Petrópolis, RJ.:
Vozes, 1999.
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fundos públicos; os conflitos resultantes das relações entre o dinheiro
mundial, o dinheiro local e as finanças públicas. Para a autora, as
crises econômicas mundiais, embora importantes para rupturas
eventuais, não explicam o processo de dominação interna, expresso
no autoritarismo das elites sobre as classes subordinadas. Muito
menos explicam o caráter rentista e patrimonialista da burguesia
nacional.

Tavares afirma que "as nossas reformas burguesas sempre
tiveram corno limites dois medos seculares de nossas elites ilustradas:
o medo do Império e o medo do Povo". A proclamação da República,
e depois a revolução burguesa de 1930, não admitiram a
participação do povo no "pacto democrático" que se seguiram a
estes dois momentos. Os regimes de governo encontram na ideologia
da ordem e da segurança nacional as justificativas para a exclusão
do povo, tanto na ordem do Estado autoritário como do pacto
oligárquico liberal.

Os projetos econômicos também encontram obstáculos
nestas duas ordens. Os projetos de grandeza nacional, como o Estado
Novo e o projeto geiselista, esbarraram nos interesses do Império
dominante na ordem mundial. Os projetos resultantes dos pactos
oligárquicos liberais terminam entrando em desagregação, em
função dos conflitos presentes no interior destes pactos e das
contradições que são geradas nas relações entre o dinheiro mundial
e o dinheiro local inconversível. Nos momentos de tensão, novamente
o Estado volta para garantir a paz. O autoritarismo presente na
configuração da própria sociedade, torna-se o instrumento para
aniquilar as lutas populares e os movimentos sociais.

Tavares considera como fatores importantes na explicação
de nossa história social e política, a apropriação privada de nosso
território, as migrações rurais e rural-urbanas compulsórias da
população e a centralização-descentralização do próprio domínio
do Estado nacional. Ela identifica, também, um processo que
denominou de "fuga para a frente" do dinheiro e das normas, par e
passo com a fuga para frente de populações em busca de melhores
condições de vida. É nessa conquista do espaço interno de
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acumulação de capital que estará contida a heterogeneidade da
sociedade brasileira, que se caracteriza por uma alteração no tempo
e nas formas de ocupação do território, mantendo a tendência à
concentração crescente da renda e da riqueza ao mesmo tempo
que desenvolve exploração violenta sobre os trabalhadores.

Tavares, ao analisar o projeto nacional-desenvolvimentista
de industrialização pesada considera que seu desenvolvimento, de
fato, ocorre nos anos 50, no segundo governo Vargas, tendo
continuidade no plano de metas do governo Juscelino. Esse projeto
era constituído de um forte núcleo industrial estatal, em que o capital
estrangeiro se complementava com o capital nacional. Neste tripé
fonnado pelo capital estatal, privado nacional e estrangeiro é que
se sustentava a industrialização brasileira que se desenvolveu
fortemente nos anos de 1950 a 1980. O cerne deste projeto é o
Estado e desdobra-se com eixos claros de acumulação de capital e
de ocupação do espaço territorial. Pode-se ilustrar essa afirmação
citando o BNDES, a Petrobrás, a Vale do Rio Doce e o sistema
hidroelétrico e de construção rodoviária, que foram os núcleos
estratégicos, dando apoio à burguesia nacional durante três décadas.

Nos anos 70 é que irá ter início uma associação forte e
duradoura entre a burguesia nacional e o capital financeiro
internacional, com alterações profundas no Estado brasileiro. Esta
associação será a origem da chamada ciranda financeira que tem
graves conseqüências para o conjunto da sociedade até os dias
atuais. O endividamento externo foi iniciado pelos governos militares,
num período em que havia dinheiro fácil com juros suportáveis.
Este quadro se altera no final dos anos 80, o que leva o país a cair
numa armadilha para a qual ainda não encontrou saída.

. Para Tavares, dois projetos foram tentados de 1970 a 2000.
Um foi o que ela chamou de projeto nacional autônomo de potência,
o outro foi o retorno à nova ordem liberal. Ambos foram fracassados.
O primeiro é situado no governo Geisel (1974 a 1978), em que se
conseguiu crescer apesar da crise internacional. Neste modelo, por
diferentes razões, o Estado brasileiro e o grande capital industrial
ficaram vulneráveis às flutuações da liquidez internacional. A crise
27
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da dívida externa e a derrocada das finanças públicas no início dos
anos 80 mostraram a fragilidade do modelo. Para Tavares, o fracasso
do projeto Geisel deu-se menos pelo território e mais pelo dinheiro
:' sobretudo pelo Império. Teve que enfrentar as contradições
internas de seu sistema militar, da sua aliança com a "burguesia
nacional" e da sua tentativa de desfiliação ao sistema imperial
americano.

O projeto deixou uma grande dívida externa, agravada com
a subida dos juros e a escassez de novos recursos. Essa situação
não se resolvia com o aumento de superávit, apesar de todo o esforço
que foi feito neste sentido, já na Nova República. O país vive desde
os anos 80 uma combinação de endividamento externo com
repercussões no endividamento interno do Estado brasileiro. A
alternativa tem sido combinar juros altos e restrição ao crédito líquido
interno, procurando atrair, ou reciclar, o capital externo através da
emissão de dívida pública em prazos mais curtos.Isso leva a uma
dolarização ou indexação até se chegar a uma nova crise cambial.
Os bancos se converteram em parasitas do Estado e beneficiários
da inflação. Para Tavares, a grande questão deste período e de hoje
é a falta de instituições públicas e privadas capazes de garantir
endogenamente a intermediação financeira adequada ao nosso
próprio potencial de poupança. O Estado, por sua vez, não foi capaz
de dar um basta ao poder criado pela associação entre o capital
financeiro privado nacional e o internacional.

O outro projeto, denominado por Tavares de neoliberalismo
tardio, inicia-se na década de 90, com o Governo Collor, que adere
às recomendações de liberalização e desregulamentação financeira
do FMI e Banco Mundial (outros países já haviam aderido a essa
proposta desde o início da década de 1980). Este projeto foi
incrementado pelos dois governos de FHC, através da abertura
radical da economia, reforma da previdência, operações de
privatização das estatais, desnacionalização de bancos, desmonte
do Estado. Tudo isso foi feito num ritmo surpreendentemente rápido.
Este modelo levou a um aumento brutal da dívida pública interna e
do endividamento externo do setor privado. O setor bancário
281 d'I�

'4ª Semana Social Brasileira

continua tendo grandes lucros, enquanto está refreado o crescimento
econômico. Para Tavares, diante deste projeto, ainda em vigor,
colocam-se duas alternativas: continuar sob o domínio do capital
financeiro internacional, em especial os bancos norte-americanos
ou ter um controle severo do câmbio e do movimento dos capitais,
que culminaria numa moratória definitiva. Nesta segunda alternativa
é preciso uma mudança radical no pacto de poder da atual sociedade
brasileira, pois implicaria a exclusão do país da ciranda financeira,
impondo graves perdas aos bancos, ampliando o mercado interno
e o comércio internacional, por força do crescimento endógeno.

Tavares considera que o projeto hegemônico, tanto local
como mundial, não trabalha na perspectiva da autonomia das
políticas econômicas dos Estados nacionais em crise. Ele aposta na
diminuição das moedas nacionais, reduzindo-as a três: dólar, euro
e iene, convertendo" os demais bancos centrais em boards da moeda
dominante, sem qualquer autonomia na política cambial e monetária.
Esta proposta tem esbarrado nas contradições existentes no mundo
que dificultam a imposição de uma nova ordem mundial, que está
longe de ser resolvida.

Tavares afirma que desde os anos 90 estamos vivendo uma
política de alinhamento americano que está provocando a destruição
da economia, da ideologia e da diplomacia nacionais. E foram estes
três elementos que sustentaram o Estado brasileiro desde os anos
de 1930. Do ponto de vista geoeconômico optamos pela inserção
subordinada na globalização financeira, tornando-nos prisioneiros
do endividamento externo. Neste caminho teremos o
desmantelamento do Estado brasileiro. Pela primeira vez na história
do capitalismo brasileiro há a ausência de um modelo de
crescimento, nem "para fora" nem "para dentrd', o que paralisa o
país e dificulta a busca de alternativas. Isso, por outro lado, abre a
possibilidade da construção de um caminho que, pela primeira vez
poderá incluir os setores populares na definição dos rumos a serem
dados à sociedade.

ª

4 Semana Social Brasileira

:.r

29
.,

2)

Finalidades do Estado

Um primeiro debate que surge é sobre a finalidade do Estado
Trata-se d � uma instância que está acima dos interesses particular�
e q�e defme o bem comum? Ou, ao contrário, uma instância a
ser �1ço de determinados interesses presentes na sociedade, no caso,
os interesses do grupo dominante?
Na primeira alternativa, o Estado é a forma encontrada pela
_
oc1edade
para se manter enquanto tal. Ou seja, diante de tantos
�
mte �esses diferenciados, os seres humanos encontram as bases nas
quais podem viver em sociedade. Essas bases irão ser estabelecidas
se �u::do algumas correntes, através do contrato social. Essa era �
opm1ao corrente até o início do século XIX para a origem do Estado
Este contrato �stá ligado a certas condições, a restrições morais 0�
_
legais. As teonas contratualistas terão influência até os dias atuais.
Para outras correntes, essas bases se impõem pela necessidade.
Algumas regras, p�rticularmente aquelas relevantes para a proteção
_
da vida e d � propnedade, se fazem necessárias e devem ser fixadas
_
monopohs�camente. Para essas correntes, o poder autônomo do
Estado denva, em última instância, desta necessidadel9.
Na segunda alternativa, o conceito de classe social torna-se
entrai.
Algumas correntes consideram que o Estado é um
�
mstrun:iento particular de uma classe. Esta, que é a classe dominante
da so:1edade, o coloca em oposição aos interesses da sociedade.
Ele so pode ser analisa?º enquanto dissimulação, à medida que
_
,
re�resenta a unidade f1cticia de uma multiplicidade.Essa visão
uml�teral reforça a relação entre o Estado e a classe dominante, em
de�1mento das relações que o Estado mantém com O conjunto da
soci�dade. Trata-se, assim, do Estado-instrumento da classe
dominante, que será extinto quando os interesses particulares de
uma classe coincidirem com os interesses de toda a sociedade. Ainda
19 Sobre este de bate consultar:

Hall, John(org.), Os Estados na História. Tradução
_
_
P�ulo Vaz, Alnur Nascunento e Roberto Brandão. Rio de Janeiro: Imago Ecl., 1992.
Ai��a: Bobb10,!'forberto. Esta ?º• governo, sociedade; por uma teoria geral da
pohtica. Traduçao Marco Aurélio Nogueíra. Rio de Janeiro: paz e Terra, 1987.
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dentro desta alternativa, uma outra abordagem considera que o
Estado de classe quer dizer Estado de uma sociedade dividida em
classes. O Estado representa o produto de uma relação com a
totalidade das relações sociais, ou seja, ele representa a relação dos
interesses das classes dominantes com os das outras classes sociais.
Neste sentido, o Estado é uma das arenas onde se desenvolve a luta
de classes. Trata-se de uma vertente teórica que terá grande impacto
na luta política dos grupos subalternizados20.
Assim, a definição da finalidade do Estado abre múltiplas
interpretações teóricas. Ele pode ser visto como fator de coesão social,
ou expressão de valores essenciais, ou centro dos processos de
alocação social, ou a institucionalização da força militar, ou uma
organização sócio-espacial diferente, todas tendências da primeira
alternativa, ou ainda, o lócus da luta de classes, ou instrumento da
classe dominante, como tendências da segunda alternativa.
No debate contemporâneo uma nova questão surge na
discussão sobre a finalidade do Estado: com o processo de
globalização, e as alterações que vêm ocorrendo no processo
produtivo, não estaríamos assistindo ao declínio e mesmo o fim do
Estado-nação? Para alguns teóricos21 , as grandes empresas
transnacionais superam a jurisdição e a autoridade dos estados
nação, passando elas a governarem o planeta. Por outro lado, os
bancos, os organismos de planejamento e outras agências são
legitimados num nível transnacional de poder. Assim, trata-se de
um processo estrutural e irreversível, que independe de
posicionamentos ideológicos. Outros autores advogam a necessidade
de instituições globais para responderem aos desafios da
globalização, uma vez que o Estado-nação, por estar preso a uma
base territorial não atende às necessidades do tempo presente. Na
20

Para compreender a questão analisar: Poulantzas, Nicos. Poder Político e
clásses sociais. Tradução de Francisco Silva. São Paulo: Martins, 1977. Ainda:
Sader, Emir. Estado e política em Marx: para uma crítica da filosofia política. São
Paulo: Cortez, 1993.
21 Ver,
em especial: Hardt, Michael e Negri, Antonio. Imperio. Buenos Aires,
Paidós, 2002.
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verdade, essas teses sobre uma crise total do Estado carecem de
uma base empírica, pois os dados apontam para uma presença
ativa dos Estados na contemporaneidade, inclusive o surgimento
de novos Estados-nacionais, e carecem, ainda, de uma base teórica
sólida, uma vez que a mudança na forma, freqüente em qualquer
construção histórica, não pode ser confundida com as finalidades,
que se alteram quando de uma alteração estrutural da organização
da sociedade.
3)

Relação Estado/Sociedade Civil

Um outro debate teórico necessário à compreensão do tema
diz respeito à relação do Estado com o que ficou conhecido como
sociedade civil. Estudos clássicos, como por exemplo Bobbio22,
analisam o conceito de sociedade civil em seu desenvolvimento
histórico. Aqui, vamos situá-lo no debate contemporâneo, a partir
das formulações de Gramsci23 e as novas abordagens que têm sido
propostas em torno da relação com o Estado.

O conceito de sociedade civil tem importância central no
pensamento gramsciniano, pois se trata de um conceito que procura
dar conta das transformações que estão em curso nas sociedades
do capitalismo desenvolvido de sua época. Havia neste processo
forças que apontavam para formas mais avançadas de convivência,
mas também estavam presentes tendências desagregadoras,
competitivas, individualistas. Ao mesmo tempo havia modificações
substanciais em torno do Estado, que se ampliava e procurava se
articular com as novas realidades emergentes.

Gramsci procura analisar estas mudanças, identificando no
conceito de sociedade civil a construção teórica que pode articular
a expansão das individualidades e diferenciações, com os fatores
capazes de promover agregações e unificações superiores. Neste
22

Bobbio, Norberto, op. cit.

23

Gruppi, Luciano. O conceito de hegemonia em Gramsci. Rio de Janeiro, Graal,
1978.
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sentido, sociedade civil não se separa do Estado, ao contrário, ela
mantém uma unidade dialética com este. Os integrantes dela estariam
dispostos como vetores de relações de força, como agentes de
consenso e hegemonia. A sociedade civil congregaria múltiplos
organismos privados, mas que não deixariam de estar vinculados
ao Estado e buscando se tornar Estado. Essa vinculação do Estado
com a sociedade civil tem em vista a construção da hegemonia,
pois o Estado não teria apenas a função do uso da força (coerção),
mas também a busca do consenso, o que seria possível através da
sociedade civil. O Estado, neste sentido ampliado seria sempre uma
combinação de hegemonia e coerção.

Assim, sociedade política (o Estado em suas funções de
coerção) mais a sociedade civil compõem o Estado no sentido
ampliado. A sociedade civil em Gramsci congrega diferentes setores
no interior do Estado, com uma função educativa, articulando
interesses, politizando ações, superando limites, organizando
consensos e hegemonias. Seus atores são típicos do campo estatal
em sentido amplo. Ela pode ser entendida como o conteúdo ético
do Estado, o espaço onde se disputa o poder e a dominação, espaço
de luta, governo e contestação, gerador e formador de vontades
coletivas. Espaço, portanto, aberto tanto à construção de hegemonias,
como para controle e direcionamento dos governos, ou mesmo para
a regulação estatal e o delineamento de soluções positivas para os
problemas sociais.

É preciso ter presente que outras interpretações foram dadas
ao pensamento Gramsciano, entre elas a que leva a ver a sociedade
civil como separada do Estado. Por outro lado, com o processo de
globalização e o surgimento de novas questões, o conceito passou a
ser questionado e novas formulações entraram no debate sobre a
sociedade civil. Nogueira24 irá identificar três grandes vertentes
teóricas presentes no debate contemporâneo sobre este conceito. A
24

Nogueira, Marco Aurélio. Sociedade civil, entre o político-estatal e o universo
gerencial. Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol.18, n.52. São Paulo. Junho
de 2003.
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primeira ele chama de sociedade civil político-estatal, que estaria
centrada no conceito gramsciniano, nesta visão de unidade dialética
entre Estado e sociedade civil. A segunda ele chama de sociedade
civil liberista. E a terceira foi denominada de sociedade civil social.
Estas duas últimas vertentes estariam em diálogo e concorrência
com a primeira.

Nogueira considera que na sociedade civil !iberista está
presente a idéia de mercado, sendo que a luta social aparece numa
perspectiva privada sem interferências públicas ou estatais. Numa
variante encontramos o que ficou conhecido como o público não
estatal, em que as organizações são públicas, porque voltadas para
o interesse geral, mas estão separadas do aparelho de Estado. Na
vertente !iberista não se coloca a questão da hegemonia, pois o que
se busca é a vantagem que o ator social pode obter, maximizando
seus próprios interesses. Assim, a sociedade civil independe do
Estado e, neste caso, este pode ser um Estado mínimo, mais liberal
e representativo do que democrático e participativo. A sociedade
civil é o espaço dos atores sociais que se organizam de forma
independente para atender seus interesses particulares. Nela pode
existir oposição mas não mudança radical do estabelecido.

Para Nogueira, este conceito estará na base teórica do
chamado "Terceiro Setor", entendendo-o com a função de atender
as necessidades e carências de certos segmentos da população e
tendo uma mesma legislação reguladora e enquanto instância
capacitada para substituir o Estado. Outros teóricos, ao contrário,
terão outra compreensão sobre o Terceiro Setor, vendo-o como arena
de ações cívicas alternativas.

Nogueira afirma que "em sua configuração típico-ideal, essa
sociedade civil !iberista produz incentivos basicamente competitivos:
re-fragmentação, fechamento corporativo dos interesses,
despolitização. Nela tendem a se articular movimentos direcionados
para valorizar interesses particulares, atender demandas, fiscalizar
governos, desconstruir e desresponsabilizar o Estado, enfraquecer
ou desativar dispositivos de regulaçãd'. (Nogueira, 2003).
341
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A sociedade civil social, a terceira vertente, destaca a política,
mas separa a luta social da luta institucional, desfocando a questão
de estratégias de poder e hegemonia. O institucional, entendido
principalmente como o sistema político partidário, é visto como
negativo e inferior, sendo a sociedade civil o lugar imune a desvios
e degradações que nele estão presentes. Assume-se assim uma
perspectiva supra-institucional, aliada a uma orientação
supranacional. Os movimentos formadores desta sociedade se auto
organizam e se auto-limitam, colocando-se como disciplinadores
de instituições mais sistêmicas como o Estado e o mercado.

Na sociedade civil social se constrói a vontade geral, a partir
de atores eticamente superiores. Para isso, é que se faz necessária a
sua separação do Estado e considera como inferior o político. A
política existente se converte em ética e não se apresenta como poder,
dominação, hegemonia e Estado. Ou seja, não entra nas contradições
existentes no espaço regido pelo Estado, ficando com a parte "boa"
da vida social. Nela estaria o universalismo, a ética, o diálogo, ao
passo que no político estaria o particularismo, a força, a corrupção.
Essa visão dicotomizada produz uma valoração e um poder de julgar
a integridade moral e a estatura política dos atores. É possível
contestar o poder e o sistema, mas fica difícil a construção de uma
direção ético-política capaz de conquistar hegemonia.

Tanto a sociedade civil social como a !iberista trabalham
com a idéia de uma sociedade civil autônoma em relação ao Estado
e ao mercado, livre das contradições do sistema e acima dos conflitos
e interesses particulares. Trata-se de uma instância recuperadora
da vida social e de uma sociabilidade perfeita. Fica a idéia de que
nela não há tensões, disputas ou contradições. Como diz Nogueira,
"uma sociedade civil que luta mas que não está atravessada por
lutas e que, por isso, não se estrutura como um campo de ações
dedicàdas a organizar hegemonias". (2003). Trata-se mais de um
espaço para o agir comunicativo, no sentido de Habermas, do que
um espaço onde possam ser construídas novas bases de unificação
e unidade política na busca do consenso, ou seja, a hegemonia
como propunha Gramsci. Neste sentido, ela corre o risco de esvaziar
ª
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o político-estatal e, conseqüentemente, as funções reguladoras e
distributivas do Estado.

Como toda teorização, estes conceitos expressam tendências
que estão presentes no mundo contemporâneo e, por isso, não são
extemporâneos. A questão é saber o que se quer potencializar e que
tendências precisam ser combatiqas ao assumirmos uma
determinada posição. Em nossa realidade, em que pese a questão
da globalização, o Estado continua tendo uma presença forte quer
como indutor de políticas, quer como organizador de uma
determinada sociabilidade. A sociedade brasileira ainda se estrutura
a partir do Estado e o governo tem um papel de relevo na sua
condução. Em médio prazo, pode ser que isso não venha a ocorrer
mas sem deixar de olhar o futuro, temos que pensar no presente �
nas possibili 9ades que ele oferece para construirmos o futuro que a
ge�te quer. E bem verdade que há uma tendência que aponta para
o fim dos Estados nacionais, mas isso não é inexorável. Assim,
c�nsid;rando a presença do Estado na sociedade brasileira e que
nao ha fato consumado, é preciso continuar o debate e identificar
do ângulo dos setores populares, os fatores que contribuam para �
construção deste espaço de conquista de hegemonia.

Neste sentido, a proposta de Gramsci não pode ser
descartada. Há uma tendência à fragmentação da vida social. Se
por um lado, temos que combater a homogeneização que sufoca os
indivíduos, não podemos, por outro lado, ir ao extremo oposto de
uma fragmentação que os atomiza. A questão é de como unificar e
º:ganizar sem burocratizar, tolher e homogeneizar. Ou seja, "a
_
d1scussao sobre sociedade civil pode ajudar a que se encontrem
respostas para essa questão. Nela, no fundo, oculta-se um problema
�aior: o da hegemonia, o de saber com que valores, proj�tos e
ideais caminharemos ao longo do século XXI". (Nogueira, 2003).
4)

Organização Interna do Estado

Um terceiro debate importante diz respeito à organização
.
interna do Estado. Vamos apresentar, aqui, alguns itens relacionados
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a este tema: a Federação e seus entes, os três poderes, o governo e
sua gestão, a burocracia e a máquina estatal. Evidentemente, estes
itens não esgotam o debate sobre a organização interna, mas
possibilitam a discussão de diferentes aspectos que perpassam as
situações vivenciadas no cotidiano da sociedade brasileira ao
mesmo tempo em que suscitam questões teóric�s fundamentais para
a construção de alternativas.
A Federação:

A República Federativa do Brasil é composta de três entes
federados: a União, os estados e os municípios. Este último, desde a
Constituição de 1988 tem autonomia, fato que não é comum em
outros países. Mas enquanto nos países europeus, por exemplo, que
os municípios não têm autonomia, mais de 60% da receita pública
fica com os muncípios, no Brasil eles recebem em torno de 20%
desta receita. Assim, eles são entes autônomos, mas sem recursos
financeiros. Por outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em
vigor no governo FHC, criou entraves a esta autonomia, ao manter
excessivos controles sobre as finanças de estados e municípios.
As relações entre os entes federados sofreram profundas
mudanças na década de 80, com seus reflexos ainda hoje. A
Constituição de 1988 definiu o federalismo de cooperação, traduzido
na redistribuição do quadro de competências entre os três níveis d.e
governo, prevendo que certas matérias fossem tratadas por mais de
um nível. A União ficou com a competência normativa geral, os
estados federados com competências intermediárias, em parte
normativas, em parte de execução, e, os municípios com a execução.
O que se buscou foi uma maior organicidade na atuação dos três
níveis. O Estado ficou corno agente normativo e regulador da
atividade econômica, em condições de exercer, na forma da lei, as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento.

A descentralização, com o conseqüente aumento do
protagonismo dos governos locais, foi a grande palavra de ordem,
tanto para setores progressistas como para os conservadores
motivados pelos organismos internacionais como o FMI e o Bane�
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Mundial. Essa transferência de poder d�cisório para o município
ou entidades e órgãos locais, foi discutida em duas vertentes: a
primeira, numa linha progressista, considera a descentralização
como possibilidade de tornar o governo mais acessível ao cidadão,
aumentando a participação direta da cidadania e o controle com
responsabilização social; a segunda focaliza prioritariamente os
processos de modernização gerencial da gestão pública,
preocupando-se com a eficiência do governo local.
Alguns autores consideram que a descentralização sem
critérios claros pode transferir certos encargos que se justificam de
forma centralizada, pois definem uma linha comum necessária a
diferentes municípios. Por outro lado, há temas cuja territorialidade
vai além do município. É o caso, por exemplo, de questões ligadas à
infra-estrutura urbana, como energia, que dificilmente estão
circunscritas a um só município. Nesta questão, não é por acaso
que o deb ate girou em torno da privatização e não da
descentralização, o que não apresentou alternativas
potencializadoras, uma vez que houve a tentativa de modernizar a
gestão,. quando a questão central se situava no campo da
democratização do serviço. A perspectiva de modernização da gestão
empobrece o debate e acaba criando alternativas que em médio
prazo agrava o problema em vez de solucioná-lo.
Em algumas áreas, a alternativa encontrada pelos municípios
foi a criação de consórcios. É o caso do lixo, saúde e transportes.
Em Minas Gerais, por exemplo, 92% dos municípios estão envolvidos
em Consórcios Intermunicipais de Saúde25 . Há, ainda, no caso dos
recursos hídricos, a organização dos Comitês de Bacia, com a
participação das comunidades locais. Mas trata-se de iniciativas
que ainda apresentam limites na perspectiva democrática.
Um outro campo em que a descentralização encontra
barreiras diz respeito ao desenvolvimento econômico. Os espaços
econômicos existentes no país ultrapassam o local. Isso faz com
25 Ver o estudo de Farah, M.F. dos S. Características recentes das articulações
urbano-regionais do Estado de São Paulo. São Paulo, Anpur, março de 2001.
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que a descentralização não ocorra neste campo e os processos
decisórios essenciais para o desenvolvimento local, se realizam sem
a participação efetiva das forças políticas locais. São processos que
ficam centralizados nas esferas estaduais e federal, fazendo com
que a descentralização ocorra em políticas periféricas.
Com a ênfase no município, a partir dos anos 80 e em
especial na Constituição de 1988, há um esvaziamento do papel
dos estados, reforçado com a posterior centralização fiscal e
tributária que empobreceu tanto estados como municípios, para
sustentar a política de austeridade fiscal adotada pela União. Assim,
em termos econômicos, estados e municípios encontram-se sem
recursos financeiros para implementação de suas políticas. Todos
estão estrangulados pela política de ajuste fiscal, comandada pelo
FMI. A saída encontrada foi a da guerra fiscal entre estados e
municípios, cada um oferecendo mais vantagens para atrair
investimentos. Essa competição entre os municípios, expressa na
atração de grandes empreendimentos, ações de marketing no sentido
de "vender a cidade", divisão espacial do consumo, luta por assumir
o controle e o comando de operações, competição por assumir os
excedentes gerados pelo governo central, pode tornar-se destrutiva
entre as localidades.
Em termos políticos houve a abertura de espaços de
participação dos segmentos sociais na gestão da coisa pública, em
especial dos municípios. Instrumentos que facilitaram essa
participação foram: o orçamento participativo e os diferentes
conselhos criados a partir da Constituição de 1988. Estes
instrumentos carecem de aperfeiçoamento em suas dinâmicas e
processos, mas têm se mostrado com potencialidades a serem
exploradas.
Os poderes da República:
A República Federativa do Brasil é constituída de três
poderes autônomos: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A
Constituição· de 1988, reafirma a separação de poderes como
princípio estruturante da ordem político-institucional, estabelecendo-
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como "cláusula pétrea". Mas isso não elimina os conflitos entre
esses poderes. Ora assistimos conflitos entre o Executivo e o
Legislativo, ora entre o Executivo e o Judiciário, raramente entre o
Legislativo e o Judiciário. Essa presença do Executivo se deve, em
parte, pelo fato do regime ser presidencialis�a. Para m�nter a
govemança, esse regime desenvolveu um padrao que esta sendo
chamado de "presidencialismo de coalizão", cuja centralidade está
na relação entre Executivo e Legislativo. Como afirma Abranches2�
"por ser presidencialismo, esse regime de governança reserva a
presidência um papel crítico e central, no equilíbrio, gestão e
· estabilização da coalizão. O presidente precisa cultivar o a .10
��
popular para usar a popularidade como pressão sobre sua coahzao;
ter uma agenda permanentemente cheia, para mobilizar atenção
da maioria parlamentar e evitar sua dispersão; ter uma atitude
proativa na coordenação política dessa maioria, para dar-lhe direção
e comando".
0

No presidencialismo, a composição destes poderes se faz de
maneira diferenciada. O Executivo é formado com base no voto de
toda a Nação, enquanto o Legislativo é formado por representantes
de parcialidades. No caso do Senado há uma outra particularidade,
pois ele é composto por representação dos estados, em igual número,
independente do peso populacional e político de cada estado. O
estado do Acre tem o mesmo número de senadores que tem o estado
de São Paulo. Daí a necessidade dessa coalizão. O presidente tem
mecanismos para influenciar o andamento dos trabalhos no
Legislativo, desde a capacidade para editar medidas provis�rias,
_
passando pelo congestionamento da pauta dos trabalhos legislativo�,
com a edição e re-edição dessas medidas, até a iniciativa de leis
complementares e ordinárias, além da iniciativa privativa de
legislação em diferentes matérias. Não se admite aos parlam� ntares
o aumento de despesas nos projetos de iniciação exclusiva do
presidente da República. Todo esse arsenal contrabalança a
composição diferenciada dos poderes da República e mostra-se,

26 Abranches, S. H. Presidencialismo de Coalizão e Crise de Governança.
Conjuntura Política. N. 26,junho de 2001.
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na prática, como mecanismo que consegue evitar conflitos
disruptivos entre o Executivo e o Legislativo, como ocorreu na década
de 60 no Brasil.

Em relação ao Judiciário, tem havido uma presença mais
efetiva deste poder na República brasileira, o que tem levado a alguns
conflitos, em especial, com o Executivo. Werneck27 irá identificar
esse maior protagonismo do Poder Judiciário a partir da Constituição
de 1988, que ampliou .os instrumentos de proteção judicial, que
passaram a serem usados por diferentes atores da sociedade. Para
analisar essa presença do Judiciário na política ele utilizou, num
primeiro momento, o conceito conhecido como "judicialização da
política", embora tenha visto, posteriormente, os limites de usos
variados sobre este conceito. Ele considera que há uma
predominância do Executivo sobre o Legislativo e um distanciamento
deste em relaçãoàs demandas da sociedade, que reagiria pela busca
crescente do Poder Judiciário contra leis, práticas da Administração
ou omissões tanto do Executivo como do Legislativo.

Com base em amplo material empírico, Werneck conclui que
a ação do Ministério Público28 faz parte da constituição de um amplo
sistema de complementariedade e interdependência entre os poderes
do Estado, a mídia, a cidadania organizada e os indivíduos. Ele
identifica neste processo a possibilidade, inclusive, do cidadão
influenciar, pela via judicial, a formulação da agenda pública,
redefinindo o próprio papel do Poder Judiciário. Em suas análises,
ele identifica o crescimento desta demanda por ações coletivas
através do MP, ampliando o escopo daqueles que passam a ser os
réus: não só órgãos públicos, mas também empresas, associações
civis e cidadãos.

27 Vianna, Luis Werneck (org.). A democracia e os três poderes no Brasil. Belo

Horizonte. Editora UFMG, 2002.
28 Conforme o capítulo IV, seção Ido capítulo ill 'Do Poder Judiciário", da
Constitujção, que rege sobre as funções e atribuições do Ministério Público,
este poder é indep�ndente, separado dos poderes Executivo e Judiciário. Cabe
ao MP, dentre outras funções, 'promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para proteção do patrimônio público e social'. (Constituição brasileira de 1988).
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A análise de Werneck aponta para a cooperação e
complementariedade entre os poderes da República n� pro�uçã?
de dedsões políticas, articulando formas de representaçao eleitorais
e funcionais. Neste modelo ganha destaque a participação política
e a deliberação pública. O Judiciário passa a ter mais visibilida? e ?
sua atuação se dá em relação às autoridades governament� 1s, ª
.
burocracia e outros espaços sociais. Assim, aquela independenc1a
centrada numa pretensa neutralidade do Judiciário é substituída
por uma visão de maior complementariedade, numa perspectiva de
fortalecimento da democracia.
Além das mudanças introduzidas na Constituição de 1988,
0 controle externo do Judiciário poderá contribuir para fazer avançar
essa perspectiva. Como afirmou o ministro do Supremo Tribunal
Federal, Eros Roberto Grau, em entrevista à Folha de São Paulo, a
respeito deste órgão do Poder Judiciário "O STF viveu grandes
momentos nos últimos anos. Tenho muito claro que, por ser um
tribunal político, o STF haverá de ter sido conservador nos momentos
em que a sociedade brasileira era c9nservadora. Creio que em um
_
momento de grande transformação, de grande expectativa, o STF
deve faz er jus a essa expectativa de transformação, sempre nos
parâmetros da Constituição". (FSP - 28/06/2004).

O governo

e

sua gestão:

A gestão de um governo republicano está centrada na noç� o
da coisa pública. Daí que todas as tentativas de tratar a gestao
governamental do ponto de vista empresarial têm se mostrado
insifucientes e têm dado margem ao uso abusivo da máquina estatal.
A noção de coisa pública implica na discussão sobre a transparência
e o controle social, através da publicização do processo de to� ada
de decisões. Essa perspectiva se opõe às práticas de corrupçao e
violência presentes na sociedade. A gestão empresarial preoc�pa�a
com a maximização do lucro, não oferece condições para r�ahzaç� o
da gestão governamental, que precisa se pautar pela d1mensao
democrática do controle social.
Na sociedade brasileira um traço marcante da gestão
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governamental tem sido a corrupção, geradora de diferentes formas
de violência institucional, ou seja, a força estatal exercida sobre a
sociedade, sem controles e limites. Isso tem a ver com a própria
discussão sobre o poder e a forma como ele é distribuído na
sociedade. Numa sociedade em que as elites assumem o poder
senhorial, isto é, o poder que se constitui em si me.smo, sem precisar
dar satisfação a ninguém, essas elites se apossam do governo e
desenvolvem uma gestão sem considerar o espaço público,
privatizando-o, gerando a corrupção e diferentes formas de violência.
Nesta relação entre corrupção e violência, Schilling29 afirma
que "não se deve opor terminantemente corrupção e violência, mas
sim entender que a corrupção, se na relação corruptor/corrupto é
uma alternativa ao uso da força, comporta uma dimensão de
violência, podendo gerar e vincular-se de diferentes formas com esta".
Analisando as várias implicações desta relação, a autora chega até
a ligação com as formas atuais do crime organizado, e o amplo
intercâmbio deste com os sistemas político, econômico e financeiro,
que extrapola os limites de um país, construindo conexões
internacionais. Há assim uma dimensão interna do debate, expressa
na troca corrupta, uma dimensão social, na relação de reprodução
da injustiça e da desigualdade na sociedade e uma dimensão
internacional, composta das relações entre corrupção, violência e
crime organizado.
A forma como o governo desenvolve a gestão da máquina
estatal irá estimular, ou frear, a corrupção. Quando ele busca amplas
maiorias heterogêneas para governar, está abrindo campo para o
desenvolvimento de acordos nem sempre tão transparentes. O
oferecimento de cargos públicos, as manipulações do orçamento, a
pressão "oculta" dos lobistas, as decisões urgentes e de última hora
etc, são práticas de gestão que facilitam a corrupção. É sabido que
no cotidiano, a gestão pública é vista como feita para frear todas as
iniciativas. É sabido que no serviço público nada é possível de ser
29

Schilling, Flávia. O Estado de mal-estar: corrupção e violência. São Paulo em
Perspectiva. Vol. 13, n.3,julho/setembro de 1999.
ª
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feito, pois existe uma legislação proibitiva. Ao mesmo tempo, tudo é
possível, pois existe uma brecha para contornar a legislação. Essa
forma de normatizar o cotidiano da gestão, também, contribui para
a proliferação de práticas corruptas e corruptivas.
A corrupção dá margem também ao escândalo, como tem
se evidenciado nos últimos anos no país. O escândalo é a descoberta
da corrupção, podendo contribuir para combatê-la, mas, por outro
lado, pode servir para sua proliferação, uma vez que o próprio
escândalo pode ser uma forma de corrupção, quando fortalece a
posição do denunciante igualmente corrupto. O escândalo não é
um fenômeno novo nem se circunscreve ao Brasil, e tem sido
analisado em detalhes por T hompson30. Este autor irá discutir o
que ele chamou de "escândalos midiáticos", que são aqueles que
têm ampla cobertura da mídia, mas também têm uma dimensão
espaço-temporal surpreendente. Se por um lado, o chamado
jornalismo investigativo pode contribuir para o fortalecimento da
transparência e do controle social na gestão do governo, por outro
lado, isso pode levar ao fortalecimento de um determinado grupo e
ao descrédito, por parte da sociedade, em relação à gestão
governamental.
A burocracia e a máquina estatal:
Um último tema, sem querer encerrar a lista de temas que
podem ser tratados neste debate, relacionado à organização interna
do Estado, diz respeito à burocracia. Um estudo clássico sobre este
tema é o de Tragtenberg31. Este autor irá dizer que no capitalismo se
observa um policentrismo da burocracia, existindo uma competição
entre a burocracia das empresas privadas e a pública. Entende,
ainda, a burocratização como um sistema de dominação, o que
implica em condutas significativas e não apenas uma organização
formal, como proposto no modelo weberiano. A preocupação de
3

ºThompson, J. B. Política! scandal: power and visibility in the medja age. EUA/
GB, Blackwell Publishers, 2000.
31 Tragtenberg, Maurício. Burocracia e Ideologia. 2 ed. São Paulo, Ática, 1977.
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Tragtenberg é analisar a dinâmica interna da burocracia, a maneira
pela qual ela estrutura suas raízes na sociedade e como ela faz para
au mentar seu poder.
A dinâmica da burocracia para Tragtenberg, se desenvolve
antiteticamente: respondendo à sociedade de massas, convida a
todos à participação, ao mesmo tempo em que, defende-se pelo
sigilo administrativo, pela coação econômica e pela repressão
política. Isso é feito através da hierarquia, monocracia, formalismo
e opressão.
Como decorrência da complexificação do processo de
desenvolvimento do capitalismo, a burocracia irá se desenvolver
combinada com a tecnocracia, reduzindo a sociedaqe a um conjunto
objetivo, capaz de ser dominada pela técnica, através de influxos
tec nológicos. A tecnocracia terá como instrumento central a
construção de modelos, que passam a substituir a própria realidade.
O modelo seleciona as variáveis em jogo, de forma que pode excluir
variáveis fundamentais e, ainda, universalizar uma perspectiva que
é particular. Por exemplo, quando se diz que não há outro modelo
econômico a seguir, a fala é a partir de determinados interesses e
não de possibilidades que estão presentes na realidade. Assim, o
modelo naturaliza e universaliza a razão técnica, que é condicionada
historicamente, otimizando o atual como sendo o desejável.
A presença da tecnocracia irá levar a uma divisão na máquina
estatal, entre a burocracia técnica, ou tecnoburocracia, e a burocracia
política. A primeira centrada no princípio da competência, entendida
como o uso racional e lógico do conhecimento. A segunda apoiando
se no princípio da representação e em posição inferior, à medida que
não tem o domínio da técnica. Quanto mais a máquina estatal se
complexifica, mais se toma efetivo o domínio da burocracia técnica,
que passa a ter o controle dos meios estatais de coerção. A informática,
os instrumentos de racionalização do trabalho, a modernização do
aparato jurídico-legal, a racionalização das políticas de assistência,
en�im, todo um instrumental técnico-científico que se desenvolve no
campo social, aumenta o poder da burocracia técnica, que independe
de apoio da população para se manter na máquina estatal, podendo,
ª
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inclusive, testar diferentes modelos, independente de aspectos éticos
e sócio-políticos.

Ainda em relação à máquina estatal, há a considerar o que
tem sido chamado de "Governo Eletrônicd', que não significa apenas
a existência de computadores nas dependências da máquina estatal,
mas a tentativa de realização, através da tecnologia, de uma
convivência mais direta, transparente e participativa entre as
instituições estatais e o cidadão. Até que ponto isso leva a um controle
maior da burocracia sobre o cidadão, é uma questão que não foi
suficientemente estudada. Os poucos estudos existentes32 neste
campo ressaltam o controle da máquina pelo cidadão e não o
inverso. Entretanto, o que tem sido visto na realidade brasileira dos
últimos anos é um controle violento sobre o cidadão e sua vida
privada, o que poderá trazer grandes desgastes a um processo de
democratização da vida social.
5)

Agenda de Temas para o debate

O debate sobre o Estado pode ser feito a partir das lutas
populares que se desenvolvem na sociedade. Elas, potencializadas
pelas dissensões internas das classes dominantes nos planos nacional
e internacional, poderão ir definindo elementos centrais na
ordenação da sociedade. Neste sentido, considerando o caráter de
disputa que caracteriza o Estado, na sociedade capitalista, ainda
parece ser fundamental, como afirma Bauman33 a recuperação da
32 Sanchez, Oscar Adolfo.

Nova, n.58, 2003.

O poder burocrático e o controle da informação. Lua

critica o Estado centrado na prioridade das leis de mercado sobre as
leis da polis, transformando o cidadão em coJ1Sumidor. Este demanda mais
proteção e menos a participação no governo do Estado. Para Bauman, os Estados
contemporâneos não conseguem desenvolver a capacidade dos cidadãos para
negociarem e decidirem o que é o "bem público", condição para viabilizar uma
república. Por isso, propõe uma instituição republicana internacional, em escala
proporcional à dos poderes transnacionais. Bauman, Zigrnunt. Em busca da
poütica. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 2000.

33 Bauman,
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República, que expressa um pacto entre os diferentes grupos sociais
no cumprimento das regras comuns estabelecidas de forma
contratual. Assim, a discussão sobre as diferentes atribuições do
Estado, quer na esfera da regulação, quer na indução de políticas,
deve passar pelo fortalecimento e reordenamento das esferas
constitutivas do governo republicano, em especial a Legislativa e a
Judiciária nos níveis federal, estadual e municipal. Essas esferas,
formuladoras e fiscalizadoras de diferentes contratos precisam ser
recuperadas na discussão sobre o Estado na sociedade capitalista.

Na realidade brasileira, é preciso ter presente que no
processo de redemocratização da década de 80 o que se conseguiu
de avanço, a partir dos movimentos sociais, foi a formulação de
mecanismos de controle das esferas governamentais, como por
exemplo os diferentes conselhos, a gestão colegiada, a definição do
público, as formas democráticas de controle social etc. Começou-se
uma discussão sobre a democratização do Judiciário ' tendo'
inclusive, algum avanço a partir de várias iniciativas neste sentido.
Houve um esforço de ampliação dos espaços de discussão e debate
sobre as esferas constitutivas do Estado. O grande desmonte que a
proposta neoliberal consegue realizar é, no fundo, de todo este
processo. E sem o efetivo funcionamento e controle dessas esferas
não se pode pensar numa sociedade justa e democrática.
As instituições (os partidos, os sindicatos, as agências
governamentais, as escolas, universidades etc), como lócus de
desenvolvimento da luta política, podem caracterizar bem a arena
de disputas que expressa o Estado. Enquanto era hegemônico um
Estado clientelista e paternalista, a "paz de cemitério" reinava nessas
instituições. Ao se romper com as bases do clientelismo e do
paternalismo, no mesmo tempo que se promovia uma ampliação,
quantitativa e qualitativa, da clientela, as instituições, em especial
as públicas, passam por um momento de "crise" com diferentes
diagnósticos e prescrições. De fato, há mudanças significativas: a
ideologia que sustentava essas instituições não tem condições
objetivas para se manter. Os valores se alteram, bem como o poder
da informação que algumas delas detinham. Por exemplo, a escola
ª
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como portadora da tradição perde sentido, pois a tradição é posta
em questão. Tudo isso, provoca tensões e reações.
Neste contexto, duas orientações entram em disputa: a
primeira centrará o debate na instituição democrática para todos.
A segunda, reforçará a idéia de uma instituição eficiente (de
qualidade) para todos. Na década de 80 foi hegemônica a primeira
orientação, já nos anos 90, a segunda se tornou hegemônica. A
primeira enfatiza a questão do poder no interior da instituição, o
envolvimento das organizações populares e a participação dos
beneficiários na gestão da instituição. A segunda, não abandonando
os atores, resignificou o sentido democrático, condicionando-o ao
gerenciamento eficaz e eficiente dos recursos.
Ora, a segunda orientação tornou-se hegemônica, entre
outros fatores, devido ao deslocamento que se efetuou na esfera do
Estado. Por isso, a discussão sobre uma nova proposta para conceber
o Estado é de fundamental importância. Um Estado centrado no
comunitário, como propõe, por exemplo Boaventura Santos34-,
implica em limites ao universal. Por outro lado, a ênfase no universal,
como propõe Bauman corre o risco de perder este envolvimento
local, elitizando as relações no interior das instituições.
Neste sentido é que, considerando os aspectos mencionados
por Bauman, chamamos a atenção para que se possa inscrevê-los
numa outra centralidade, ou seja, os poderes constitutivos da
organização republicana. E como isso repercute nas instituições?
Em primeiro lugar, é preciso considerar o espaço das
Boaventura Santos advoga uma organização política, mais vasta que o Esta
do, no qual este é o articulador, e que integra um conjunto htôrido de fluxos,
redes e orgartizações em que se combinam e interpenetram elementos estatais e
não estatais, nacionais e globais. Propõe, a partir daí, a necessidade de uma
reinvenção solidária e participativa do Estado, com a comunidade protagonizando
uma nova alternativa de regulação social. Santos, Boaventura de Souza. Para um
novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. V.
1. A crílica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência. 2ed. São
Paulo: Cortez. 2000.

34
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instituições como prÓpício ao debate que se estabelece no espaço
público, ou seja, um espaço de múltiplos interesses. Sendo assim, é
preciso estabelecer uma idéia força capaz de mobilizar os desejos e
as emoções de todos os que atuam neste espaço. Só nesta direção é
que faz sentido se falar em participação política. Sem a constituição
de um espaço comum, de um bem comum que envolva a todos, que
articule o público com o privado, a participação política será apenas
um texto que carece de um contexto.
Em segundo lugar, a questão da Justiça precisa invadir as
instituições e encontrar formas concretas de sua equação. As
instituições públicas têm sido espaço de gritantes injustiças. É
preciso lutar pela justiça, o que necessariamente leva a uma reversão
dos processos distributivos presentes na sociedade. Aqueles que nada
têm precisam receber muito mais e os que têm precisam ser privados
de certos bens.
Em terceiro lugar, em torno de toda diversidade existente
toma-se fundamental encontrar a unidade capaz de articular e fazer
avançar o projeto em construção pelo conjunto das pessoas que
vivificam as instituições sociais. O local, o comunitário, assim como
o imediato e o fluído invadiram as instituições de forma assustadora.
Isso corre o risco delas se perderem frente ao mundo globalizado.
Mesmo que seja verdade que existe um globlocalismo (a mistura do
global com o local), a perda da referência universal pode levar a
uma perda de significado da própria instituição. Deixá-las fechadas
nelas mesmas pode ser um equívoco com conseqüências graves em
sua dinâmica. Torna-se necessário que as instituições, em especial
as públicas, assumam sua dimensão coletiva como participante de
uma comunidade mais ampla e em constante ampliação.
Em quarto lugar, todo este movimento terá que repercutir
nas esferas de governo da República a partir do debate sobre suas
possibilidades e perspectivas para o conjunto da sociedade. A
formulação de projetos que serão construídos na relação com a
sociedade torna-se fundamental. Qual o papel da instituição na
construção da sociedade que se deseja? Este é o debate que partindo
da sociedade terá que invadir essas instituições.
ª
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Em quinto lugar, é preciso considerar os entes federados e 0
papel a ser desenvolvido/cobrado por cada um deles. O município
não pode s�r o único responsável pela execução de políticas públicas
e sociais. E preciso retomar a discussão do pacto federativo e a
função das instituições presentes em cada ente federado. O momento
de renovação dos governos municipais torna-se propício ao
estabelecimento deste debate.

Por fim, na medida em que o Estado retome como
centralidade os três níveis institucionais que o concretizam - o
Executivo, o Legislativo e o Judiciário - faz-se necessário pensar a
instituição como realizadora destes níveis em sua própria dinâmica,
no mesmo tempo que eles precisam se constituir enquanto instâncias
debatedoras de suas questões. É nesta dialética que precisa ser
pensada a questão do Estado na sociedade brasileira.

Auditoria da Dívida Externa
Maria Lúcia Fattorelli Cameiro35

A Dívida Pública é o centro dos problemas nacionais.
A maioria dos recursos públicos tem sido destinada ao
pagamento dos juros escorchantes dessa questionável dívida,
impossibilitando a realização de investimentos promotores de
crescimento econômico ou o desenvolvimento das políticas
sociais. As conseqüências são graves para toda a sociedade.

A evidência mais recente é a falta de recursos para um
salário mínimo digno, mas encontram-se comprometidos todos
os serviços ess enciais de saúde, educação, segurança ,
moradia, saneamento, reforma agr ária, infra-estrutura e
demais serviços públicos. A Au ditoria da Dívida é um
mecanismo que permite enfrentar esse problema de forma
soberana, trazendo à tona toda a verdade sobre esse processo
de endividamento que historicamente vem espoliando nossas
riquezas e aprofundando as injustiças. Enquanto não
equacionarmos o problema da dívida pública, continuaremos
assistindo o empobrecimento do nosso potencialmente rico
país.
Em 2003, o Governo Federal destinou R$ 132 bilhões
para o pagamento das dívidas externa e interna, enquanto
apenas destinou R$ 70,8 bilhões à soma dos gastos com todas
as áreas sociais listadas no quadro a seguir.

35

Auditora-fiscal da SRF-MF, presidente do UNAFISCO Sindical - Sindicato
Nacional dos auditores fiscais da Receita Federal - e Coordenadora da Auditoria
Cidadã da Dívida pela Campanha Jubileu Sul.
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O empobrecimento é nítido sob vários aspectos. Os
indicadores sociais são alarmantes:

Governo Federal
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2003
Itens

Programado

Realizado

%

Selecionados

(R$ mil)

(R$ mil) Realizado

Segurança Pública

2.826.061

2.405.122

85,11

Assistência Social

9.240.408

8.416.353

91,08

Saúde

28.025.667

27.171.847

96,95

Educação

14.940.246

14.224.272

95,21

Cultura

353.383

231.343

65,47

Urbanismo

915.500

342.852

37,45

Habitação

370.449

122.255

33,00

Saneamento

225.233

58.683

26,05

Gestão Ambiental

2.409.727

947.750

39,33

Ciência e Tecnologia

2.133.580

1.993.197

93,42

Agricultura

9.367.547

6.505.713

69,45

Organização Agrária

1.609.738

1.429.517

88,80

Energia

4.435.304

3.905.492

88,05

Transporte

5.743.839

3.048.097

53,07

82.596.682

70.802.493

85,72

SERVIÇO DA
DIVIDA

167.331.866

132.491.140

79,18

Seiviço da Dívida
Interna

136.327.172

107.579.138

78,91

Seiviço da Dívida
Externa

31.004.694

24.912.002

80,35

T OTALDOS
GASTOS SOCIAIS

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo Federal
e Outros Demonstrativos- www.stn.fazenda.gov.br.
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Quase a metade da população brasileira é de
miseráveis: segundo a ONU, 47% sobrevivem com
menos de R$ 2,00 por dia e passam FOME, sendo a
maioria crianças, condenadas ao não-futuro, pois vivem
ao relento, sem acesso a educação, saúde, assistência;
13 milhões de desempregados, desesperados, sem
condições de sobrevivência e sem oportunidades;
Em 2003, caíram a renda média do trabalhador
(13%) e o consumo das famílias (3,3%), conforme
relatório do IBGE;
Aumenta a favelização, a violência e a bandidagem.
Por outro lado, os indicadores econômicos têm sido motivo
de comemoração pelas autoridades governamentais, especialmente
o cumprimento do "superávit primário" - desvio de recursos para o
pagamento da dívida - de 5 ,41% do PIB no primeiro trimestre deste
ano, superando a arrojada meta de 4,25% acordada com o FMI! Aí
está a raiz dos problemas sociais, pois para cumprir esse superávit
recorde, o governo tem aumentado a carga tributária, de um lado,
retirando recursos da sociedade e dificultando o funcionamento de
vários setores da economia, e, de outro lado, tem cortado gastos em
todas as áreas sociais.
A evidência mais gritante disso tudo foi a decisão do governo,
em maio de 2004, de propor um salário mínimo de R$ 260, alegando
que não poderia pagar um benefício maior aos aposentados - que
recebem de acordo com o valor do mínimo - ao mesmo tempo em
que destina a maior parte de seu orçamento para o pagamento da
dívida. O salário mínimo de R$ 260 representa um claro desrespeito
à Constituição, que estabelece, em seu Artigo 7°, que os trabalhadores
urbanos e rurais têm direito ao salário mínimo "capaz de atender
às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte

4ª Semana Social Brasileira�
•153

e previdência social". O salário necessário para o atendimento a
essas necessidades era, segundo o Dieese, de R$ 1.557,55 em abril
de 2004, ou seja, 6 vezes maior que o valor proposto pelo governo.
O elevado grau de endividamento em que nos encontramos
tem deturpado a função do Estado: ao invés de promover a correta
aplicação dos recursos, priorizando-se o atendimento das
necessidades sociais mais prementes e o crescimento econômico,
prioriza-se o pagamento dos serviços da Dívida. Além disso, ficamos
submetidos a imposições dos credores, especialmente do FMI, o
qual exige a adoção das "políticas de ajuste fiscal e estrutural", tais
como realização das reformas da previdência, trabalhista e tributária,
enxugamento de gastos e investimentos públicos, altas taxas de juros
internos, privatizações, abertura financeira, comercial e monetária,
independência do Banco Central e o "superávit primário", isto é, o
desvio de recursos do orçamento para o pagamento da dívida.
Auditar a Dívida: questão de soberania

Antes de tomarmos qualquer posição frente a o
endividamento, precisamos saber: Como surgiu toda essa dívida
pública? Quanto já pagamos, e quanto ainda devemos? Realmente
devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde fora m
aplicados o s recursos? Esse endividamento significou algum
benefício para o povo brasileiro? O que foi feito diante de tantas
ilegalidades e ilegitimidades desse processo? Essas são algumas
perguntas que o grupo de estudos da ''Auditoria Cidadã da Dívida"
- Campanha Jubileu Sul - procura responder. O objetivo da auditoria
é dissecar o processo de endividamento do País, revelar a verdadeira
natureza da Dívida e, a partir daí, promover ações no sentido de
reduzir o montante das Dívidas Interna e Externa.
A história demonstra que a auditoria já foi um instrumento
utilizado no Brasil, em 1931, por Getúlio Vargas, quando se obteve
uma significativa redução do montante da dívida, conforme ensina
o professor Reinaldo Gonçalves no texto "Lições da Era Vargas",
inserido no livro "Auditoria da Dívida Externa: Questão de
Soberania", editora Contraponto, 2003.
541 /",.
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A auditoria da Dívida Externa está prevista na Constituição
Federal do Brasil de 1988, no artigo 26 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, até hoje não cumprido. No ano 2000,
mais de seis milhões de brasileiros participaram do Plebiscito da
Dívida Externa e votaram NÃO à continuidade do pagamento da
dívida sem antes realizar a auditoria prevista na Constituição
Federal.
Em abril de 2004, a Ordem dos Advogados do Brasil decidiu
ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com ação para obrigar
o Congresso Nacional a instalar Comissão para realizar auditoria
da dívida externa.
Enquanto não ocorre a auditoria oficial, o grupo de trabalho
da "Auditoria Çidadá" tem acessado documentos e realizado
estudos, visando a resgatar o processo histórico e, simultaneamente,
tem acompanhado o comportamento do endividamento e seus
mecanismos na atualidade, especialmente o risco-país e os
sucessivos acordos com o FMI. Todos os trabalhos realizados são
amplamente divulgaçios por meio de publicações didáticas, tais como
boletins, cartilhas, vídeo e livro, além da página na internet
www.divida-auditoriacidada.org.br.
De onde vem esta dívida?

A origem da dívida atual pode ser explicada a partir da
década de 70, quando tivemos um expressivo ciclo de crescimento,
seguido de um outro ciclo, ocorrido a partir dos anos 90, quando a
dívida interna passou a assumir papel relevante. Inúmeros são os
questionamentos que o grupo da Auditoria Cidadã vem levantando,
e que mereceriam ser aprofundados.
No final da década de 70, merece destaque a elevação
unilateral das taxas de juros pelos credores. Contratos haviam sido
assinados pelos governos militares da época admitindo-se juros
flutuantes, o que permitiu aos credores aumentarem livremente as
taxas de juros, que saltaram de patamares em torno de 5% ao ano
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para mais de 20% ao ano, provocando a multiplicação do valor da
dívida externa. Esse aumento unilateral das taxas de juros é
considerado ilegal pelo Direito Internacional.

Assim, o Brasil enviou ao exterior, de 1979 a 2003, a título
de juros e amortizações da dívida externa, US$ 170 bilhões a mais
do que recebeu de empréstimos, e a dívida se multiplicou por quase
cinco, tendo chegado a US$ 235 bilhões em 2003. Caso os credores
não tivessem aumentado abusivamente as taxas de juros, a quantia
que enviamos para o exterior teria sido suficiente para quitarmos a
dívida em 1989, e ainda seríamos credores de US$100 bilhões.
Relatório da Comissão Especial do Senado, de 1987,
resgatado pela "Auditoria Cidadã", de autoria do então senador
Fernando Henrique Cardoso 36 , reconhece a CO
RESPONSABILIDADE dos credores internac ionais pelo
endividamento:

"O engajamento dos países em desenvolvimento nesse
processo foi possibilitado, obviamente, pelos bancos
internacionais, que concediam os empréstimos; endossado pelo
FMI, que acompanhava a avaliava, anualmente, as economias dos
seus membros; e, encorajado pelos governos dos países
credores, que deram apoio político à estratégia de crescimento
econômico com financiamento externo. Torna-se evidente, desta
perspectiva, que a crise da dívida externa do Terceiro Mundo envolve
a co-responsabilidade dos devedores e dos credores." (página 6)

Em 1989, buscando o cumprimento da determinação
Constitucional, foi formada outra Comissão, desta vez mista, formada
por deputados federais e senadores. O Senador Severo Gomes foi
inicialmente designado relator, sendo posteriormente substituído pelo
Deputado Luiz Salomão. O Relatório Final não chegou a ser votado
36

SENADO FEDERAL (1987) Relatório da Comissão Especial do Sen ado
Federal para a Divida Externa - 1987/1988. Relator: Fernando Henrique
Cardoso. Biblioteca do Senado, 336.34.B823 RDE
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na Comissão Especial, por falta de quorum. Em plenário, foi
derrotado.

É preciso destacar que o Senador Severo Gomes, em seu
Relatório Parcial37 fez uma brilhante análise das cláusulas dos
acordos celebrados entre o governo brasileiro e os credores
estrangeiros, demonstrando claramente a ilegalidade, a
inconstitucionalidade e até grave ofensa ao patrimônio moral
nacional. Mostrou que os acordos de renegociação da Dívida Externa
deveriam ter sido submetidos à aprovação do Congresso Nacional,
o que não aconteceu. Dentre outros absurdos, merecem destaque
as cláusulas de "Re núncia à alegação de nulida de " e
"Renúncia antecipada a qualquer alegação de soberania".

Em seu, relatório, Severo Gomes propôs:

"- Que a Mesa do Congresso Nacional promova as medidas
necessárias, junto ao Supremo Tribunal Federal, para a decretação
da nulidade dos acordos relativos à dívida externa que não
observaram o mandamento constitucional do referendo do
Legislativo.
- Que a Mesa do Congresso Nacional notifique o Poder

Executivo para que promova as medidas judiciais cabíveis visando
ao ressarcimento dos danos causados ao Brasil pela elevação
unilateral das trocas de juros.

- Que o Congresso promova, junto ao Ministério Público, a
responsabilização dos negociadores da dívida externa, pelas
irregularidades já apuradas nesta fase dos trabalhos." (Páginas 21/22).

Mais dramático ainda é o fato de que as importantes
conclusões de ambos os relatórios citados, que denunciavam diversas
ilegalidades e ilegitimidades contidas no processo de endividamento
37

CONGRESSO NACIONAL ( 1989) Relatório da Comissão Mista Destinada
ao Exame Analítico e Pericial dos Atos e Fatos Geradores do Endividamento
Externo Brasileiro (Art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias). Relator: Severo Gomes. Resumo comentado disponíve1 no sítio
www.divida-auditoriacidada.org.br.
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brasileiro, foram completamente ignoradas pelos negociadores do
Acordo da Dívida Externa, celebrado com os Bancos Privados, logo
em seguida, de 1990 a 1994, através do qual se trocou a dívida
contratual por títulos públicos - processo denominado
"securitização". Assim, houve a transformação de dívidas altamente
questionáveis em títulos ou bônus, negociáveis no mercado, processo
que "pulverizou" a dívida, dificultando o processo de renegociação
e de auditoria desses débitos.
Em 1994, o Plano Real iniciou mais um ciclo de
endividamento, por ter se ancorado na atração de capitais
estrangeiros para o financiamento das contas externas. Para tanto,
o governo também se endividou em moeda brasileira, emitindo títulos
da Dívida Interna que remuneravam investidores brasileiros e
estrangeiros com as taxas de juros mais elevadas do planeta. Durante
os oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, a Dívida
Interna aumentou de R$ 59,7 bilhões, em 1994, para R$ 687 bilhões
em dezembro de 2002, apesar dos volumosos pagamentos. No
primeiro ano do governo Lula, a Dívida Interna aumentou para R$
753 bilhões. O governo alega que a principal razão do crescimento
acelerado da dívida foi a assunção de dívidas estaduais e
municipais. Estudos em andamento pelo grupo da Auditoria Cidadã
apontam que o fator mais relevante foi exatamente a política de
elevadas taxas de juros.

O mecanismo do risco-país tem se prestado a forçar o
governo a seguir o receituário neoliberal e pagar, diariamente, para
obter a "confiança dos mercados ". Para emprestar aos países do
Terceiro Mundo, os credores estabelecem um adicional de juros sobre
o que ganhariam emprestando aos Estados Unidos, país
considerado de risco zero, pelo simples fato de poder emitir dólares
- moeda aceita para o P.agamento das dívidas externas dos países.
Os credores alegam que esse adicional de juros serve para
compensar o risco de não receberem de volta o que emprestaram
para os países em desenvolvimento. Essa exigência não encontra
amparo em normas de direito internacional e também não obedece
a uma lógica ou coerência matemática, pois todos os compromissos
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têm sido cumpridos religiosamente, sendo o Brasil um dos maiores
remuneradores do capital estrangeiro durante todos esses anos. Esse
"risco" é mais uma criação artificiosa e serve de instrumento apenas
para a cobrança desse adicional. Se o risco jamais se implementou,
por que continuar a pagar esse adicional?

Na verdade, este tem sido um mecanismo de nos chantagear:
Qualquer ameaça de descumprimento das políticas ditadas pelos
credores - altas taxas de juros, reformas anti-sociais, privatizações
- o "risco" sobe, e temos de pagar mais para satisfazer o capital.

Recentemente, o grupo da Auditoria Cidadã obteve, junto
ao Senado Federal, cópias dos contratos de endividamento externo
brasileiro. O trabalho partiu da busca de dados iniciada ainda em
2001, visto que o Senado possui competência constitucional para
aprovar todos os empréstimos externos contraídos pelo governo
brasileiro. O grupo de trabalho recebeu, da Consultoria do Senado,
planilha contendo 815 resoluções que versavam sobre
financiamentos estrangeiros ao país, do período de 1964 a 2001.

Relativamente ao período de 1964 a 1987, verificou-se que
não constava, na listagem fornecida pela Consultoria do Senado,
nenhum contrato pertencente à esfera da União, a responsável pela
maior parcela do endividamento externo brasileiro. Em segundo lugar,
muitos contratos de endividamento externo constantes na listagem
foram localizados apenas em língua estrangeira, e muitos não foram
sequer localizados.

Ao todo, foram localizados nos arquivos do Senado apenas
236 contratos de endividamento correspondentes às 815 resoluções
listadas, sugerindo o fato que nem sempre os contratos eram
disponibilizados para a análise dos senadores que, contudo,
aprovavam as resoluções. Tais contratos encontrados representam
US$ 42, 7 bilhões, ou apenas 20% do aumento do endividamento
ocorrido de 1964 aos dias atuais.

O resultado da análise dos contratos localizados mostrou
que boa parte da dívida não passou pelo crivo do Senado. A parcela
de contratos disponibilizados contém cláusulas altamente lesivas à
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soberania nacional, conforme resumo transcrito para a tabela abaixo,
que mostra a participação de cada cláusula dos contratos no valor
total financiado.

Contratos de endividamento disponibilizados pelo
Senado - 1964 a 2001
%

Juros flutuantes

91,78

Todos os pagamentos da dívida deverão ser feitos livres de
todos e quaisquer impostos ou taxas brasileiros.

77,19

Pagamento de juros sobre a parte não desembolsada do em-

58,61

préstimo
Foro estrangeiro (renúncia à soberania)

49,24

fmplementação de Programa do FMI, Banco Mundial, BID

38,15

ouBIRD
As obrigações do mutuário de pagar o principal, juros e de-

37,14

mais obrigações do contrato e das notas constituem obrigações diretas e incondicionais e "pari-_passu" com as obrigações existentes da mais elevada categoria do Mutuário.
O Brasil não imporá quaisquer controle às saídas dos capi-

34,05

tais.
Deve haver consentimento do credor para a concessão de
garantias a outras dívidas. Caso sejam concedídas, este fi-

34,05

trato, todos os pagamentos pendentes deverão ser feitos irnediatamente.
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mento deverão ser feitas em língua inglesa.
O devedor deve fornecer informações sobre o resultado das

34,05

Os recursos do empréstimo só poderão ser utilizados para o

31,14

pagamento de bens ou serviços originários de países selecionados pelos credores.
O devedor pagará ta>ca de inspeção ou supervisão geral - 0,5
a 1% do valor contratado.

12,11

Fonte: Contratos disponibilizàdos pelo Senado Federal.

Estas cláusulas constituem uma amostra das
ilegalidades e ilegitimi dades do p r ocesso de
en dividamento. Auditá-lo será um ato de respeito para
com o povo brasileiro.
A s ubmissão à Dívi da nos traz as refo rmas
neoliberais

Além de trazer todas estas cláusulas nocivas à nossa
soberania, a submissão à dívida também nos leva às reformas
neoliberais, como a previdenciária, trabalhísta, tributária, dentre
outras. Pressionado pelo cabresto da dívida, em 2003 o governo
Lula já implementou diversas reformas extremamente lesivas aos
trabalhadores, e exigidas por instituições como o FMI e o Banco
Mundial, que condicionam seus novos empréstimos à adoção do
modelo neoliberal Vejamos como essas reformas significam uma
ameaça à nossa soberania.

nanciamento contará com garantias proporcionais.
Em caso de descumprimento de quaisquer cláusuJas do Con-

34,05

privatizações (incluindo a metodologia de formação dos preços
de venda das empresas estatais) uma semana após os leilões.

CláusuJas abusivas e sua
participação no total financiado

Cláusula

Todas as comunicações e notificações referentes ao financia-

34.05

A Refonna

da Previdência -

Duas grandes marchas de

dezenas de milhares de pessoas a Brasília não ímpedírarn que o
governo continuasse trabalhando pesadamente para a aprovação
da Emenda Constitucional da reforma da previdência, que signíficou

brutal retirada de direitos dos servidores públicos. A mando do FMI,
o projeto que privatizou a previdência dos servidores públicos foi
votado na Câmara em agosto, em meio a denúncias de compra de
votos de parlamentares e oferta de verbas e cargos, expediente
inaceitável sob todos os aspectos, especialmente sob o prisma ético.
Decisões judiciais que autorizavam a entrada do público nas sessões
legislativas que trataram da questão foram sumariamente
desrespeitadas pela mesa da Câmara, enquanto servidores públicos
eram espancados no interior da "Casa do Povd'. Nem mesmo durante
os tempos negros da ditadura não se viu tamanha violência. A Reforma
foi aprovada pelo Senado em dezembro, e já está em vigor.
O privilégio ao setor financeiro é evidente. Bastou o governo
alardear o falso rombo da previdência pública para as receitas dos
fundos de previdência complementar (controlados pelos banqueiros)
aumentarem em 70% no primeiro semestre de 2003, em comparação
ao mesmo período de 2002.
A Reforma Tributária - Contrariando todos os discursos
do Partido dos Trabalhadores no passado recente, a reforma
tributária feita pelo governo em 2003 não reduziu os tributos
incidentes sobre o consumo, que oneram pesadamente as classes
mais baixas, e nem acabou com as benesses fiscais concedidas ao
grande capital durante o período FHC. Por imposição do FMI, a
reforma visou apenas a manutenção da CPMF e da DRU
(Desvinculação das Receitas da União), mecanismos sempre
condenados pelo PT no passado recente, que permitem a
manutenção da carga tributária e o desvio de recursos públicos para
o pagamento da dívida. Mas o cúmulo da incoerência foi a nã0
atualização monetária da tabela do Imposto de Renda (IR), que
desde 1996, teve um reajuste de apenas 17,5%, contra uma inflação
de mais de 80% no período. Caso a tabela tivesse sido reajustada
adequadamente, o limite de isenção do IR deveria estar em mais de
R$ 1.600, e não em R$ 1.058. Isto fez com que milhões de
assalariados de baixa renda passassem a pagar indevidamente o
IR. Mantendo o congelamento da tabela para arrecadar mais - para
pagar os juros da dívida - o governo perpetua um cruel confisco
2 ª
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sobre os trabalhadores. Por outro lado, no final do ano passado, o
governo isentou de CPMF os investidores estrangeiros.
A Nova Lei de Falências - A nova Lei de Falências

modifica a ordem de preferência no recebimento das dívidas de
empr esas falidas. Atualmente, a preferência é dos créditos
trabalhistas, seguidos dos tributários. A Nova Lei de Falências limita
a preferência dos créditos trabalhistas a 150 salários mínimos, e
coloca os créditos tributários após os créditos devidos a
emprestadores que exigiram garantias - geralmente os bancos. Essa
alteração - imposta pelo FMI - é muito grave, pois coloca o interesse
privado acima do interesse público. O credor mais importante é a
coletividade, na forma do pagamento de impostos, e não o setor
financeiro privado, como indica o novo texto legal. A Nova Lei de
Falências também prejudica o recebimento dos créditos trabalhistas,
ao garantir a prioridade absoluta para o pagamento dos
"adiantamentos de contratos de câmbio", que são empréstimos
concedidos a empresas exportadoras, geralmente, também, por
instituições financeiras. O projeto já foi aprovado pelo Senado.
A Independência do Banco Central - A Independência
do Banco Central é outra imposição do FMI, e virá no sentido de
impedir que o governo, eleito pelo povo, possa intervir nas funções
do Banco Central, como a administração das taxas de juros, da
dívida pública e o controle de capitais financeiros. Logo agora,
quando a mudança na administração destas funções se faz
absolutamente necessária, para que seja possível uma verdadeira
mudança na política econômica brasileira. No primeiro semestre
de 2003 já foi promulgada uma modificação na Constituição que
acabou com a limitação dos juros reais a 12% ao ano e permitiu
que a aprovação da Independência do Banco Central se dê apenas
com maioria simples dos parlamentares, e não mais 3/5.

Infelizmente, a onda de reformas neoliberais não pára. A
pedido do FMI e do Banco Mundial, o governo Lula fará mais reformas
contra os trabalhadores em 2004. Assim como as reformas já
realizadas em 2003, estas outras também constam dos acordos com
o FMI e o Banco Mundial.
16
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A Reforma Universitária - A Reforma Universitária,

velha imposição do Banco Mundial, já se traduziu na proposta de
compra de vagas, pelo governo, nas faculdades privadas. O governo
propôs 100% de isenção fiscal para as Universidades Privadas que
destinarem 25% de suas vagas para o governo. Assim, o governo
prossegue o desmonte da Universidade Pública, e resolve os
principais problemas das faculdades privadas: o excesso de vagas e
a inadimplência, devido à queda da renda da população.
A Reforma Trabalhista e Sindical - A Reforma Sindical
e Trabalhista já foi tentada por FHC e também está sendo imposta
pelo Banco Mundial ao governo Lula. Se for aprovada, significará
uma perda de poder sem precedentes para os sindicatos, frente aos
empresários e o governo. O Fórum Nacional do Trabalho (FNT),
formado pelo gover no, empresários e "representantes n dos
trabalhadores, formado para estabelecer os pontos da Reforma, já
definiu que a legislação trabalhista poderá ser abandonada se as
negociações patrão/empregado assim decidirem, ou seja: é a lei do
mais forte. Em uma conjuntura de desemprego recorde, os patrões
poderão tirar muitos direitos dos trabalhadores, que terão de aceitar
piores condições de trabalho para manter seus empregos. É
alarmante o que disse Lula em jantar com jornalistas, dia 11 de
fevereiro de 2004, sobre a Reforma Trabalhista: que tudo é
negociável, menos as férias de 30 dias.

Outros pontos da Reforma são a ameaça ao direito de greve,
a concentração excessiva de poder nas Centrais Sindicais (que
poderão realizar a negociação coletiva no lugar dos sindicatos), a
maior dificuldade para a criação de novos sindicatos - ao mesmo
tempo em que as Centrais poderão os criar facilmente - e a
necessidade de que um sindicato respeite normas do próprio governo,
o que significa a ingerência estatal nas atividades sindicais.
As. Parcerias Público-Privadas (PPPs) - As PPPs são
uma nova forma de privatização, e consistem no financiamento
público de empreendimentos de infra-estrutura., operados por
empresas privadas, que poderão contar com retomo garantido pelo
Estado. Alegando que não tem dinheiro para investir, o governo diz

que precisa do capital privado para viabilizar serviços públicos de
qualidade. Ao mesmo tempo, produz superávits primários de dezenas
de bilhões de reais ... Tais empreendimentos poderão pertencer às
mais diversas áreas, como saneamento, estradas e escolas. Porém,
as PPPs não garantem o fornecimento de serviços públicos de
qualidade para todos, e podem significar que, se a empresa privada
operadora não estiver tendo lucro, as tarifas públicas serão
reajustadas, e o povo, sem dinheiro, ficará sem acesso aos serviços.
É impressionante ·o teor da Lei, já aprovada na Câmara, que regulará
as PPPs: os "parceiros" privados poderão ser remunerados
ganhando a concessão de bens públicos, como rios e outros recursos
naturais. O governo terá também de garantir o cumprimento das
obrigações com o parceiro privado, através da vinculação de receitas
tributárias ou a venda dos próprios bens da União.
A ALCA e o Acordo Mercosul - União Européia Lula também aceitou a negociação da ALCA, também imposta pelo
FMI, conforme Carta enviada ao Fundo em 2003, e conforme deixou
claro o ex-secretário de finanças dos EUA. Paul O'Neil, quando do
fechamento de mais um acordo do Fundo com o governo FHC, no
final de 2002. É preocupante vermos o governo fazer de tudo para
abrir os mercados americanos para nossos produtos agrícolas, ou
melhor, nossos latifúndios. Para tanto, o governo já aceita reduzir
as nossas tarifas de importação e até negociar itens como serviços,
caso os americanos reduzam seus subsídios agrícolas. Mas o mais
preocupante para nós na Alca é o que o governo já tem feito no
acordo Mercosul - União Européia. Em troca da redução de
subsídios agrícolas europeus, o governo brasileiro aceitará reduzir
tarifas de importação de produtos industriais, e a abertura do setor
de serviços. Se o governo cedeu dessa forma no Acordo Mercosul União Européia, o que ele fará na ALCA?

Ao mesmo tempo, o governo implementa ações que
pavimentam o caminho para a ALCA. Além de ter feito todas essas
Refonnas, o governo ainda promove a bberalização adicional dos
fluxos de capital para o exterior,, e a liberação dos Transgênicos. A
lei 10.833, aprovada em dezembro de 2003, prevê a extinção da

vistoria de embarcações estrangeiras que chegam ao país, e a
redução dos horários de funcionamento da aduana, ou seja: à noite,
o contrabando pode entrar livremente no Brasil!
Desvinculação de Receitas - Não satisfeito apenas com
a DRU - Desvinculação das Receitas da União - o governo quer
agora a ampliação deste mecanismo, que desvia dinheiro das áreas
sociais para o pagamento de juros da dívida.
Qual a Saída?

Precisamos romper com esse processo continuado de
espoliação urgentemente. Somos um país potencialmente rico - em
todos os sentidos. Nossas riquE:zas humanas, culturais, naturais e
econômicas são incompatíveis com esse quadro de degradação
social que estamos assistindo. Precisamos trabalhar para que esse
potencial se concretize em favor do povo brasileiro, de forma que
todos usufruam das riquezas e tenham vida digna. Segundo o "Atlas
da Exclusão Social" 38, nos últimos 20 anos, como resultado d o
processo d e endividamento público, a s famílias mais ricas do Brasil
- que recebem acima de R$ 10.982 mensais - aumentaram
brutalmente a sua participação na renda nacional, de 20% para
33%. Por outro lado, nos últimos 10 anos, a renda da classe média
caiu 17% e o número de pessoas integrantes de famílias pobres
cresceu 18%. As 5 mil famílias mais ricas do Brasil - 0,01% do total
- possuem um patrimônio equivalente a 46% do PIB (Produto
Interno Bruto).
É por isso que o Brasil já ocupa o vergonhoso quarto lugar
do mundo em pior distribuição de renda, perdendo apenas para
Serra Leoa, República Sul Africana e Suazilândia. Essa posição é
vergonhosa porque o Brasil tem tudo para ser uma grande potência.
Até 1998 era a 8ª economia do mundo. Depois de aplicar o
POCHMANN, Márdo (2004) Atlas da Exclusão Social - Os Ricos no Brasil,
Cortez Editora. Trabalho feito com base em infonnações dos Censos de 1980e
2000 e da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios).

receituário neoliberal recessivo e priorizar gastos com dívida, já caiu
para a 15ª posição. Até onde vamos prosseguir com essa política
suicid a que só tem empobrecido a nação e aumentado as
desigualdades sociais?
Diversos recursos jurídicos previstos no Direito Internacional,
tais como "Força Maior" e "Dívida Odiosa" podem ser invocados
como justificativa ao não pagamento de dívidas, nos casos em que
estas comprometam a VIDA e desrespeitem os interesses da
sociedade, como nos casos de dívida contraída por governos
militares, dívidas que contenham cláusulas contratuais incertas como juros flutuantes - ou ainda que levem ao chamado "Estado de
Necessidade".
É preciso lutar por justiça e há vários caminhos a seguir
nessa luta. Um deles certamente é o desmascaramento do processo
de endividamento. O que está em jogo é a nossa verdadeira
independência, até hoje não conquistada, pois somos prisioneiros
e reféns dessa dívida que nos massacra. Além dessa grave ofensa à
nossa soberania, os recursos sangrados pela dívida estão fazendo
muita falta no combate à miséria e à violência assustadora... estão
impedindo os investimentos necessários em saúde, educação,
segurança, refo rma agrária, geração de empregos; estão atingindo
a dignidade do nosso povo...
A Auditoria é o instrumento que permitirá trazer à tona toda
a verdade sobre esse processo, apresentando-se também como um
procedimento a ser adotado conjuntamente pelos demais países
endividados, de maneira articulada, respeitando-se as peculiaridades
de cada país, mas fortalecendo a construção de uma alternativa
viável, que efetivamente reduza o montànte das dívidas que sabemos
ilegais e ilegítimas.
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Forças Sociais:
Impasses, Resistências e Avanços Possfveis
Rudá Ricci39

1)

Identificando as f�rças sociais

Um dos temas centrais da 4ª Semana Social Brasileira é
"Articulação das forças sociais, participando na construção do Brasil
que queremos", tendo como lema "Um Mutirão por um novo Brasil".
Estes dois eixos temáticos trazem consigo uma leitura social e política.
Primeiro: há uma declarada escolha das forças sociais que
desejam e podem implementar mudanças no país. Segundo: trata
se de uma articulação política. Pode parecer meio óbvio à primeira
vista. Entretanto, esta opção exclui todas forças políticas
conservadoras. E também sugere uma articulação política pela
mudança, que supera a simples ação individual, por mais bem
intencionada que ela seja.
Então, comecemos pela compreensão do que seria força
so cial conservadora. Robert Nisbet4°, ao analisar as bases do
pensamento conservador, identificou os fundamentos da ênfase à
ordem institucional. Para os conservadores, a defesa da moral
tradicional - expressa na família, religião e comunidade local -,
posicionava tais i nstituições acima d e qualquer crítica,
principalmente aquelas que defendiam o direito individual ou a
individualidade. Daí, para os conservadores, as instituições estarem
acima dos desejos e intenções individuais. Os homens não teriam
nome. Uma segunda característica, menos evidente, também
39Sociólogo, Professor da PUC-Minas e UNINCOR. Coordenador do Instituto
Cultiv a e membro do Fórum Mineiro de Participação Popular. E-mail:
ruda@inet.com.br

�BOTTOMORE, Tom & NISBET, Robert (orgs.). História da Análise Sociológica.
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980, p. 118 e seguintes.
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contaminaria o pensamento conservador: o empmsmo, ou a
valorização de tudo que é visto e descrito. Tal pragmatis mo
contrapõe-se a qualquer abstração. Regras gerais, teorias universais
e racionalidade nunca povoaram o ideário conservador. Neste modo
de pensar e ver o mundo, a utopia estaria absolutamente afastada e
o futuro estaria totalmente adestrado pelo passado.
A sociedade como ela é, a realidade objetiva e tradicional,
teria nascido da vontade divina e, por este motivo, estaria sempre
acima do indivíduo. "Se Deus é o autor da sociedade, a sociedade
é autora do homem", destacou Nisbet. Assim, a sociedade tenderia
à imutabilidade e estaria acima do indivíduo. Qualquer mudança,
portanto, seria um risco profano.
Esta estrutura clássica do pensamento conservador parece,
mais que nunca, disseminada nos discursos políticos do nosso país.
Assim, quando procuramos destacar as forças conservadoras, temos
que levar em consideração que este pensamento pode estar difundido
e espraiado por toda sociedade brasileira. Esta afirmação pode
parecer muito categórica e pessimista. Vejamos, contudo alguns
dados importantes sobre a cultura política hegemônica em nosso
país. Antes, lembremos que todo discurso hegemônico se legitima
justamente porque dialoga (ou possui elementos) de outros tantos
discursos, de tal maneira que a maioria (ou grande parte) dos
interesses sociais se vêem contemplados por ele. Gramsci chegou a
afirmar que o discurso hegemônico cimenta os interesses e discursos
disseminados ao longo de uma sociedade.
Uma recente pesquisa, coordenada por Guillermo O'Donnell
e financiada pelo Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), intitulada "A Democracia na América Latina", envolveu
18 países latino-americanos e revelou traços fundantes da cultura
política nacional. Para 56,3% dos entrevistados dos 18 paíse s
(incluindo o Brasil), o desenvolvimento econômico é mais importante
que a democracia e 54, 7% disseram que apoiariam um governo
autoritário se resolvesse problemas econômicos. Os dados são ainda
mais graves para o caso brasileiro quando comparamos as
motivações que levam a essas convicções. Quando inquiridos sobre
70, ..·-�
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as orientações pessoais a respeito da democracia, o Paraguai
apresenta o maior índice daqueles que se dizem "não democratas"
(62,8%). Em seguida, seguem outros cinco países com índices que
gravitam entre 30% e 38% de "não democratas": Equador,
Colômbia, Argentina, Chile e México.
O Brasil figuraria num terceiro bloco, em que quase metade
dos entrevistados apresentaram uma posição "ambivalente" a
respeito da democracia, como é possível perceber na tabela
apresentada a seguir:
Tabela 01: Orientação dos brasileiros a respeito da democracia
País

Democratas

Ambivalentes

Não democratas

(%)

(%)

(%)

Argentina

51,1

17,0

31,8

Bolívia

34,9

35,6

29,6

Brasil

30,6

42,4

27,0

Colômbia

16,9

46,4

36,7

Costa Rica

53,8

36,6

9,5

Chile

40,7

27,7

31,6

Equador

23,1

38,6

38,3

EISalvador

35,0

45,1

19,9

Guatemala

42,0

36,0

22,0

Honduras

46,2

37,1

16,7

México

54,4

15,2

30,4

Nicarágua

38,7

45,7

15,6

Panamá

48,2

29,2

22,5

'
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54,8

15,2

62,8

2 3 ,1

22,1

República
Dominicana

48,3

33,7

18,0

Uruguai

71,3

14,1

14,6

Venezuela

54,5

29,5

15,9

Paraguai
Peru

22,0

.:!

Pelos destaques apresentados na tabela acima, é possível
perceber que um país (Paraguai) apresenta uma cultura política com
traços não democráticos mais declarados e evidentes. Outros, como
Argentina e México, apresentam uma sociedade polarizada entre
democratas e não democratas, embora com predominância do
primeiro bloco (acima de 50%, em contraposição a 30% de não
democratas).
O caso brasileiro é típico de uma cultura política
ambivalente. Mesmo no caso de El Salvador e Nicarágua, outros
dois países que acompanham o Brasil ao apresentarem maior índice
de respostas ambivalentes, possuem uma prevalência de democratas
sobre não democratas. Os brasileiros, contudo, apresentam um
equilíbrio entre democratas e não democratas.
Então, nosso primeiro grande problema é a cultura política
ambivalente que atinge grande parte da população brasileira. Nosso
país não possui uma cultura conservadora predominante, mas a
ambivalência nos remete à instabilidade ou mudanças bruscas de
apoio político, tanto para movimentos conservadores, quanto para
movimentos de mudança política e social. Daí, talvez, venha a base
do "jeitinho brasileird', das "leis que não pegam", dos movimentos
de massa (como as Diretas Já ou o impeachment de Collor) que
logo se dissipam. O sociólogo português Boaventura Santos ch��a
a diagnosticar uma certa carnavalização social que atingma
toda América Latina: um deboche e crítica social profunda ao status
quo, mas que não chega à romper com a ordem. Seríamos críticos,
quase cínicos, mas não rompemos totalmente com as estruturas de
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poder. A democracia e a ampla participação dos cidadãos para
mudar o país seriam, pelo que percebemos, um problema de
convencimento. É como se os brasileiros se perguntassem o que
ganhariam com seu envolvimento se a história política do país sempre
limitou sua presença aos postos mais baixos da escala de decisão.
Sabendo que a cultura conservadora se mistura, em nosso
país, à esperança. de mudança, já podemos dar mais um passo na
nossa busca de identificação das forças sociais diretamente
envolvidas com o esforço da Semana Social Brasileira.
Quais seriam as forças sociais diretamente relacionadas à
mobilização pela mudança de nosso país? É possível, rapidamente,
responder esta questão dividindo a resposta em duas partes. A
primeira, identificaria as forças que já estão organizadas,
mobilizadas para a mudança e que possuem um norte muito
determinado e 'claro em relação à esta mudança. Neste bloco
estariam situadas as forças sociais organizadas em movimentos
sociais e organizações populares que demandam direitos. A palavra
direito, neste contexto, é muito importante e merece uma explicação.
Direitos são se�pre universais, ou seja, valem para todos
cidadãos. Este não é o caso da necessidade, que atinge uma
pessoa, ou do interesse, que atinge um grupo ou comunidade.
Quando uma pessoa tem sua necessidade atendida, há uma
tendência em se acomodar ou se contentar. O mesmo ocorre com
uma comunidade que tem seu interesse atendido. Ambos, contudo,
podem se mobilizar e resistir quando não são atendidos no que
consideram justo. Mas no caso do direito, mesmo que alguns sejam
contemplados por ele, continua normatizando todas relações
sociais. Os direitos são mais duradouros e abrangentes. Este seria
o ideal moderno: conformar e limitar A F:stado pelo direito.

.

Se partirmos dessas premissas, destacaríamos os
movimentos sociais que lutam por direitos como forças políticas de
destaque nas ações políticas de mudança de nosso país. Também
estariam, neste bloco, inseridas várias organizações não
governamentais e organizações populares. Aqui, vale uma outra
distinção, entre movimentos e organizações sociais.
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Os movimentos sociais são motivados pela busca de
mudanças e nascem de tensões sociais que as instituições vigentes
não conseguem dominar. Na prática, forjam novas identidades e
coletividades, desejosas pela construção de uma nova ordem. Os
movimentos sociais possuem certa permanência, mesmo depois que
a tensão que lhe deu origem se dissipar. Por este motivo, se diferem
de manifestações de massas e multidões. Um exemplo concreto desta
distinção é a mobilização pelo impeachment de Collor e movimentos
urbanos, como o de saúde. Na última década, com a crise das
instituições públicas e de representação modernas (como família,
Estado, partidos políticos, sindicatos), surgiu uma nova modalidade
de movimentos sociais, em rede, que articulam questões gerais
com problemas e identidades locais e que objetivam consolidar uma
nova institucionalidade pública, onde a estrutura estatal estaria
permeável à sua participação direta. Temos muitos exemplos dessas
tentativas no Brasil, como é o caso dos conselhos setoriais (de direitos
da criança, saúde, assistência social, entre outros) e orçamento
participativo41 .
Organizações se diferem de movimentos sociais. As
organizações são sistemas ou conjunto de órgãos relacionados entre
si, que possuem uma hierarquia de mando e seguem regras gerais.
As relações são estabelecidas a partir de um corpo de autoridades.
O processo de decisão é racional, limitado às estruturas hierárquicas
de sua estrutura interna, o que configura um ordenamento jurídico
administrativo e uma clara estrutura de gerenciamento interno. As
organizações são auto-referentes (voltam-se para sua própria
permanência e reprodução) e se diferem dos movimentos sociais
por serem mais estáveis, mais complexas e mais institucionalizadas.
Na prática, se um movimento social tende a se definir por uma
lógica da mobilização, voltando seu discurso para os espaços
41

Para um aprofundamento do conceito de movimentos sociais e compreensão
das diversas teorias que tratam deste tema, ver GOHN, Maria da Glória. Teorias
dos Movimentos Sociais. São Paulo: Edições Loyola, 2000. Sobre os movimentos
sociais rurais e crise de representação no meio rural brasileiro, ver meu livro
Terra de Nin guém (Campinas: Editora Unicamp, 1999).
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públicos e adotando instrumentos de decisão próximos da
dem ocracia direta (plenárias e assembléias), as organizações
possuem uma lógica administrativa mais intensa, seu discurso é
fortemente voltado para o público interno (para garantir coesão) e
seu processo decisório é segmentado, definido a partir das
compe tências específicas de cada instância de sua hierarquia
interna.
Muitos autores vêm afirmando que muitos dos movimentos
sociais que emergiram no Brasil nos anos 80, acabaram tomando
se organizações nos anos 90. Um caso que poderia se aproximar
desta constatação, ou que estaria em transição, é o do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST ), que mobiliza
constantemente, mas que possui uma estrutura administrativa e
hierárquica muito definida que, muitas vezes, disputa com outros
movimentos sociais. Possui, inclusive, estruturas administrativas
próprias, como é o caso da Anca (Associação Nacional de
Cooperação Agrária) e da Concrab (Confederação das Cooperativas
de Reforma Agrária do Brasil). Muitas organizações não
governamentais (ONG) e entidades de representação profissional
(como OAB) estariam incluídas nesta modalidade de organizações
sociais ou populares.
Este processo de institucionalização de muitos movimentos
sociais atingiu fortemente as estruturas sindicais e partidárias. A
disputa de poder para essas organizações, nos últimos dez anos,
parece fortemente limitada ao campo institucional estabelecido. Após
a Constituição de 1988, poucas novidades institucionais, que
pudessem aprofundar nossa democracia, foram conquistadas. Mas
o mais significativo é que as composições partidárias e sindicais
(mesmo as do campo popular e historicamente vinculadas aos
movimentos sociais) passaram a privilegiar a lógica administrativa
em detrimento da lógica de mobilização social, vinculando-se mais
às forças políticas tradicionais e já estabelecidas que aos
movimentos sociais e organizações sociais de base. Assim,
constituiu-se uma zona cinzenta no interior do que poderíamos
denominar forças "mudancistas". Esta lógica atingiu governos
-:.iv
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identificados pela sociedade brasileira como populares, como é o
caso do governo Lula. A campanha vitoriosa de 2002 foi a que menos
mobilizou a sociedade e menos vinculada esteve aos movimentos
sociais, desde que Lula se apresentou como candidato à Presidência
da República. A composição ministerial incluiu um arco de alianças
que incluiu forças declaradamente conservadoras e que se opõem a
vários movimentos sociais, como no caso do Ministério da Agricultura.
No outro campo político, das forças declaradamente
conservadoras, ocorre um fenômeno similar. Os partidos mais
conservadores parecem mais limitados no seu poder de imposição. No
espectro partidário, parece ocorrer a consolidação dos projetos mais
ao centro. Não por outro motivo, os dois partidos que disputam a arena
nacional são PT e PSDB. Todos outros partidos de peso gravitam ao
redor destas duas agremiações. Fora do espectro partidário, as forças
conservadoras estão mais presentes e atuam a partir de acordos e
alianças pontuais no interior do Estado. Ocorreria, assim, o
aprofundamento do fenômeno que Victor Nunes Leal teria identificado
quando de sua análise sobre as bases históricas do coronelismo, em
seu livro "Coronelismo, Enxada e Votd'. O autor constatou que o que
se denominou coronelismo seria uma demonstração de força das
estruturas administrativas públicas, que se tomavam hegemônicas nas
disputas políticas nacionais. Os grandes fazendeiros, então, teriam sido
obrigados a ingressar neste campo institucional de disputa política,
criando currais eleitorais para garantir sua representação no Poder
Legislativo e Executivo. No momento, as forças conservadoras, que se
opõem à mudança na estrutura social e política, mas desejam mudanças
nas estruturas econômicas e tecnológicas do país, parecem aprofundar
este movimento iniciado pelos coronéis: instalam-se em instâncias e
câmaras setoriais e técnicas no interior do Estado, gerando o que alguns
teóricos denominam de neocorporativismo, ou seja, criam "arenas
de decisãd' capitalista nas quais são produzidas e gerenciadas políticas
públicas, onde se estabelecem acordos entre interesses privados e o

Estado,

com o propósito de regular transações e trocas42 •

42 Ver

SILVA, José Graziano. A Nova Dinâmica da Agricultura Brasileira.
Campinas: Editora UNICAMP, 1996.
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Percebe-se, portanto, que o campo de disputa entre forças
conservadoras e "mudancistas" (do ponto de vista da
democratização social e política do país) parece mais complexo e
intrincado neste início de século. Vejamos mais de perto os desafios,
a partir deste cenário, para construção de "um novo Brasil".

2)

Os desafios

As conquistas políticas mais significativas, do ponto de vista
popular, na história contemporânea brasileira, foram inscritas na
Constituição de 1988. Nesta Constituição foram inscritos dois
instrumentos de consulta popular: o referendum e o plebiscito. As
duas novidades sugerem que os governos, mesmo eleitos
democraticamente, podem e devem consultar os desejos da
população brasileira em assuntos de interesse nacional. Esta
definição - que o cidadão, além de eleitor, pode decidir com seu
eleito sobre temas de interesse público - aparece mais definida no
artigo 204 e, em especial, no seu inciso II, onde se determina que as
ações governamentais da área da assistência social devem se
organizar com base na participação da população, por meio
de suas organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis. Tal

determinação orientou uma importante inflexão nas práticas da
gestão pública. A população brasileira, além das instituições
democráticas já existentes, responsáveis pela formulação e
fiscalização de políticas governamentais, passou a ganhar o direito
de, por ela mesma, absorver essas atribuições públicas. Entretanto,
as modalidades e estruturas de gestão para que tais atributos fossem
efetivados não foram definidas na Constituição. Ao longo da década
passada, uma série de leis regulamentaram este novo direito. Este
foi o caso do Estatuto da Criança e Adolescente (assim como
assistência social, saúde, entre outros) e Estatuto da Cidade.
Vejamos mais de perto o que define o ECA:
4• Semana Social Brasileira
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O ECA define as ações públicas articuladas entre sociedade
civil e órgãos estatais e determina a constituição dos conselhos de
gestão. Definem os artigos 86 a 89, do ECA:

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança
e do adolescente;

Art. 86 - A política de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado
de ações governamentais e não-governamentais, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério
Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistêntia Social,
preferencialmente em um mesmo local, para efeito de
agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se
atribua autoria de ato infracional;

Art. 87 - São linhas de ação da política de atendimento:

VI - mobilização da opinião pública no sentido da
indispensável participação dos diversos segmentos da
sociedade.

I - políticas sociais básicas;
II - políticas e programas de assistência social, em caráter
supletivo, para aqueles que deles necessitem;
lil - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e
psicossocial às vítimas de negligên cia , maus-tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV - serviço de identificação e localização de pais,
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;
V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos
direitos da criança e do adolescente.
Art. 88 - São diretrizes da política de atendimento:
I - municipalização do atendimento;
II - criação de conselhos municipais, estaduais e
nacional dos direitos da criança e do adolescente,
orgãos deliberativos e controladores das ações em
todos os níveis, assegurada a participação popular
paritária por meio de organizações representativas,
segundo leis federal, estaduais e municipais;

III - criação e manutenção de programas específicos,
observada a descentralização político-administrativa;
��· 4ª Semana Social Brasileira
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Art. 89 - A função de membro do Conselho Nacional e dos
conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e
do adolescente é considerada de interesse público relevante
e não será remunerada.
Várias leis produzidas na década de 90 inspiraram-se nesta
filosofia participacionista, onde o cidadão ganhou o direito de
governar ao lado do governante eleito.
Ocorre que essas novas estruturas de poder foram se
institucionalizando pelo país e a energia moral que deu origem às
leis foi se esvaindo. Em outras palavras, as intenções políticas que
inscreveram uma nova lógica política na Constituição de 1988 foram
se fragmentando e desmobilizando, perdendo sua energia inovadora
e instituinte (que cria novas instituições). A avenida aberta pela
Constituição e novas leis citadas acima sugeriam que o
participacionismo avançasse e se enraizasse em todo o país e
instâncias públicas. Um exemplo seria o aumento de poder dos
Conselhos Escolares e a diminuição de poder dos diretores escolares,
para ficarmos num exemplo. Também era de se esperar que outras
modalidades de controle social sobre os governos e até mesmo
mercados fossem produzidas. Temos exemplos internacionais, como
4ª Semana Social Brasileira
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o recall norte-americano, onde um parlamentar pode ser
questionado por uma parcela de seus eleitores se não estiver
cumprindo seus compromissos, chegando a perder o mandato. Mas
o aprofundamento do participacionismo não ocorreu. As forças
políticas que lutaram e inscreveram as novas modalidades
democráticas na Constituição de 1988 se dispersaram na
consolidação de tantos conselhos e fóruns de participação e
perderam a força mobilizadora e criadora dos anos 80. Em alguns
casos, chegaram até mesmo a perder o contato direto com suas
bases sociais: muitos representantes de movimentos sociais, quando
eleitos como conselheiros, passaram a se envolver com temas
técnicos e uma agenda de decisões tão intensa que foram
esmorecendo sua prática de socialização e contato com sua base
social. Daí, foi um passo para a passagem de alguns movimentos
sociais em organizações, citado anteriormente.
Por este motivo, essas inovações na política brasileira, que
poderiam gerar maior poder e controle popular, possibilitando
mudanças significativas no país, acabaram por gerar pouco impacto
sobre as práticas e cultura política nacional. Algumas pesquisas
recentes confirmam esta afirmação.
Pesquisa realizada pelo IBOP E , no final de 2003,
encomendada pelo Observatório da Educação e da Juventude
(programa da organização não-governamental Ação Educativa)
revela que, embora 44% dos entrevistados acreditarem que exercem
poder político (contra 30% que não acreditam ter este poder), 56%

afirmaram não desejar participar das práticas capazes de
influenciar as políticas públicas. Quanto menor o grau de

instrução, maior o índice de abstenção em relação à sensação de
poder. Segundo esta pesquisa , apenas 6% acreditam que o seu poder
se exerce pelâ sua participação direta, além do voto. Os principais
motivos para a não participação em práticas participacionistas
foram: a) falta de informação sobre as práticas (35%), falta de tempo
(26%) e práticas consideradas chatas (21 %).

Com efeito, a maioria dos entrevistados demonstraram
desconhecimento a respeito dos mecanismos de participação
80
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popular ou democracia participativa. Para a minoria informada, as
práticas mais citadas foram: conselhos de educação, audiências
públicas e orçamento participativo. Entre os mais interessados em
participar, destacam-se os jovens, entre 16 e 24 anos de idade (54%
demonstraram interesse em participar de instrumentos
participacionistas).
Uma segunda pesquisa, intitulada "Projeto Metrópoles,
Desigualdades Socioespaciais e Governança Urbana", coordenada
pela PUC-Minas, IPARDES, UFRGS, PUC-SP, FASE, UFRJ e que
envolveu 1.540 conselheiros de Curitiba, Porto Alegre, Belo
Horizonte, Recife, Belém, São Paulo e Rio de Janeiro, denota as
diferenças de grau e forma de incorporação dos atores sociais em
arenas de gestão participativa. O grau de participação nas arenas
de gestão participativa estaria diretamente relacionado às

diferenças na proporção de pessoas habilitadas a participar
do controle das políticas sociais, bem como pelas
diferenças entre as culturas cívicas e a instituição e
mobilização das esferas públicas43 .

Em outras palavras, o perfil dos representantes da sociedade
civil que participam dos conselhos municipais pesquisados sugere
a predominância de cidadãos com maior grau de instrução e renda:
a)

51% possuem educação universitária e 33% ensino;

b)

65% recebem rendimentos superiores a 5 salários
mínimos e 38% acima de 10 salários mínimos;

c)

56% possuem alto engajamento sociopolítico (associado
ou filiado a associação ou organização social);

d)

60% participam de reuniões partidárias.

As práticas participacionistas em nosso país não
ncia
43 Ver SANTOS Jr., Orlando Alves et all. "Democracia e Gestão local: a experiê
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conseguiram, até o momento, se espraiar pelo território nacional e
nem mesmo enraizar-se na cultura política nacional. Nem mesmo
nas localidades onde elas foram implementadas por governos locais
parece ocorrer uma mudança significativa na cultura política local.
O mesmo pode se dizer sobre as convicções e práticas de todos
órgãos de direção e gerenciamento das políticas públicas nas
localidades onde esses mecanismos participacionistas foram
implementados.

Nesta altura de nossas reflexões, já é possível indicarmos os
desafios mais significativos para as forças políticas voltadas para a
mudança (a democratização) social e política do país. Vejamos uma
apresentação, ainda que breve, de cada um desses desafios:
A. Necessidade de formação de novo perfil de liderança
popular.

Para consolidação das práticas participacionistas e aumento
da capacidade política das lideranças populares, parece urgente a
criação de uma rede de formação de lideranças, tal como ocorreu
ao longo dos anos 70 e 80, que responda às novas demandas
políticas: a de criação de um novo perfil de gestor público. Os novos
atributos de gestão poderiam ser assim listados:
a) Capacidade de gerir e manipular informações. Sem
informação técnica, não se decide, nem se elabora, mas
apenas se opina. A capacidade de decidir em ações públicas
está diretamente relacionada às informações que instruem
a definição de prioridade ou processos seletivos de demandas;

b) Capacidade de Elaboração de ações e políticas públicas.
A m·era apresentação de demandas não garante sua
conquista ou superação de realidades marcadas pela
carência (que, por sua vez, restringem a liberdade política e
social das populações envolvidas nesta condição). A
elaboração de ações públicas exige um conhecimento técnico
que perpassa o entendimento da execução da peça
821•
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orçamentária, os instrumentos e mecanismos de controle de
sua execução, a utilização correta dos recursos materiais e
simbólicos para sua execução, a compreensão dos
escaninhos burocráticos e políticos que objetivam as ações
públicas, a metodologia e cronograma de execução;

c) Capacidade de Monitoramento e Avaliação de
Resultados;

d) Capacidade de articulação política. A articulação
política no interior das instâncias de governo (incluindo a
representação legislativa) é tão significativa para que as
políticas públicas definidas sejam realizadas, quanto a
capacidade de representação e articulação das lideranças
sociais instaladas nas instâncias de governança social com
sua base social. É comum a agenda de governo envolver e
subordinar a agenda das instâncias híbridas de gestão
participativa, o que leva, invariavelmente, à perda de
representatividade e comunicação entre lideranças sociais
e sua base de representação.

O Brasil já possui acúmulo de experiências formativas. Um
exemplo internacional possível é a rede das Casas de Cidadania
dos EUA, criadas nos anos 50, que fundamentaram o movimento
anti-racista no sul do país.
B. Articulação das forças políticas mudancistas para
radicalização democrática do país.

É fundamental a construção de um paradigma da
em nosso país. Tal paradigma objetivaria
aprofundar as conquistas inscritas na Constituição de 1988,
consolidando práticas de empoderamento social (estruturas estatais
participativas, descentralizadas, articuladas em rede, de elaboração
e gestão de políticas públicas), que se articulam ao redor de um
sistema de govemança social. Govemança significa "capacidade
de administrar, de decidir". Neste caso, a construção de um sistema
Governança Social
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de govemança social implicaria na criação de uma nova estrutura
institucional de administração pública, onde os cidadãos
governariam ao lado dos governantes, em todas instâncias públicas
do país.
A dinâmica participacionista que se multiplicaria pelo país
sustentaria a superação da estrutura burocrática de organização
estatal por um outro sistema de gestão, de natureza híbrida
(instâncias estatais onde agentes de governo e sociedade civil
estariam assentados para gerenciar as políticas públicas). Essa nova
institucionalidade rompe com a separação moderna entre sociedade
civil e Estado. Faz parte dessa possibilidade a construção de sistemas
de monitoramento participativo, com base territorial e articulados
";m rede, da execução das políticas públicas decididas anteriormente.
E nesse momento que é possível vislumbrar a superação da cultura
corporativa/localista (apoiada nas demandas difusas de cada
território por construção de equipamentos e obras) para a elaboração
estratégica de desenvolvimento do município a partir da identificação
das intenções políticas de desenvolvimento de cada território.
Para tanto, é necessário uma ampla articulação das forças
políticas mudancistas, como ocorria nos anos 80. Contudo, ao
contrário daquela década, marcada pela mobilização social
constante, precisamos evoluir para o que poderíamos denominar
de fase de organização social. As instâncias de operacionalização
do orçamento participativo e os conselhos setoriais espalhados pelo
país parecem sofrer sobremaneira com esta insuficiência. Uma
hipótese explicativa deste fenômeno é a ausência de uma concepção
mais acabada de gestão participativa, indicando uma nova
engenharia política que induza à reforma administrativa de natureza
participacionista, desmontando as estruturas burocráticas de gestão.

voluntarista, contribuem para uma forte empatia popular nas
campanhas de massa, mas diminuem as referências para
elaboração de estratégias e estruturas de poder inovadores. O
ressentimento político é, assim, alimentado permanentemente e
passa a ser acompanhado de perto pelo sentimento de impotência
que, por sua vez, realimenta o anti-institucionalismo e o voluntarismo
político. Assim, o círculo vicioso gravita ao redor da mobilização
social permanente.
Assim, é possível iniciar um processo de aprofundamento e
sistematização das experiências de gestão participativa existentes,
difundidas e implementadas de maneira desarticulada e desconexa
ao longo do país. A sistematização desta pauta poderia criar uma
cultura política mais complexa e madura deste campo ideológico.
Trata-se de um diálogo com uma cultura política arraigada
em nosso país. Uma cultura peculiar, instável, insegura, indecisa,
pendular, porque não consegue fixar uma convicção. Por se tratar
do dilema do copo pela metade, que depende do ponto de referência
do observador para se concluir se está meio cheio ou meio vazio,
este traço cultural brasileiro instrui uma disputa política constante.
Não conseguimos consolidar valores e práticas amplamente
democráticas. Nos mobilizamos, mas não ocupamos os espaços
que abrimos. A participação popular em fóruns de gestão pública
parece constantemente em risco de romper seus laços com suas
bases sociais. É exatamente deste ponto que devemos partir para
consolidarmos a democracia em nosso país e garantirmos o
mutirão por um novo país.

No caso das lideranças sociais e populares, maiores
interessados na instalação de sistemas de govemança social, parece
persistir ou prevalecer os referenciais teórico-políticos de uma cultura
comunitarista, anti-institucionalista, mobilizadora que cimentou
vários movimentos sociais forjados nos anos 80. Esta fusão entre
um marxista estigmatizado e escatológico com traços de cristianismo
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Trabalho:
A Radical Mudança
CEPAT, 9 de julho de 2004

O trabalho ocupa um lugar central na vida das pessoas. É o
trabalho que identifica, determina, distingue, classifica e marca
decisivamente as nossas relações sociais, quem somos, o que fazemos
e os nossos valores. Tem sido assim ao menos nos últimos duzentos
anos. A era moderna - entenda-se o surgimento da Revolução
industrial - trouxe consigo a glorificação teórica do trabalho, e resultou
na transformação efetiva de toda a sociedade em uma sociedade
operária (Arendt, 2001: 12)44• É essa sociedade - a sociedade operária
ou a sociedade salarial - que agora está em crise.
O trabalho na sociedade industrial

Nesses últimos dois séculos foram se forjando "muitas idéias,
pensamentos e práticas, tidos como certos e que serviram de portos
seguros para interpretar a realidade social, e mais especificamente,
a realidade do mundo do trabalhd' (Langer, 2003: 7). Poderíamos
dizer que a sociedade industrial instituí alguns valores em torno do
trabalho. Valores que foram passando de gerações para gerações.
Que valores são esses que passam a ter importância decisiva na
sociedade? Primeiro: o trabalho é o elemento central que permeia o
conjunto das instituições. As pessoas provam o seu valor pelo seu
44 Arendt clirá: "a ascensão repentina espetacular, do trabalho, passando do
último lugar, da situação mais desprezada, ao lugar de honra e tornando-se a
mais considerada das atividades humanas, começou quando Locke descobriu
no trabalho a fonte de toda propriedade; prosseguiu quando Adam Smith afirmou
que o trabalho é a fonte de toda riqueza; atingiu seu ponto culminante no 'sistema
de trabalho' de Marx, em que o trabalho se tornou a fonte de toda produtividade
e a expressão da própria humanidade e do homem" (Arendt, 2001).
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trabalho. Segundo: o não-trabalho, ou seja, a ausência de um emprego,
configura uma caracterização identitária de constrangimento para
quem não o tem. Terceiro: se estabelece uma relação de classe social.
Os trabalhadores têm satisfação de sua posição social, se reconhecem
como operários e estabelecem laços de solidariedade. Quarto: é
comum a identificação perene com um determinado tipo de ofício,
de profissão. A profissão marca o trabalhador, uma vez exercendo
determinada atividade, para sempre a exercer. Quinto: o trabalho
não é intermitente, ele se faz de maneira continuada, segura, e
geralmente em um mesmo local, na mesma fábrica. Sexto: em função
do tempo - anos - em que convivem juntos em uma mesma planta
industrial, se constroem laços de fidelidade, companheirismo, amizade
e lealdade entre os trabalhadores. A competitividade entre os operários,
a disputa por espaço e ascensão profissional é reduzida. Sétimo: a
recompensa para uma 'vida de trabalho' é a aposentadoria.

Todos esses 'valores' construídos ao longo dos últimos dois
séculos estão desaparecendo rapidamente (Sennett, 1999). O mundo
do trabalho está passando por uma radical mudança. Não se trata de
uma mudança qualquer. Uma verdadeira revolução está acontecendo,
que altera tudo e mexe com todos.
O trabalho hoje

A manifestação mais visível da radical mudança que está
ocorrendo no mundo do trabalho é o desemprego. É desnecessário
citar os índices de desemprego em nosso país e no mundo. A realidade
por si só se revela dura, perversa, implacável, cruel. O desemprego
joga milhares na miséria. Hoje praticamente a metade dos
trabalhadores brasileiros não possui carteira assinada - e esse número
está crescendo. 42, 7% dos que trabalham o fazem de maneira
informal, contra 43,6% formalizados45.
45 A soma não atinge 100% devido aos setores não incorporados, como funcionários
públicos e empregadores - dados processados pelo IBGE a pedido da Folha de S.
Paulo, com base na Pesquisa Mensal de Emprego realizada regulannente pelo instituto.
Cf. Eclitorial 'Trabalho Precário' -Folha deS. Paulo, 11-11-03.
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Robert Castel, diz que redescobrimos com angústia uma
realidade que, habituados com o crescimento econômico, com o
quase pleno emprego com os progressos da integração e com a
generalização das proteções sociais, acreditávamos esconjurada: a
existência novamente, de inúteis para o mundo. "O desemprego em
massa e o desmantelamento da proteção social criam novas
categorias de pessoas: os supranumerários, os inempregáveis, os
desfiliados, os desvalidos, os dissociados, os desqualificados, os
supérfluos. Os 'inúteis para o mundo"' (Castel, 1995).

Mas não é apenas o alto índice do desemprego que manifesta
as mudanças na realidade do trabalho. O próprio trabalho
assalariado - aquele de carteira assinada - está passando por
mudanças. Hoje, o emprego passa por um crescente processo de
desregulamentação, flexibilização, terceirização. É o que passou a
se denominar de precarização do trabalho.
Ou seja, "estamos metidos numa grande transformação que
altera radicalmente a compreensão que se tem do trabalho e a sua
relação com ele" (Neutzling, 1996).

Em síntese, podemos dizer que "categorias, compreensões
e certezas que tínhamos anteriormente se liquidificaram" (Bauman,
2000). Vivemos uma 'revolução' que altera significativamente o modo
produtivo da revolução industrial e está desorganizando o mundo
do trabalho que conhecíamos.

A profunda mudança que percebemos no mundo do trabalho
e particularmente na forma de se pensar e organizar o trabalho, está
associada à revolução tecnológica. Entender o caráter e o significado
da revolução tecnológica é fundamental para se compreender a crise
que perpassa hoje o mundo do trabalho.
O Que Mudou no Trabalho? A revolução tecnológica

A chamada revolução tecnológica - também é denominada
de revolução informacional, de terceira revolução industrial ou pós
industrial - vem impactando extraoi;dinariamente o mundo do
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trabalho por ser portadora de uma nova forma de organizar o traba
lho humano e também em função da dispensa de mão-de- obra.
A revolução tecnológica diz respeito à introdução de Novas
Tecnologias da Informação (NTI) no setor produtivo. Essa revolução
criou uma nova linguagem: a linguagem digital. A informação é
gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida
(informática). "Enquanto as primeiras tecnologias industriais
substituíram a força física do trabalho humano, trocando a força
muscular por máquinas, as novas tecnologias baseadas no
computador prometem substituir a própria mente humana,
colocando máquinas inteligentes no lugar dos seres humanos em
toda a escala da atividade econômica. As implicações são profundas
e de longo alcance " (Rifkin, 1995: 6).
O caráter inovador da Revolução tecnológica reside no fato
que ela supera o tratamento que era dado à informação pela
revolução industrial anterior. As Novas Tecnologias da Informação
(NTI) "agem sobre a informação e não são apenas informações de
que dispomos para agir sobre a tecnologia, como foram o caso das
revoluções tecnológicas anteriores, e permitem a possibilidade de
estruturar o não estruturado, de criar interação" (Castells, 1999: 78-

79).

Um exemplo: as montadoras de carros, tributárias da
revolução industrial, operavam a sua produção a partir do binômio
engenharia do produto-produção. Ou seja, tinha-se um
departamento especializado em engenharia, responsável P:los
projetos de layout, desenho e projeção de peças e o outr�, resp�nsave!
pela produção. Na primeira etapa do processo produtivo, as peças
eram elaboradas, re-elaboradas, aprovadas e somente depois eram
encaminhadas ao 'chão de fábrica', onde ferramenteiros e torneiros
tratavam de ajustar suas máquinas-ferramentas para produzir o que
foi elaborado no processo anterior. Hoje, com a revolução
tecnológica tudo mudou.
Não existe mais a clássica divisão engenharia do produto
produção. Tudo se tornou praticamente uma coisa só. O engenheiro
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de produção senta-se defronte o seu computador, elabora os projetos
e on /ine transmite as informações para as novas máquinas
ferramentas.
Essas novas máquinas-ferramantas são os equipamentos de
informática assistidos pela microeletrônica, a exemplo dos robôs,
máquinas CNC, sistemas flexíveis de transporte, CAD/CAM e
controladores lógicos. As informações são processadas e o produto
é fabricado prescindindo na maioria das vezes do trabalho humano,
que em muitos casos, apenas 'assiste' ao processo produtivo. O
'chão de fábrica' se tornou virtual, ou seja, ele está ubiqüado a todo
o processo produtivo. Criam-se redes de produção, onde toda a
cadeia produtiva interage.
Essa mudança do padrão tecnológico das empresas vem
provocando alterações significativas no processo produtivo. Com a
introdução das NTI se ganha em aumento significativo da
produtividade, na agilidade de alteração do mix produtivo, na
capacidade de alta flexibilidade para responder as demandas do
mercado e na drástica redução de postos de trabalho.

A mudança do padrão organizacional
Entretanto, não é apenas o padrão tecnológico que muda
com a revolução tecnológica. Muda também o padrão organizacional
das empresas. Por padrão organizacional, entendemos a forma de
se organizar a gestão do trabalho na empresa. Mesmo reconhecendo
se que a mudança do padrão organizacional não se vincula
estritamente às inovações tecnológicas -, essa 'revolução' irá,
sobremaneira, sofisticá-lo.
Basicamente, o padrão organizacional anterior à revolução
tecnológica, era o modelo clássico de organização do trabalho
taylorista-fordista. Nesse modelo, a produção fabril se realiza em
série, através da linha de montagem. Havia rigidez e especialização
no processo produtivo, com clara separação entre a gerência e a
execução (verticalização). A produção é em massa, uniforme e
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padronizada. Verifica-se uma grande porosidade no trabalho, com
grandes estoques e o controle de qualidade separado da produção.
O novo modelo de gestão do trabalho, incrementado pela
revolução tecnológica é o de inspiração toyotista. Nesse modelo, a
produção é flexível, não há estoques. A organização do trabalho é
dirigida pelo princípio Just-in-time46• Prima-se pela qualidade total,
pela integração gerência-execução (horizontal), pelo trabalho em
equipe, pela redução da porosidade no trabalho e o controle de
qualidade está integrado ao processo de trabalho.
Observamos, portanto, que a revolução tecnológica origina
um novo paradigma produtivo com inflexões no padrão tecnológico
e organizacional das empresas.

A crise do emprego
É essa revolução tecnológica - que muda radicalmente o
modo produtivo (tecnológico e organizacional) -, um dos fatores
causadores da redução do emprego. Ao contrário da revolução
industrial que incorporou maciçamente mão-de-obra, a revolução
tecnológica vem eliminando postos de trabalho. Ela não requer mais
o trabalho de todas as pessoas. "Pela primeira vez na história da
humanidade, o trabalho humano está sendo sistematicamente
eliminado do processo de produção'' (Rifkin, 1995: 3).
Hoje se pode produzir mais em menos tempo, com menos
trabalho (Gorz, 1997: 97). Um exemplo clássico é o da estrutura
ocupacional das montadoras. No caso brasileiro, as montadoras
empregavam nos anos 1960, 50 mil trabalhadores para uma
produção média de 200 mil autoveículos. Em 2000, empregavam
90 mil trabalhadores para uma produção de 1,69 milhão de
46 O Just in Time foi desenvolvido por Taiichl Ohno, um engenheiro da Toyota
nos anos 50. Ohno desenvolve um projeto de fluxo de produção 'sem abalos'.
Um sistema onde o próprio trabalhador buscaria suas peças no posto de trabalho,
oposição ao princípio fordista em que o trabalhador aguarda as peças que lhe
vêm no começo da cadeia produtiva.
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autoveículos (Cf. Anuário da Anfavea - www.anfavea.com.br). Nos
anos 60, a média era de 4 trabalhadores para cada autoveículo
produzido. Em 2000, essa média caiu para 1,8 trabalhador por
autoveículo.
Essa dinâmica da eliminação do emprego, via introdução
das novas tecnologias, perpassa vários ramos da economia industrial
e de serviços: financeiro, telecomunicações, agricultura, alimentos,
comércio atacadista, etc., e onde ela não elimina postos de trabalho,
contribui para uma divisão social do trabalho cada vez mais aguda.
Pode-se dizer que hoje o mundo do trabalho se divide entre
os integrados, que são os trabalhadores estáveis - em número cada
vez mais reduzido; os semi-integrados, trabalhadores em situação
de 'risco', aqueles que trabalham precariamente de forma intermitente
e os desempregados, trabalhadores que estão fora da sociedade
salarial, estão no mercado informal, fora da rede de proteção social.
Essa breve análise aponta, portanto, para uma primeira
radical mudança no mundo do trabalho: a revolução tecnológica
contribui para a crescente redução de postos de trabalho e também
para uma apartação no mercado de trabalho.

A globalização - o capitalismo mudou
Entretanto, a crise do emprego não pode ser apenas tributada
à revolução tecnológica. Outra razão, e explicação, para o
desmantelamento do mundo do trabalho tal qual o conhecemos está
relacionada à atual fase de acumulação capitalista, caracterizada
pela globalização, a desregulação comercial e financeira e a
concentração do capital produtivo.
O capitali smo vem passando por uma profunda
reestruturação, ainda inacabada, porém suficiente para provocar o
surgimento de novas realidades. Essa reestruturação do capitalismo
se distingue por algumas características: pelo fortalecimento do
capital frente ao Estado; integração global dos mercados financeiros;
na erosão do Estado-Nação e o seu (re)direcionamento para
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desfazer o 'contrato' do bem-estar social; na concorrência econômica
global acompanhada pela descentralização das empresas com o
objetivo de globalizar sua produção para aumentar seus ganhos; na
formação de blocos econômicos; no papel - e lugar - da política que
sofre um processo de fragilização e na profunda reestruturação do
mundo do trabalho, como vimos em parte. Temos ainda, do ponto
de vista cultural, uma redefinição do papel das instituições. A esse
conjunto de novas características do capitalismo muitos chamam
de globalização ou simplesmente neoliberalismo.
Um fato incontestável é que nos últimos anos a política foi
submetida à lógica de mercado. Poder-se-ia dizer que a política foi
privatizada. Historicamente o Estado teve um papel importante na
regulação e na orientação de políticas públicas que controlassem a
volúpia do capital e olhassem o bem público. Hoje o Estado não
manda, a política não tem voz. Quem manda é o capital, é o mercado
que controla as grandes agências multilaterais, como o Banco
Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos (OCDE), a
Organização Mundial do Comércio (OMC), entre outros.
O Brasil, com a promessa do crescimento econômico, aceitou
o receituário neoliberal e se rendeu ao mercado. Os dois mandatos
de FHC (1992-2002) - aprofundaram as orientações do 'Consenso
de Washington' na política econômica brasileira: acirramento das
privatizações, da abertura econômica, ajuste fiscal. A adoção do
modelo neoliberal resultou sob a perspectiva política e econômica
numa 'revolução silenciosa' que transformou a sociedade brasileira
nos últimos anos.
Nos anos FHC se processou a mutação do chamado 'Estado
empresário', para o 'Estado regulador' como condição para o
crescimento econômico e para que o país pudesse se inserir de forma
competitiva junto ao mercado internacional (Kandir, 1998). Os anos
90, conhecidos como a Era FHC, resultaram na retirada do Estado
do setor produtivo, mediante um programa de privatização de suas
empresas; na desregulamentação da economia; na revisão do
sistema previdenciário; no fim das restrições ao capital estrangeiro;
94
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na revisão das normas de propriedade industrial (lei das patentes);
na mudança da CLT {para que esta pudesse assimilar as práticas
de flexibilização nos contratos coletivos de trabalho).
Resumindo, a onda neoliberal no Brasil pregava que a
conquista da 'modernidade' para o país, dependia de um duplo
desafio: a inserção do país de modo competitivo na economia
mundial e a incorporação da grande massa da população na
sociedade e no mercado. O fato é que passados quase 10 anos
desse modelo a economia não cresceu - a média do PIB nos anos
90 ficou em 2,3% - e o desemprego aumentou.
O modelo neoliberal, imposto no Brasil, persiste mesmo no
governo Lula. É evidente a manutenção da macroeconomia do
governo anterior, tendo como pilares a disciplina fiscal e monetária.

Paradoxos da sociedade do trabalho hoje
O emprego não consegue mais incluir todos

Conjugando os fatores anteriormente expostos, temos o fato
de que a Carteira de Trabalho - outrora um símbolo da inclusão se tornou um documento social anacrônico, pois, prometedora da
inclusão, não cumpre mais sua promessa. O emprego, como vimos,
perde rapidamente sua força integradora porque, cada vez mais,
milhares não o têm.
Diz André Gorz: ''A pior de todas as políticas que hoje se
pode fazer é tratar de criar nas pessoas expectativas de ocupação
integral, expectativas sempre fraudadas" (Gorz, 1998: 186). De
acordo com Gorz, estamos diante de "um novo sistema que se
instaura e que abole massivamente o 'trabalho'. Este novo sistema
restaura as piores formas de dominação, servidão e exploração,
constrangendo a todos a se baterem contra todos para obter este
'trabalho' que ele aboliu. Não é esta abolição que é preciso
questionar: o que se questiona é a pretensão de perpetuar como
obrigação, como norma, como fundamento irrefutável dos direitos
e .da dignidade de todos, este mesmo 'trabalho' do qual o sistema
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abole as normas, a dignidade e o acesso. É preciso ousar querer o
êxodo da 'sociedade do trabalho': esta sociedade não existe mais e
não voltará mais. É preciso querer a morte desta sociedade que
agoniza a fim de que possa nascer uma outra sobre os seus
escombros. (... ) É preciso que o 'trabalho' perca sua centralidade
na consciência, no pensamento, na imaginação de todos: é preciso
aprender a ter um olhar diferente sobre ele" (Gorz, 1997: 11).
Afinal, de que "fim do trabalho", Gorz está falando e que é
até mesmo desejável que deixe de existir? É o trabalho "fordista",
assalariado, o que entendemos e conhecemos como emprego.
Imaginar que todos terão emprego com as mudanças em curso na
humanidade é impossível. Está em crise a sociedade do emprego,
mas não está em crise a sociedade do trabalho. O problema é que
trabalho virou emprego. O capitalismo foi reduzindo o trabalho
humano ao emprego. Para a sociedade capitalista só tem valor a
atividade que é remunerada, assalariada. As pessoas que trabalham,
mas não recebem, não contam para a sociedade. As pessoas valem
pelo que têm, pelo que consomem, e não pelo que são.
A lucidez de Gorz desafia a nos libertar intelectualmente da
idéia fixa de que para além do trabalho, que conhecemos hoje, o
emprego, não haveria sociedade. Precisamos romper com o que
efetivamente conhecemos e buscar novos paradigmas. Trata-se de
buscar o novo. De erigir uma nova arquitetura social que tenha
como ponto de partida o colapso da organização social do trabalho.
A crise do emprego é definitiva. Como então engendrar uma nova
organização social que considere a dignidade de todos? Até o
momento a única forma de subsistência está no emprego? E se não
há emprego para todos, o que fazer? É preciso construir uma nova
noção de trabalho que supere a visão meramente econômica, que
divide a .sociedade entre os que têm emprego e, portanto, recebem,
e os que não têm emprego e, portanto, não recebem.
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Como pensar uma outra forma de organização
social do trabalho?
Novas idéias para construir um mundo solidário47
A crise de emprego que vivemos hoje e que se manifesta nos
altos índices de desemprego no Brasil e no mundo todo é uma
oportunidade para trazer à tona o tema mesmo do significado do
trabalho. Qual o lugar que o trabalho ocupa na vida das pessoas?
Por que se trabalha? Como conciliar o tempo de trabalho com os
outros tempos da vida pessoal e social e os tempos da própria
sociedade? Ou seja, a crise do emprego remete para uma crise mais
profunda, a crise do significado do trabalho em nossa civilização.
O trabalho, tal como o entendemos e manejamos hoje, é
uma 'invenção' da modernidade. Portanto, não existiu desde toda a
eternidade sob estas formas. O 'sistema comum de medidas ' (Santos,
1999: 36) da modernidade é fundamental para passar a medir
também o trabalho. O trabalho passa a ser quantificado, medido,
vendido, comprado. A sua remuneração é a expressão máxima de
tudo isso. O trabalho, colocado no centro da sociedade, funciona
como fator de integração social por excelência. E durante muito
tempo funcionou assim ...
Ao mesmo tempo, foi se concebendo a idéia de um
desenvolvime�to de "base técnico-econômica, mensurável pelos
indicadores de crescimento e de receita. Ela supõe, implicitamente,
que o desenvolvimento técnico-econômico é a locomotiva que
conduz, naturalmente, a um 'desenvolvimento humano', cujo modelo
acabado e bem-sucedido é o dos países ditos desenvolvidos. (... ) E
o desenvolvimento assim concebido ignora aquilo que não é nem
calculável nem mensurável: a vida, o sofrimento, a alegria, o amor,
e o único critério pelo qual mede a satisfação é o crescimento (da
produção, da produtividade, da receita monetária. Definido
unicamente em termos quantitativos ignora as qualidades, as
47 As idéias que seguem foram reproduzidas de Sanson, Langer, Corbellini, 2003:
123-129.
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qualidades de existência, as qualidades da solidariedade as
qualidades do meio, as qualidades de vida. Além disso, o PIB (Produto
Interno Bruto) ignora as atividades benéficas gratuitas" (Morin, 2002).
No início deste século XXI assistimos a um fenômeno de
fundam�ntal importância: com a descoberta e a introdução de novas
tecnologias no setor produtivo, produz-se mais, em menor tempo e
co� menos trabalho. A sociedade chegou a tal ponto que é possível
hoJe produzir riquezas para toda a sociedade, sem que todas as
pessoas necessitem trabalhar. Por conta disso, o trabalho, mais do
que ser um fator de integração e de inclusão, passou a ser um fator
de desintegração e de exclusão social. Estão todos se debatendo
contra todos na disputa pelos postos de trabalho que ainda restam.
Por outro lado, no interior do setor produtivo se percebe outro
.
'.110v1mento: o trabalho precário, mal protegido, de baixa qualidade,
mfo�mal, mal pago está crescendo em nosso País. Há uma perda de
qualidade dos empregos disponíveis. Num horizonte que extrapola
o campo do meramente econômico, é preciso dizer que esse tipo de
trabalho não é desejável. Aumentam os postos de trabalho, segundo
alguns, mas a que preço? O custo social é muito elevado.
Essas circunstâncias levam o nosso tempo a repensar mesmo
.
sentido
dado ao trabalho. Um trabalho que não mais seja refém dos
�
interesses do lucro, da mais-valia, do desenvolvimento técnico-científico
de políticas que aprofundem a concentração de renda e a exclusã�
social. Um trabalho que seja a expressão mais genuína da capacidade
humana de construir a solidariedade, de reinventar o trabalho em plurais
fo as, de garantir a inclusão social, bem como de proporcionar algo
":1
mais aos seres humanos do que simplesmente trabalhar.
Um novo e amplo projeto sócio-econômico e político

Pensar um Brasil economicamente eqüitativo socialmente
justo e politicamente democrático e participativo req�er a ousadia
de se propor a discussão de um novo e amplo projeto de Brasil,
capaz de transcender a discussão do meramente circunstancial e
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ao mesmo tempo fugir do círculo de giz imposto pelas questões
econômicas. As soluções propostas não podem ser pontuais,
isoladas, pelo perigo de caírem no descrédito ou serem insuficientes.
A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente
criativa, capaz de resistência e de gerar alternativas. Assim, trazemos
à tona algumas propostas que já estão emergindo, algumas com
mais força, outras com menos, algumas com ênfase mais no local,
outras com abrangência mais global.
1. Repartir o 'trabalho' existente. O que se verifica no
Brasil (assim como em outros países) é que há pessoas que trabalham
demais, ao passo que outras literalmente não trabalham. Há várias
alternativas possíveis para isso: 1) Redução da jornada de trabalho
sem redução do salário; 2) Eliminação das horas-extras ou do
'sobretrabalho', o que permite que outras pessoas possam também
trabalhar. Assim se instauraria um círculo de solidariedade na
sociedade brasileira que por si só já seria capaz de diminuir em
grande parte o grave problema do desemprego no Brasil.

No entanto, a simples redução da jornada de trabalho não
aumenta automaticamente o tempo livre das pessoas, tempo
disponível para desenvolver atividades que não tenham uma
finalidade econômica. Trata-se, pois, de ir criando também uma
nova cultura do tempo livre que não redunde num segundo ou mesmo
num terceiro emprego. Trata-se de ir mudando a centralidade do
tempo fora do trabalho, ou seja, criar uma cultura que revalorize os
tempos de relações, de sociabilidade, o tempo dedicado, por
exemplo, aos filhos ou às pessoas idosas e fazer com que estes tempos
reencontrem seu lugar primordial como indicadores de melhores
condições de vida, individual e coletiva. Portanto, por trás da redução
da jornada de trabalho e do conseqüente aumento dos outros
tempos, está a questão da qualidade de vida (Bucolo, 2001: 53).
2. Defesa de um mínimo vital e universal. Não basta
distribuir o trabalho. Na atual sociedade brasileira é preciso distribuir
também as riquezas socialmente produzidas. "Fazer com que todos
tenham o bastante para comer" (Deaglio, 2002: 53-57) é uma utopia
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antiga que precisa ser retomada. Conceder a todas as pessoas, desde o
nascimento, sem nenhuma condição social ou profissional um mínimo
vital, repousa sobre um 'princípio revolucionárid, qual seja: o de que
"as pessoas têm direito ao mínimo vital porque existem e não para
existirem. Sua instauração repousa sobre a seguinte idéia: a capacidade
produtiva de uma sociedade é o resultado de todo o saber científico e
técnico acumulado pelas gerações passadas. Assim, os frutos desse
patrimônio devem servir ao conjunto das pessoas" (Morin, 2000: 3).
Ou seja, a razão última não é econômica, mas antropológica.
Ao mesmo tempo, esta estratégia permite desvincular a renda
do trabalho. Coloca outros princípios para o trabalho, que não os
meramente econômicos.

3. Instauração da Taxa Tobin. A idéia da taxação de
todas as transações financeiras internacionais tem sua origem em
James Tobin, prêmio Nobel de 1981, não é nova: foi formulada por
ele pela primeira vez em 1972. Posteriormente ela foi assumida pelo
grupo AT TAC. O sistema financeiro foi se descolando
progressivamente das economias e dos Estados nacionais. Nesse
processo foi se tomando independente. Nas novas circunstâncias
não há órgão ou instituição que controle o seu fluxo. Na medida em
que os movimentos financeiros são o produto de decisões de
investidores individuais ou institucionais espalhados por todo o
mundo, tornam-se extremamente pluralistas. Seu volume e seu fluxo
ficam, assim, extremamente difíceis de serem regulados.
Controlar as rédeas do capital financeiro toma-se, por um lado,
um importante fator para se pensar uma sociedade mais democrática
e, por outro, mecanismo de controle e de distribuição de riquezas.

4. Defesa de u m Esta do de mocrático. O Estado
democrático pode ser um importante impulsionador de medidas de
proteção aos trabalhadores e trabalhadoras e de redistribuição das
riquezas. Pode também ser o articulador dos interesses e das
iniciativas plurais surgidas na sociedade e que necessitam da
proteção do Estado. O Estado não pode dar atenção e suporte
unicamente aos interesses do capital.
100
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5. Reforma Agrária. Uma reforma agrária bem feita, aliada
a uma política agrícola, pode ser um instrumento eficaz para gerar
trabalho no campo e em setores ligados a ele (microindústrias rurais,
serviços técnicos no campo... }, assim como dinamizar um mercado
interno (Sachs, 1999). O Brasil tem potencial para apostar na
agricultura: terras agricultáveis, recursos técnicos, gente que gosta
de trabalhar a terra. As terras de especulação pod'?m vir a ser terras
de gestação de novas alternativas de trabalho, tais como: o trabalho
familiar, as experiências cooperativas ...
6. A Socioecono mia solidária. Nossa sociedade é cada
vez mais plural. A economia pode também sem mais plural, a fim de
incluir as associações, as cooperativas, as trocas de serviço, os sistemas
financeiros alternativos e solidários. Trata-se, portanto, de fortalecer
as atividad es que cultivam essencialmente relações de proximidade,
criadoras de cidadania (sistemas de trocas locais, redes de trocas
recíprocas e de saber, vida associativa, etc.), ou porque seu objetivo
primeiro não é o lucro e o seu poder é partilhado pelo conjunto dos
seus membros. São atividades onde a rentabilidade é social e de longo
prazo. Em todos ess es casos o poder público pode e deve favorecer o
livre d esabrochar da criatividade (Passet, 2001: 13). As relações que
se estabelecem são antes relações de cooperação, de solidariedade,
de ajuda mútua e não de competição e de exclusão.
Conclusão
Repensar a organização social do trabalho é uma exigência da
nova realidade social. Aumenta a percepção de que o desemprego não
é meramente conjuntural, mas há muito tempo se tomou estrutural, ou
seja, cada vez mais o desemprego é central e constitutivo à nova forma
de organização do sistema produtivo centrado na revolução tecnológica.
O capitalismo do 'pleno empregd se tomou uma quimera.
É preciso construir uma nova noção de trabalho que supere
a visão meramente econômica, que divide a sociedade entre os que
recebem e os que não recebem. Entre os que têm emprego e os que
não o têm. A Campanha da Fraternidade "Sem Trabalho... Por quê"?
de 1999, já alertava para esse fato.
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É preciso recolocar no centro do debate as iniciativas que
questionam a centralidade do emprego. É necessário e urgente discutir
os ganhos de produtividade. Por que apenas alguns se beneficiam
com a produção cada vez maior? Não deveríamos considerar que o
aumento da produtividade é fruto do conjunto da evolução da
humanidade e que, portanto, todos têm o direito de usufruir desses
ganhos? Afinal, nunca o capitalismo gerou tanta riqueza no mundo,
porém, também, nunca gerou tanta desigualdade como agora.
A crise da sociedade salarial, do emprego, é uma ótima
oportunidade para se pensar, debater e avançar em propostas que
contribuam para outro paradigma civilizacional que tenha como referência
a organização social do trabalho na perspectiva da inclusão social.
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Agro negócio
Exclusão pela produtividade

Antônio Canuto48

Os meios de comunicação quase diariamente apresentam
à opinião pública nacional os grandes avanços e as grandes
conquistas do agronegócio. É o setor que melhor desempenho está
tendo na economia brasileira e tem garantido os constantes
superávites na balança comercial brasileira. Além do bom
desempenho no campo da economia, o agronegócio é apresentado
como modelo da modernização. Tem conseguido constantes ganhos
de produtividade nas lavouras, melhoramento genético de seus
rebanhos com aplicação de tecnologia de ponta. O maquinário e
os implementos, agrícolas são de última geração. Seus tratores estão
equipados com aparelhos que vão indicando, a cada metro do
terreno, a qualidade do solo e a quantidade de fertilizantes e de
sementes necessárias. Também se alardeia que o agronegócio está
gerando um sem-número de empregos no campo.

As feiras agropecuárias são os grandes momentos e espaços
onde todas as maravilhas e conquistas da tecnologia são
apresentadas para deslumbramento dos brasileiros. Em quase todas
elas, a presença do presidente da República é uma constante a
mostrar que esta é uma das prioridades da atual política do governo.
O que, porém, não se vê, não se ouve, não se divulga são as
conseqüências desta expansão vertiginosa do agronegócio,
notadamente da soja, em nosso País.

48 Secre�ário da Comissão Pastoral da Terra - CPT.
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Novo nome para uma velha estrutura
Segundo o professor Bernardo Mançano Fernandes, da
Universidade do Estado de São Paulo, UNESP, "o agronegócio é o
novo nome do modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária
capitalista. É uma construção ideológica para tentar mudar a imagem
latifundista da agricultura capitalista. É uma tentativa de ocultar o
caráter concentrador, predador, expropriatório e excludente para dar
relevância somente ao caráter produtivista, destacando o aumento da
produção, da riqueza e das novas tecnologias." O agronegócio mudou
o enfoque dos problemas gerados pelo latifúndio. Enquanto "o latifúndio
efetua a exclusão pela improdutividade, o agronegócio promove a
exclusão pela intensa produtividade. Ampliou o controle sobre o território
e as relações sociais, agudizando as injustiças sociais"49.

Para cada emprego gerado, 11 lavradores expulsos
Ao contrário do que apregoa, o agronegócio gera poucos
empregos, além de promover a concentração da terra e de expulsar
os trabalhadores do campo.
Segundo os dados estatísticos do Incra (2003), as pequenas
propriedades, com menos de 200 hectares, somam 3.895.968
imóveis. Elas ocupam uma área de 122.948.252 hectares e absorvem
95% da mão-de-obra do campo e ainda assalariam 994.508 pessoas.
As médias propriedades, com 200 a 2000 hectares, 310.158 imóveis,
ocupam 164.765.509 hectares. Absorvem 4% do pessoal ocupado
(565. 761 pessoas) e assalariam 1.124.356. pessoas. Já as
propriedades acima d e 2000 hectares são só 32. 264 e
ocupaml32.632.500 hectares. Estas absorvem o trabalho de 45.208
pessoas (0,3%) e assalariam outras 351.94250• Estes números são
49

Fernandes, Bernardo Mançano-Agronegócio e Refonna Agrária - Presidente
Prudente, Inédito, 2004.

50

Dados organizados pelo professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira (USP),
com base nos dados estatísticos do Incra (cadastro 2003) e do IBGE (Censo
Agropecuário-1995-1996.
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por si só esclarecedores e mostram como a propaganda quer nos
fazer engolir algo diferente da realidade.
Segundo P. Fearnside, professor do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA), a soja gera somente um emprego
para cada 167 -200 hectares, devido ao seu alto grau de
mecanização. As fazendas, sobretudo as de produção da soja no
cerrado, para serem rentáveis, necessitam de uma área cultivada
mínima em -tomo de 1.000 ha, provocando uma concentração
extrema de terras e de renda. A introdução do cultivo da soja no sul
foi responsável por uma diminuição considerável das propriedades
familiares. A soja deslocou pequenos produtores de milho, feijão,
de outros cultivos de alimentos básicos e café na região sul. Para
cada trabalhador que encontrou emprego no cultivo da soja, 11
agricultores foram deslocados. Como resultado, 2,5 milhões de
pessoas abandonaram as áreas rurais no Paraná nos anos 70
declinando o número de propriedades rurais em 109.000 no Paraná
e em 300.000 no Rio Grande do Sul51 .
Hoje, o mesmo processo está acontecendo nas regiões Norte
e Nordeste do país com a expulsão de populações nativas. Em
Santarém, PA, dois povoados já desapareceram depois da chegada
dos plantadores de arroz e soja. No Mato Grosso, maior Estado
produtor de soja, a área de cultivo aumentou de 56.000 ha, em
1980, para 4,5 milhões de ha, em 2002/03. As fazendas com mais
de 10.000 hectares que em 1980 eram 643, passaram a 767 em
1996, ampliando a área de 17,8 milhões para 20,6 milhões de ha.
51

Fearnside, P. M.: Soybean cultivarion as a threat to the environment in Brazil.
Em: Environmental Conservation 28 (1), Cambride/Newcastle, 2001, pp. 24-28,
apud Bickel, Ulrike,"Brasil: Expansão da Soja, Conflitos Sócio-Ecológicos e
Segurança Alimentar". Tese de Mestrado em Agronomia Tropical, defendida na
Faculdade de Agronomia da Universidade de Bonn, Alemanha., Boan, 2004, pg.
66. A autora pesquisou, durante meses, a expansão da soja no Brasil e traz uma
valiosa contribuição para a compreensão de toda a problemática do avanço do
agronegócio em nosso país. A CPT está agenciando junto à Editora Vozes, a
publicitção deste trabalho.
ª
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Durante o mesmo período, o número de propriedades com menos
de 10 ha diminuiu de 23.902, para 9.80152 •
Em Campos Lindos, TO, mais de 100 famílias de posseiros e
de pequenos fazendeiros, alguns com mais de 80 anos de posse na
terra, tiveram suas áreas desapropriadas, em 1998, pela Companhia
de Promoção Agrícola (CAMPO) para serem assentados grandes
produtores de soja, amigos do governador Siqueira Campos dentro da
ampliação do Programa de Desenvolvimento do Cerrado - Prodecer53.
Também no Tocantins, o Projeto Sampaio, de irrigação da
soja, ameaça expulsar indígenas, assentados pela Reforma Agrária
e quebradeiras de coco babaçu, que correm o risco de perder o
acesso às reservas extrativistas. Segundo Alternativas para a Pequena
Agricultura no Tocantins, APA-TO, neste projeto está previsto o
investimento de R$ 30.423.450,00 que vai gerar apenas 176
empregos diretos (R$ 17 2.860, cada emprego). O mesmo
investimento aplicado no Proambiente, uma proposta de programa
de desenvolvimento da produção familiar, construída pelas
organizações dos agricultores familiares, extrativistas e pescadores,
poderia beneficiar 1.382 famílias, a um custo R$ 22.000,00, gerando
4.147 empregos diretos, sem desapropriar nenhuma família54.
52

Almeida, E.: Latifúndios dominam 82 % das terras em MT e êxodo rural
continua. Em: 24 Horas News, 14.09.2003. www.amazonia.org.br/noticias/
print.cfm?icil-82282. Dados do Censo agropecuário do IBGE. Apud Bickel, Ulrike
-op. cit. pg 67.
53 A revista Época do 12.03.2001 lista que o Governador Siqueira contemplou as
seguintes pessoas com lotes dentro do Prodecer, em Campos Lindos: O ex
presidente da Infraero Adyr da Silva (1.541 ha), o senador Casildo Maldaner
(PMBD Santa Catarina, 1.550 ha), Tiago Bergonsi Turra, filho do ex-ministro da
Agricultura Francisco Turra (1 .188 ba), o ex-ministro da Agricultura Dejandir
Dalpasquale e seu filho Luiz Otavio (3.400 ba), e a Presidente da Federação da
Agricultura do Tocantins (FAET), a deputada federal Kátia Abreu (1.263 ba).
Apud Bickel, Ulrike, op.cit. pg 73.
54

Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO): "Novo"
Projeto Sampaio - O outro lado da mesma moeda. Augustinópolis, maio de 2003.
Apud Bíckel, Ulrike, op. cit. 2004-pg. 73/74.
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Trabalho escravo

A mais avançada tecnologia anda junto com relações de trabalho
atrasadas, inclusive com utilização de mão-de-obra em condições
análogas à do trabalho escravo. Crescem as denúncias de prática de
trabalho escravo em fazendas de cana-de-açúcar no Rio de Janeiro, em
São Paulo e no Nordeste. No Pará, a abertura de novas áreas, muitas
delas griladas, continua a ser feita com mão-de-obra escrava.
O grupo móvel de fiscalização do Ministério do Trabalho
libertou, em junho de 2004, 120 trabalhadores em quatro fazendas,
no município de Campo Novo do Pareeis, MT. Segundo o procurador
do trabalho Eder Sivers, que acompanhou a ação, os integrantes do
grupo móvel ficaram surpresos com o contraste visto nas
propriedades. "Vimos a alta tecnologia que empregam no campo:
colheitadeiras e tratores modernos equipados com GPS, muitos
ainda nem tinham sido usados; mas não dá. para entender o
tratamento dispensado aos trabalhadores. Eles ocupavam
alojamentos improvisados no meio do mato, sem a menor condição
de higiene e segurança e sem a possibilidade de deslocamento"55.

Grilagem

O agronegócio hoje também se toma responsável por uma
crescente onda de grilagem de terras, um velho problema fundiário
brasileiro.
O lnstituto de Terras do Piauí (lnterpi) levantou mais de 30
processos irregulares com grilagem de terras nos municípios de
Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro e Bom Jesus
- a região de maior expansão da soja no sudoeste piauiense. Segundo
seus procuradores, "a grilagem é tão acintosa, que os grileiros estão
oferecendo os cartões de visita para venda de terras na porta do
fórum das cidades".
55 Grupo Móvel Liberta 120 Trabalhadores Escravizados no Mato Grosso -

www.pgt.mpt.gov.br-notícia de 21/06/04.
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A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Grilagem,
chegou à conclusão "que a área grilada na Amazônia Legal pode
chegar a 100 milhões de hectares".
No Mato Grosso, o Defensor Público do Estado encontrou
464 imóveis registrados e matriculados em nome da União, num
total de 6,6 milhões de ha. Depois de terem sido regularizados mais
da metade, ainda existem cerca de 3,2 milhões de ha de terras da
União ocupadas irregularmente por grandes fazendas.
Na região de Balsas, MA, onde a produção de soja explodiu
nos últimos 30 anos, a terra já foi grilada muitas vezes por
especuladores, como no caso do "Grupo De Carli", que amedronta
os pequenos agricultores derrubando suas casas e cercas e
desmatando a vegetação dentro da área de assentamento do Projeto
Rio Peixe. Este grupo, com extrema facilidade, consegue títulos de
terra junto ao Instituto de Terras do Maranhão (Iterma). Enquanto
isso, o assentamento Rio Peixe ainda espera a regularização fundiária
definitiva de suas terras, seis anos após a sua criação (em 1997) 56.
Empresários de Mato Grosso estão financiando melhorias na
estrada, conhecida como Transiriri, no Pará, que corta ao meio a
Terra Indígena Cachoeira Seca/lriri e liga a rodovia Transamazônica
ao Rio lriri, consolidando a entrada para a Terra do Meio, última
fronteira agrícola do Pará. Porta aberta para a grilagem57 •
O coordenador da campanha Amazônia do Greenpeace,
Paulo Adário, apresentou no dia 21 de junho de 2004, na Escola
Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, dados sobre a venda de
áreas públicas da Amazônia, inclusive, para estrangeiros, pela
Internet. Sítios na internet oferecem terras, ao preço de US$ 60,00
o hectare.
56

Bickel, Ulrike - "Brasil: Expansão da Soja, Conflitos Sócio-Ecológicos e
Segurança Alimentar. Tese de Mestrado em Agronomia Tropical, defendida na
Faculdade de Agronomia da Universidade de Bonn, Alemanha. Bonn, 2004, pg
7l a73.
57

Feitosa, Tarcísio , Terra do Meio III, Tucumã, CPT Xingu, 2004.
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As pequenas propriedades são as que mais produzem

Como bem fala o prof. Bernardo Mançano Fernandes, "outra
construção ideológica do agronegócio é convencer a todos de que é
responsável pela ·totalidade da produção agropecuária. Toda vez
que a mídia informa os resultados das safras, credita toda a produção
na conta do agronegócio. É a arte da supremacia.
Estrategicamente, o agronegócio se apropria de todos os
resultados da produção agrícola e da pecuária com se fosse o único
produtor do país" 58•
Os números disponíveis mostram outra realidade. São as
pequenas propriedades familiares as que mais produzem.
Dados organizados pelo professor Ariovaldo Umbelino de
Oliveira (USP), com base nos dados estatísticos do Incra (cadastro
2003) e do IBGE (Censo Agropecuáriol995-1996), indicam que as
pequenas propriedades, até 200 hectares, são responsáveis por 55%
da produção de algodão, 75% do cacau, 70% do café, 51 % da
laranja, 85% da banana, 74% da batata-inglesa, 78% do feijão,
99% do fumo, 60% do mamão, 92% da mandioca, 55% do milho,
76% do tomate, 61 % do trigo, 97% da uva, 72% do leite, 79% dos
ovos, 86% dos animais de médio porte, 85% dos animais de pequeno
porte e aves.A média propriedade só produz mais do que a pequena,
cana-de-açúcar, 47%, soja 44%, arroz, 43%; bovinos 40%. Já a
grande propriedade só produz mais que a pequena cana-de-açú
car, 33%59 •
"Nas regiões onde há concentração de pequenos
agricultores, a desigualdade é menor e por conseguinte os índices
de desenvolvimento estão entre os maiores", diz Bernardo
Mançano60 .
58

Fernandes, Bernardo Mançano, op.cit.
Oliveira, Ariovaldo Umbelino - Barbárie e Modernidade: As transformações
no Campo e o Agronegócio no Brasil, USP, São Paulo, inédito, 2004.
60 Fernandes, Bernardo Mançano, op.cit.
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O agronegócio agride o meio-ambiente

Cresce a área destinada ao agronegócio

A produção de alimentos está correndo sério risco, porque a
área que lhe era destinada está sendo ocupada rapidamente para
cultivo de produtos de exportação, principalmente a soja. A área
agrícola total plantada aumentou de 48,6 milhões de hectares (1993)
para 53,5 milhões de hectares (2002). Mas aí reside o problema. A
área destinada à soja saltou de 10,6 milhões de hectares (1993)
para 18,5 milhões em 2003. Enquanto isso a área destinada ao
plantio do arroz baixou de 4,6 milhões de hectares em 1993 para
3,2 milhões em 2002; a do feijão de 4, 7 para 4,3, da mandioca de
1,9 para 1, 7. Só a área destinada ao trigo teve um ligeiro aumento
de 1,5 para 2,06, enquanto que a destinada ao milho manteve-se
praticamente igual 12,8 para 12,9.
A área destinada à soja, em 2002, representou 34,5% da
área total cultivada, 18,5 milhões de hectares, num total de 53,5
milhões de hectares de área cultivada. Em 2001 eram 16,3 milhões
de hectares61 .
Apesar da diminuição das áreas destinadas aos demais
produtos, não houve queda na produção devido à melhora dos
índices de produtividade. Mas o crescimento da população está a
exigir o aumento da produção de alimentos básicos. O Brasil hoje
importa grande parte do trigo que consome e ainda arroz milho
,
'
'
,
,
leite em pó entre outros produtos. E difícil entender que um país
com a disponibilidade de terras agricultáveis, como o Brasil, importe
alimentos da cesta básica.
BickeJ, Ulrike, op. cit-inédito, 2004, pg 61. Evolução da área plantada, produção
e produtividade de soja e alimentos básicos no Brasil:·

61

Arca plantada (mil.bõcs de

Sóia
Atroz
Feiiào
Mandioca

Triizo
:\filho

1993
10,6
4,6
4,7

1.9
1.5

12,8

Follle. mGE. CO:);AB.
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hectares)

2002

1s.saoo3)
3.2
4,3

1.7

2.06
12.9
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Produção (milhões de

tond.adas)

1993
22.6
10,1

2-.5

21,8
2.2
30

Produti,idade (tf !la)

2002

1993
2,13

3

0.53

52,2 t2003)
10,5

23.1

2.9
43.5

2.2

11.47
1.47
2.34

2002
2.8272003)
3,28
0.7
13,6

1.4
3.37

O agronegócio provoca conseqüências desastrosas ao meio
ambiente. Carrega na sua esteira o mais surpreendente e rápido
desmatamento de que se tem conhecimento na história brasileira. Este
desmatamento atinge dois biornas em especial, o Cerrado e a Floresta
Amazônica.
Na região Norte, de 1500 a 1970 somente 2% da cobertura
vegetal havia sido removida. Desde 1970 até hoje, 17% foi destruída.
Os dados sobre desmatamento na Amazônia, publicados em junho de
2003, mostram que no ano de 2002 foram desmatados 2,55 milhões
de ha. O Estado de Mato Grosso lidera o desmatamento, com 795.000
ha em 2002. Nos últimos 20 anos, 30 milhões de ha foram desmatados
nesse Estado, para plantações de soja, algodão e milho, como também
para pastagens. Isto representa quase a metade dos 75 milhões de
hectares de floresta, cerrados ou áreas de transição existentes no Mato
Grosso na década de 80, ou um terço do território estadual62.
O desmatamento nos Cerrados

O Cerrado, ecossistema que cobre quase um quarto do
território brasileiro, é o mais ameaçado com o avanço do
agronegócio. É qualificado como a savana mais rica do mundo,
com 4.400 espécies endêmicas, num total de 10.000 espécies
vegetais. Apenas 2% de seu território está protegido na forma de
Unidades de Conservação. à Cerrado é a grande caixa d' águ a do
país, de onde nascem algu ns dos mais importantes rios.
Segundo a Agenda 21 Brasileira "Cerca de um quarto de
seus 220 milhões de hectaresjá foi incorporado à dinâmica produtiva,
respondendo por grande parte da oferta de grãos e gado de leite e

62 Pinho, A.: Estado (MT) perdeu 50 % da área verde em 20 anos. Em: A Gazeta,
Cuiabá, 22.06.2003, pp. 2-4-apud Bickel, Ulrike, op. cit., pg 38.
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pesticidas agrícolas no Brasil superam os US$ 2, 7 bilhões por ano.
Segundo a EMBRAPA, em torno de 20% dos custos totais de
produção da soja (R$ 1. 000/ ha) são destinados a gastos com
pesticidas.

corte do país (p. 66) "63. Isto porque o custo do desmatamento do
_

ce ;r �do e menor e seu relevo favorece a mecanização. Além disso, 0
Cod1go Florestal que exige que 80 % da cobertura original se·
mantida na Floresta Amazônica, baixa esta exigência para 35�
nos �e�rados dos nove Estados da Amazônia Legal. Fora da
Arnazoma esta porcentagem cai para 20%.

A aplicação de tantos venenos na agricultura tem
conseqüências muito sérias tanto sobre a saúde humana quanto
sobre o meio-ambiente.

Desde 1 970 , o cultivo da soja nos Cerrados aumentou de
20 mil. para 29 milhões de toneladas. Um crescimento de 1' 4o/cº•
para 58% do total da produção de soja brasileira64.

O Sistema de Informações T óxico-Far macológicas
(SINITOX), mantido pela Fundação Oswaldo Cruz {Fiocruz, órgão
do Ministério da Saúde), relatou 5.127 casos e 141 óbitos (2, 75% )
de intoxicação humana por agrotóxicos no Brasil em 2000. Este
número, porém, está muito aquém do real. Segundo a Organização
Mundial da Saúde para cada caso notificado de intoxicação, existem
50 outros não notificados. Seguindo este parâmetro, em 2000, mais
de 250.000 pessoas teriam sido intoxicadas.

A saúde humana em perigo

O agronegócio é responsável pelo uso em altíssima escala
dos mais �ariados tipos de agrotóxicos. A FAO, organismo das
_
Na�oes Unidas para a alimentação, classifica o Brasil como o terceiro
maior consumidor de agrotóxicos do mundo65. De 1978 a 1998 0
consumo de herbicidas cresceu 540% . Atualmente, os gastos c�m

A aplicação de agrotóxicos em larga escala provoca também
o desequilíbrio ambiental. Pequenos produtores, cercados por imensas
áreas de monocultivos, sentem um aumento significativo de pragas,
porque estas migram para as terras que não utilizam venenos66.

�omissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21
Na:1onal : ':'�e�da 21 BrasiJeira - Resultado da Consulta Nacional (Vol. 1) e
_
Açoes pnonlanas (Vol. 2). Brasília, 2002, apud Bickel, Ulrike, op. cit. pg 41.
63

Conflitos e violência maiores
agronegócio

64 Bi�kel, Ulrike, op. cit. pg 19. Contribuição crescente dos Cerrados à produção

_
de SOJa no Brasil, de 1970 a 2003:
Ano

Produclio

Brasil

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2003

1.509

9.893
15.156
18.?78
19.850
25.934

31.644

49.647

a.ooo t)

Cerrados

20
434
2.200
6.630

6.677

12.S86
15.670

2U66

Participação
dos Cen.idos
(% )

1,4
4.4
14.5
36,3
35.2
48,S
49,5
58,1

FOllle: E.\il!RAPA Cemdos 2003• �do em dadOl do IBGE e da CONAB.

65 Anon.:.Relatório daFAO mostra

Rendimento fl.n.ha·1 \
Brasil
Cerrados

1.144

l.699
1.727
1.800
1.731
2.221
2.374
2.765

,,

1.350
1.330
1.700
1.950
1.S40
2.180
2582
2.945

que o Brasil éo 3 maior consumidor de agrotóxicos
do mundo. E�: O Pov �, Fortaleza, 04.05.2002. www.ibd.eom.br/arquivos/
saudexagrotoXIcos/relatonoFAO.htm. - apud Bickel, Ulrike, op. cit-pg 49/50.
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O caderno "Conflitos no Campo Brasil", publicação da
Comissão Pastoral da Terra, em sua edição de 2003, traz uma análise
do prof. Carlos Walter Porto Gonçalves, da Universidade Federal
Fluminense, UFF, que revela o que se esconde por trás dos dados
registrados. Em 2003, o Centro-Oeste assume a liderança quanto
ao maior número de pessoas envolvidas em conflitos, 26, 09% do
total, e em número de pessoas despejadas pelo Poder Judiciário,
35, 7% do total. Estes números adquirem um caráter ainda mais
dramático se forem relacionados com a população rural de cada
66 Bickel,

Ulrike, op. cit., pg 50 a 55.
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Estado. No Mato Grosso, por exemplo, os dados mostram um
estonteante 40,8% de sua população rural envolvida em conflitos
210. 795 pessoas e um número equivalente a 6,2% da população rur�
do Estado tendo sofrido alguma ação de despejo, 32.275 pessoas.
Uma verdadeira operação de guerra, diz o professor Carlos Walter.
Com relação à violência do poder privado também é o Mato Grosso
com 9 pessoas assassinadas, que apresenta o maior índice de violênci�
relativa, 7,6. O Pará, com 33 assassinados, fica com o índice de 6,9.
O professor elaborou um ranking da violência do poder
público e do poder privado por Estado. Por ordem, Mato Grosso,
Rondônia, Goiás, Tocantins e Mato Grosso do Sul são os que
apresentam os índices mais elevados. Onde se dá a expansão da
moderna agricultura empresarial aí cresce tanto a violência privada
quanto a ação do Poder Judiciário.
O professor Carlos Walter conclui sua análise: "O que talvez esses
dados atualizem sejam as práticas que historicamente sempre fizeram
do Brasil um território moderno, como já o eram os engenhos dos séculos
XVI e XVII, os mais modernos que havia no mundo à época. Eram tão
modernos como o são os elevados níveis de produtividade com pivôs
centrais, sementes selecionadas, solos corrigidos e máquinas agrícolas
computadorizadas que, hoje, fazem a moderna e violenta paisagem do
Brasil Central e da Amazônia. Afinal, hoje se mata e desmata nos
Cerrados e na Amazônia, do mesmo modo que, ontem, matou-se e
desmatou-se na Mata Atlântica e nas Matas de Araucária".
O que, talvez, os dados sobre a violência contra a pessoa no
campo venham nos ensinar é que a modernidade tem sido um
poderoso meio de colonização e que, na verdade, é a moderno
colonialidade que vem caracterizando nossa formação social nos
oferecendo mais do mesmo, sempre. Enfim, em nome da modernidade
nos colonizam por meio da colonialidade do pensamento e da
violência, prática com que abre caminho para o (seu) progressd' 67.

A CPT, tomando consciência dos efeitos nefastos do
agronegócio, assim se expressou no documento final de sua
assembléia de 2004: "O agronegócio concentra terras, águas e renda.
Produz sim, a um custo sócio-ambiental altíssimo e
predominantemente para a exportação, gerando divisas para uma
elite privilegiada desde sempre. A irrigação de suas monoculturas
consome 70% da água doce do País. Suas máquinas modernas,
possantes, substituem a mão-de-obra no campo, num País cujo maior
problema é o crescimento do desemprego".
O agronegócio é devastador. Imensas áreas de florestas e
do cerrado estão sendo ilegalmente desmatadas, secando nascentes
e mananciais, sugados pelo ralo das monoculturas, pastos de capim,
carvoarias, mineradoras e madeireiras. Os agrotóxicos, despejados
por aviões e tratores, estão contaminando solos, águas, ar e as
plantações camponesas, causando doenças e mortes.
Em nome da verdade e, sobretu do, em nome da
solidariedade à população camponesa do nosso País, temos a
obrigação de denunciar que o agronegócio não é a solução nem
para a economia nacional nem para os problemas do campo
brasileiro'.
Somente uma profunda reforma agrária e um outro modelo
de desenvolvimento, serão capazes de atender às necessidades
básicas de nosso povo do campo: comida, emprego, saúde,
segurança. Enquanto subsistir o atual modelo, o agronegócio poderá
se exp andir, mas às custas do agravamento das gritantes
disparidades sociais que vivemos e todos os entraves imagináveis
serão criados para que a democratização do acesso à terra, via
reforma agrária, se tome realidade.

67 Porto-Gonçalves, Carlos Walter. "Violência e Democracia no campo brasileiro:

o que dizem os dados de 2003" ln Conflitos no Campo Brasil, 2003, Goiânia, 2004
-pg9-26.
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BOLETIM lNTORMATIVO DA
PASTORAL OPERARIA DE CAMPINAS

Parâlisaçõ·es _ � �-·
no ABC:
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omo todoa oe dia1t a
placa azul de acdlico
afixada no portlo de
entrada do: pr6dió
· com�do dldiiioloa •
viata da Ublsa Sub
Scania em Sio Btr·

nardo ck> Campo adver·

tia: "Tinha um bom di&. •m aci
d111tea". Tudo aouentav•eetar em

ordem quando õ gerente de �u
ção cb91ou ao serviço aexta-feira,
dia 11, por volta de 7b� menoe
:,
i
um detãlhe. Havia multo _.
aulnc
o.
Da boca doe operárioe, o gerente
ouviu eata uoticia: "°S gteve. Qu��
moe aumento de 20% !1º 981, no ·
Estava eclodindo o maia lt\U'J)N8D·
dente movimento rei vindi�af'!>�o da
claaae trabalhadora doe des ult1moa

�

2

reve

a,101. Quue 2000 empresadoe da li•
uha de produçlo chegaram �
antee du 'lh. · piearam oe cutõee de
ponto. dirlgtram-ee às 1uu �.
mu uio ligaram u m6quinu. Co
meçou 11.a r.brica A, onde ficam a
utdua;em, ferramentaria. manu
teuçio •_proti>tipo. Lo10, 1anhou a
r,hrica B. que 11branp controle,
phatuia e into. Su,nente não aderi•
ram oa funciou•ri•>a do ncritório.
da e.ninha'• da vigi1'ncia.

De tardinha, ao encerrar o n:pe
diente, um dOI operbi01 que deiu-·
va a tãbrid ezpllcou a ori,em do
rnmmento: ••PI,) patrio a m�uina
é importante. M• n61 queremoe
moetrar pra elee que nóe temoe forr
ça. Que a m,quina humana tem
Mm 6 importante. O govnno eati
pulou 41 % de aumento 10bre o
rio mú1imo. A indú,tria automo
biliatica recebeu a6 39%. Nós ;,
tinhamoe coraaeguido antecipaçlo
de 5% em taovembro e 10% em ja
iaeiro, tobre· o aalário que 1anhtva
moe na época. Quando veio o au
mento de 39% eles deacontaram oe
15%. A 1•rate falou que nio traba
lhava. Ftc&IDOI eentad01 por aí!':

w•

• Pelas fábricas.- como uma gripe a greve se alastrou. Primeiro parou
a Scauia, depcú a Ford e a Merce
des, depois a Volb... A rotina coti
diana operária ee altera. Rompe-se
com velhos hábitos e costumes.
Brota espontânea a possibilidade
de novos gestos e atitudes: não tra
balhar, ficar ali parado e quieto em
freute à máquina, por 20% de aumeuto.
"Mas foi bonita a parada...
me anipiô, que parecia que ia
sair os fios 401 cabelos do braço.
E parô... pal'Ô m�mo rapazttf"
Um ar de suceaso enche as caras t:
substitui as reações iniciais de sur
presa e susto. A força dos músculos
onde o trabalho espremeu uma cor
azul viril e bonita... Os mesmos
músculos que acionam máquinas
estão agora retesados apontando
uoutra direção: 20<õ! Os apelos abs
tratos pela ·�união" se fundem em
reiviudicações concretas acomoa
uhadas de ação: paralisar!

� Salário do menor
; não será reduzido
,.., BRASfLIA <Sucursal) - O mlnlstro Arnaldo
ft Prteto, do Trabalho, anunciou ontem que não
mais serA reduztdo o salário do menor em con
sequência de uma série de modlftcações no ante
projeto q� altera o capitulo de prot�Ao ao
trabalbo dl> menor da CLT. - ·
Adiantou ainda que o novo proJeto Já estA con
cl ulcto e que a prtnctpal alteração se constltulu
na retirada do artigo que permitiria a redução, do
salârto do menor, até o ltmtte de cinquenta Por
cento do salârlo m1nlmo. nos casos em que eles
exercem atividades "singelas", que seriam
relacionadas pelo ministro do Trabalho. através
de portaria.

Vocês se lembram daquela idéia
do Ministro Arnaldo Prieto?
Ele queria reduzir o s�lãrio do
menor trabalhador para a metade.
Foi uma idéia tão fora, e tão
injusta, que muita gente
reagiu. Inclusive nós, com um
artigo no Gancho e um abaixo
assinado que mandamos para ele
em Brasília. AÍ estâ o
resultado. Se tiver bastante
reação > as autoridades são
obrigadas a mudar de planot
se ficarmos quietos, eles
fazem o que estiver só do
interesse da classe deles.

�e.ta

300 M0Mdo1t.U da. Vila
e. do
JaJtcüm Lond!r.u 1oJutm ju.n:t.0-6 à
C'âmaJta do1.i Ve1tea.do1t.u, paJta.
ex,i_q,Út wna Unha de ônJ.bw.i •
F
n6 e. g u.btam • A RÁ.nha já.
eAtã. �unúona.ndo do jwo
qite queJu.mn _ nu.a.nrfo vã(l
a.pe.nM riu..M OU tltU peAl.iCM,
nada. ac.ontec.e., me./21'1"0 que 1.:, e.j a.m
da l>oúe.da.de. am.i.gol> do ha.,iMo.
O ne.gôúo é todo mundo ,Ut

e.o

junto.

JESIJS E A LEI

!

O que Jesus faria se fosse
operãrio da Scania ou outra
firma que estã paralisada?
O Tribunal de "Justiça º e o
Governo dizem que a greve
ê ilegal. Mas o salario
não da. Jesus Cristo
aderia ã greve ou não? Ele
respeitaria a lei injusta
que proíbe aos operãrios
fazerem greve? Ou ele
estaria ao lado dos
companheiros para exigir
o aumento de 20%?

Escuta essa:
Num sãbado {dia�sagrado),
Jesus e os disc,pulos
atravessavam uma plantaçao
de trigo. Enquanto
encaminhavam, os discipulos
colhiam espigas. Então
os fariseus per�untaram a J
Jesus: Por qu� e oue seus
discipulos fazem o que a
nossa lei proíbe?
Jesus respondeu: "O sâbado
foi feito para servir o
homem e não o homem para
servir o sâbado."
Quer dizer, o homem e mais
importante que a lei.
Quando a lei e injusta,
pode desobedecê-la. Pode
ser o unico jeito de forçar
a criação de leis justas.
em favor dos trabalhadores.
Todo mundo quebra a lei
juntos. Se querem prender,
têm que prender todos.
Como e que vão prender
30.000 operârios?

n�

UMA CONVERSA NA FÃBRICA

--4
'!l!!ll!llllla!:�---------:;---:-----:--:-""'!"""!��-�Tem um cara novo� �
n- a�--.:-�
fábrica que tava dizendo
! �
prâ turma que não devem
fazer horas extras e
deu lâ. umas explicações.
- Virgê! É lodo mundo topô?
Todo m undo parÕ!?
Ele conhece o jornal
- Todo mundo!
greve doa 9.500 operários que
zinho da gente. E diz
- Jóia!
stourou segunda-feira na
que é muito bom.
- Foi a gente lá na Scan ia é
Ford
foi decidida dentro do
quem
começou!
O que acho imoortante e
banheiro na hora do almoço,
Parou. Parõ. Parar. A palavra s e
o seguinte: levar
revelou um dos trabalhadorei da
repete. Pula uas bocas. Entra nas
quela empresa, entl'evietado por
notícias nrá turma ir
salas, vai aos bauheiros toma café
EM TEMPO 110 burburinho forma
uos b!3l�ões e todos, mes'mo sem s a
conhecendo esses fatos
be� d1re1to 110 que tudo isso vai dar,
do no finat do expedierite no local
de outras fábricas.
... e 111dagam quem mais parõ ou vai
de embarque dos ônibus. Ele adian
Essas notícias que não
..
parar.
tou que na paralisação do turno da
deixam sair na televisão
"Como a fábrica parou? Atra
uoite seria decisiva a atuação dos
ou iornal. Tsso é que
é � de sinais e gestos é assim que
que ficaram para fazer hora extra.
·ai parando... Se o companheiro
devia ser comentado
O mecat1ismo utilizado na Ford
ª. má_quina do lado não liga a sua
entre a turma.

º�né�ó�io d�ntro ga fábrica
nao e fac1l, nao. So uns dois
ou três apóiam. A negada quer
saber de tudo. Perguntam,
querem informações, mas quando
a gente convida para alguma
reunião, os caras não aparecem,
E precisavam ir mais gente IlàS
reuniões para ser mais
fácil conversar depois,
comentar com os outros. Por
exemnlo, se um só traz notícias
dentro da fábrica, é muito
fácil de ser vitso e punido.
Por isso, é importante que
seja muita particiuando.
1ntem, descendo nrô almoço, o
João disse que foi no departa·
mento de pessoal e meteu a hoca
na negada porque encheram o
s�co dele por estar no seguro
so por causa de um cisco no
olho. Pô, a firma não dá
.roteção. AÍ, a turma comentou
ue o sindicato só tem �elego e
não deixa a gente cutucar os
tubarões. O sindicato fala
ue tem que obedecer as leis.
Senão, é expulso do país. Ache
ue a gente vai ter que morrer
de fome prá ver que a situacão
recisa mudar.
Um pedreiro daqui de dentro
trabalhava com f1rma própria.
e viu que não dava. AÍ, ned11.1
ara registrarem ele. No n.P.
ão queriam pagar para ele o
ue ele tava pedindo. lJm dia
ele conversou direto com o
natrão e conseguiu. Isso porque
o patrão era velho conhecido.
AÍ ele voltou no D,P. e orensou
o cara, dizendo que tinha ordem
nara isso e tal, atê que o cara
teve que r!gistrar ele como qu�ria.

Scania

Operários da Ford
parmisam serviço

-

Não sai acordo
�
· lli
�com a prre

� Os runclonértos da Pirem re,
'4. cusaram a proposta da emp�
apresentada sAbado. após uma
reunião na própria empresa. da
qual participaram cerca de ROO
trabalhadores. As atividades da
Pirem Já haviam sido paralisadas,
e� 1>1.Ja totalidade, na sexta-feira,
quando os operànos do setor de
bÓrracbarta aderiram ao movimen
to.
A diretoria do SlndJcato de Santo
AI,dré dlvu.Jgou ontem os termos da
proposta da empresa. que pedia a
volta aos trabalhos. sem que
houvesse descontos de salànos e
medidas punitivas. Segundo o
documento. a Plrelll se compro
metia a dar "uma proposta con
creta de aumento salarial superior
ao lndlce de reajustamento salarial
váJldo para o mês de junho , mês do
dtssldlo)."
Na reunião que fizeram para
· analisar a proposta, os trabalha
dores acharam que os termos
apresentados não concretizavam
nada. pois a proposta não se dertntu
com relacão ao lndlce do aumento.
Embora a Pirem tenha fixado a
data de 2t: de maio para aprPsentar
uma proposta concreta. espera-se
que entre hoje e amanhã a empresa
se pronuncie, uma vez que seus
6.500 funcionârlos permanecerão
em greve aguardando a palavra
final da empresa.

aqwna, você também não liga.
"'tl a Scania teve uma hora, de ma
_
� ha, que alguns ligaram, p use
ª1!' as máquinas prá funcionar,
a I os outros seguiram e todo
É undo começou a trabalhar. No
anhE>iro mesmo, trocamos inforação e resolvemos que era prá
arar e foi tudo de novo parando.
_ claro que tem sempre uns que
ao param, ness8- é chuva de pa
afuso nele... Lá na Ford, os chees tão fazendo os mais novos de
O dias, � mês, tocar a máqui
a. Eles bgam e la e põem o peão
ovo prá traba lhar, quando o bi
ho é medroso e aceita, os mais
elhos se reúnem e vão lá nele•.. "

r,

i "NÀO
. HOS ...

ESTAMOS SOZI

A FORO PARÕ!"

"Greve é sinal
dos tempos"
BH.\Síl.lA ,S11cursall
porw-,111. oficial elo governo,
::11ron<•I Hubem Ludwig.
d1�se ontt•m 'lue nao con
-.1rlern gr,l\"l' a sltuaç:io no
mMo opc.>r:,rin. Nn v1rturle da
�rc·,·p <fl"<'n·tAd.i por 10 mil
mf'ta hll'Cl\'os t>m Sào Paulo.
S1•g1incln •1 IP. ··l•ste é um
prohl<•111a a que nOs estam�
todos sujeitos e it>µresenta só
mais um 111dt"c10 dos tempos
que vivemos".

-·o

foi semelhante ao da Scania. Um
dos empregados da usinagem rela
ta, emocionado o que se paNSou:
"Na pal'te da manhã todo mundo
trabalhou normalmente, no meio
do maior zum-zum, por uu1a da
greve da Scataia. Oepoie do horário
do almoço, por volta de uma hora
da tarde, uiraguém fez maia nada.

Pararam a ferramet1taria, a inspe
ção, a usinagem, a estan1paria,
quem voltou do almoço não tocou
nas máquinas. Geralmente ficava
uu1 dois couvenando. Mas ee evi
tou fazer rodinhas. Cada um ficou
na sua máquina. Parou sem bagun
ça. A ee�urança da fAbrica nem foi
na minha eeção. Nmguém foi amo
lar. Maior beleza é o silêncio. O úni
co barulho que esc utava é o da
mau,ueira de ar cotnprimido".

Censura proihe noticias �
�
na rádio e na televisão
RIO <Sucursal> - Todas as emissoras
de rádio e televlsáo do Rio estão prolbldas
pela censura da Policl.3 Federal de dlvui
gar qualquer nvtrcJa referente a parali
sação dos trabalhos em empresas auto- ·
mobfllsUcas da região �o ABC pauJtsta.

1111111111

Jacô: na .6ua opinião pa.Jta.
qu.e.. .6e..Jtve.. o .6indicato?

o sindicato

e

um õrgão que
defende os interesses dos
trabalhadores, interesses
que sõ poderão ser defendidos
com a participação de todos
os ºEerãrios e não somente
por ums diretoria eleita,
que nem sempre representa
a vontade da maioria. Por
essas e por muitas outras
razões, achamos que os
trabalhadores deviam tomar
as decisões que mais lhes
interessamatravês de suas
comissões de fâbricas.

•
•

O que ê a. opo&iç.ão éindi�a.l?
A meu ver, existem dois
tipos de oposição: oposição
sindical e oposição aos
sindicatos. A oposição
sindical se caracteriza pela
opoisção ê estrutura sindi
cal, que marginaliza a
classe trabalhadora e
facilita o acesso dos
aproveitadores do sindi
calismo.
A oposição aos sindicatos
ê uma oposição ãs diretorias
atuais dos sindicatos, tendo
ou não como platafor.ma a
estrutura sindical.
PoJt. qu.e e.6tão apa.Jt.e�endo
opo.6iç.Õe.6 .6indica.i.6 no BJt.a..6it?
As noticias sobre as paradas no
ABC são do Jornal EM TEMPO

O GANCHO entrevistou o companheiro JACO BITTAR,
presidenté do Sindicato dos Petroleiros de
Campinas, que abrange todos os operãrios da
Petrobrãs, em Pauli nia. Aqui estão àlgumas das
idêias de Jacõ.
As oposições sindicais
estão aparecendo no Brasil
em razão do grau mãximo de
insatisfação que atinge os
trabalhadores, pela sua
.,arginalização do proce�so
ide desenvol \_,; mento economico
do país.
Como prova disso, diria
mos que, se realmente os
trabalhadores estivessem
participando e desfrutando
do crescimento gue o país
teve de 1940 ate hoje,
o salirio mínim� atual
deveria ser de CrS 10.000
e não os miseros Cr $ 1 . 5 5 O.

•L

Q(�e mu.da.nç.a..6 pJteci.6a.m ha.ve..Jt. no
.6-'indicato no BJt.a..6il?

5

A mudança necessãri� para os
sindicatos no pals e a total
d emocratização d-os sindicatos ,
que devem se voltar para os
trabalhadores, pois, dessa forma,
serão conquistados o direito .
de greve, liberdade sindical,�
estabilidade no emprego e
negociações diretas entre
empregados e empregadores.
O qu.e você vê no d4.6i4tencialiJmo
que o .6indica.to pJt.e�ta ao.6 &eu..6
a.6.6ocia.do.6?
O sindicato que presta um
as sisten ei.a 1ismo paterna 1ista
estã totalmente desvirtuado de
suas finalidades, tornando-se
extensão do INPS, o qual tem a
obrigação de prestar assistência
ao trablhador que paga para
isso.
C impo.6to .6indica.l ê bom ou �uim?
Não dir,amos que o imposto
sindical ê bom ou ruim. Diriamos,
sim, que e o câncer do sindicalismo
brasileiro, pois com ele, temos
a acomodação dos dirigentes que não
se preocupam em trabalhar para
arregimentar os op�rârios, uma
vez que contam com uma contribuição
líquida e certa para efetuar suas
adm,nistrações paternalistas a uma
minoria sindicalizada, que lhe
garante sucessivas reeleições.

APRESENTACAO

,.

das
Queridos
companheiros e Lr aS]
comunidades e pastorais.
o dia 9 de novembro, que se apr·oxima, e
como todos os anos celebramos úesse
dia a resistência e vitória da cla� se
trabalhadora, procurando manter ':i� o
na memoria
do povo a sua historia
marcada em Volta Redonda, com a mor·te
dos três companheiros durante a greve
da CSN, em 88.
a
grande
pr·eparação
Em
celebração. conclamamos a todos sem
excecão.
refletindo,
a
estarem
opinando, participando e organizando o
GRITO DOS EXCLUIDOS, estes que são
vítima dessa sociedade que lhes rouba
tudo, o direito a vida e a esperança.
Eu vim para (,!Ue todos tenham vida
e vida completa. Jo 10. 10.
, .
Assumindo a dimensão profetica
este
ano a Igreja d0 Brasil nos convoc� a
emprestar a nossa vós aos Excluidos
gritando
alto vóz e em bom tom as
injustica
e ANUNCIAR A
VIDA
EM
PRIMEIRO LUGAR.

lQ ENCONTRO... 9 DE NOVEMBRO
:
ACOLHIDA

O Animador faz a acolhida
boas vindas a todos

ORAÇAO

SALMO 83,1-6.

INTRODUCAO

A história da caminhada da classe
tr-abalhadora é marcada por incontáveis
conflitos. Em Volta Redonda, podemos
recordar 1979 e 1988,derramamento de
sangue muito suor e lágrimas. Esses
conflitos são gerados sempre que o
trabalhador(a)
se
reúnem
direitos;
para
seus
reividicar
salariais
redução da
jornada
de
trabalho,dignidade, justiça, etc. Os
patrões lhes negam esses direitos, os
governos não os apoiam, a imprensa
oculta e distorcem os fatos, a polícia
defende os patrões e o que se vê quase
sempre é a violência em cima dos
trabalhadores.

REFRAO

Pai Nosso nQ 558 pág. 129

ANIMADOR;

Vocês lembram o que aconteceu em Volta
Redonda no dia 9 de novembro há 7 anos
atrás?

� ... ·-

dando

as

dia 9 de novembro de 1988 Volta
Redonda foi o palco de um massacre
sangrento. Os operários
da CSN e
empreiteiras
entraram
em
greve
reividicando jornada de 6 horas de
trabalho, reposição de 26%, contra o
acordo salarial.

No

-�

pág. 156 nQ 694.

•

LEITOR

2

Neste dia o poder opressor
repre
sentado pelo exército e a policia
militar inv�diu nossa cidade e a CSN

-Q-

assassinando cruelmente Willian
LEITE
22 anos Walnür Monteiro
27 ano e
� � Carlos Barroso 19 anos e mutilaram
iCl:""�muitos outros mais.

REFRAO

Os patrões , o governo e a políci
insensíveis ao clamor dos ope a são
lhes aplicaram o que eles mais rár·ios,
sabem
fazer,
violência!
Massacrarão
os
trabalhadores_
Tud o isso aconteceu
para
não
fugirem
a
regra
do
--...:�-compromisso firmado com o
capital, que
E oprimir e explorar e roubar cad
a vez
mais o trabalhador.

LEITOR 4

Leitor 5

Pai nosso dos mátire n�541

Animador

Igreja é povo

PALAVRAS DE DEUS Ler Mt. 21,33-40
O que as palavras de Deus tem a
com a nossa história?

ver

ORAÇAO FINAL - Preces espontânea
e Pai
Nosso.
Canto Fin�l Virá o dia em que tod
os
Pág. 107 nQ 431.

-3-

boas

Canto a escolher_

Leitor 1

Do lado dos operários estava a
Igreja
representada pelo bispo D. Wal
dir
, as
comunidades
eclesiais
solidariamente apoiaram os operár que
ios e
os movim�ntos populares.

Hoje
se confirma cada vez mais essa
situação_ O projeto, neo
liberal,
implantado pelo governo, é desuma
no e
impiedoso.
O pais está mergulhado
num
nunca se viu tanta fome, mis caos.
eria,
desemprego, violência e corrupção
Para onde estamos caminhado? Só .
Deus
sabe_

2g Encontro Nossa Real
idade
Faz
a acolhida
vindas. Memória do lg dando as
encrontro.
Oração inicial.

Leitor 2·

Para que poseamos nos
posicionar da
situação que se encont
ra
no
ssa região,
como
todo Brasil. é prec
iso
que
tenhamos em mãos algu
ma
s
in
fo
rm
a�
õe
s
e
dados gerais para refl
etirmos.

Nossa r·egião possui
uma área de
6000 km2 e, segundo o
IB
GE
, existe uma
população de 720 mil
ha
bi
ta
ntes. São
10 municípios situados
no
ex
tr
emo sul
do Estado do Rio de Ja
fronteira e estão be neiro e fazem
Estados de São Paulo m proximos dos
Por isso essa região é e Minas Gerais.
grande importância es considerada de
tratégica.
Conforme temos obse
rvados,
essa
região
tem atraído uma
onda
de
implantaç;ão de novas in
Pelos cálculos da dustrias.
da
Indústria do Estado do Federa9ão
(FIRJAN), os projetos Rio de Janeiro
programados par·a o de investimentos
tado, somente
entre 1995 e 1996, na Es
ár
ea
industrial,
prevê-se a geração de
12.700 empregos.

. A fábrica da Wolkswagem qu
e está
por chegar·. tem sido al
vo
de
di
sc
ursão
demasi9damente otimis
. Já se falaram
em 30 mil empregos ta
mas, segundo o
própr·io vice-presidente
Ignácio Lopes em entrev da Wolks José
imprensa no dia 10/07 ista coletiva a
Mercantil), a unidade de(jornal Gazeta
· cerca de 1. 800 empre-ga Resende terá
dos dil'etos.

·-4 -

Segundo o presidente da CSN, Silvio
jornal
Coutinho, em declaracão ao
Gazeta Mercantil (11/07), a empresa
adquire peças e componentes de outras
1.700
empresas e. isso, Ja gerou
empregos e poderá, em mais 1 ano,
duplicar o que somados chegariam a
3.400 empregos.
Considerando que a CSN desde o seu
processo de privatização, afirma ter
demitido 10 mil empr·egados. somente aí
temos a defasagem de 6.600 empregados
(isso se concretizar a criação dos
1.700 empregos daqui a um ano).
Leitor- 3

---

das
Não temos os dados concretos
outras empresas da região (indústrias,
civil,
construção
micro-empresas,
comércio etc. ) , mas sabemos que são
muitas e, em sua maioria. h.§ demissões.
Sabemos também que há muitos e muitos
de
Jovens prontos para o mercado
tr·abalho e ainda não conseguiram o seu
primeiro emprego.
Sabemos que o emprego é a base de
sustentação econômica e psicológica do
ser humano. A falta deste, gera uma
conseqüências
infinidade
de
desastrosas: miséria, mor·te prematura,
perda
desanimo,
violência,
da
sub
a aceitação dos
identidade,
empregos
a
consequentimente
e,
dispersão do homem enfr·aquecendo sua
mobilização e força para luta pró sua
dignidade. Esse quadro não só da nossa
região, como em todo o país, nos
assusta mais ainda quando partimos
para análise e dados ·concretos:

Leitor 4

Vejamos Volta Redonda
Junho/94 a set/95 - Crianças de 3 a 18
anos - 34 assassinados;
Natimortos
a 31/08/95
01/01/95
(nasceram mortos) - 67 mortes;
01/01/95 a 31/08/95 - O a 1 mês - 56
mortes;
01/01/95 a 31/08/95 - 2 a 11 meses
22 mortes.
No Brasil
Somos 41 milhões de miseráveis;
Somos 12 milhões que recebem até 1
salário mínimo;
Somos 10 milhões de desempregados;
Somos 20 milhões de analfabetos;
Somos 2,5 bilhões em todo o mundo.
O que não é possível é que 5
milhões de famílias brasileiras não
tenham motivo para assentarem à mesa,
simplesmente pela falta do que comer.
crianças
mil
380
quase
E
brasileiras estarão morréndo de fome
até o final deste ano.

Leitor· 5

Dez milhões de meninos e meninas,
neste exato momento estejam lutando
por sua própria sobrevivência nas suas
que
instrumentos
com os
cidades
possuem: o trabalho, a esmolas, a
prostituição, o furto, o tráfico e uso
de drogas ..
_E que, a falta de trabalho ou de
condiQões decente do mesmo, (salário,
�oradia, saúde, creche, escola, terra,
transporte etc.), torna amargurados e
desesperados milhões de mulheres e
homens, como se suas vidas estivessem
destinadas eternamente á miséria e à
indignidade.

Diante dessa situaQão o que fazer?

•

Palavra
10,26-33.

de

Deus,

leitur·a

canto:

MT.

Um pouco de Histõria.

O que as palavr·as de Deus tem haver
c0m esta realidad6?

Leit.or-1

Oração final preces espontãneas
Canto final (Utopia).

-3Q ENCONTRO
Tema

O Grito dos Excll:lidos
acolhida
a
faz
animador
O
rememorando os outros encontros.
Ora,;:ão inicial:
Para refletir
O que você sabe sobre o G.r·ito?
O que você já ouviu falar· do Gr·ito 7
Para dar continuidade a campanha da
fraternidade 95, Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil nos convoca A
dos
e realizar o Grito
promover
Excluídos. Este tem como finalidades
em
vida
a
principais, · Anunciar
Denunciar
lugar.
primeiro
toda
situação que impede a vida buscando
possíveis 3oluções. Buscar a unidade
entre todos os grupos que atuam no
meio social e que estão do lado do
pobre. Fortalecer as lutas do povo
trabalhador·.

Olhando a realidade apresentada nos
capítulos anteriores percebemos que a
e
está bem estruturada
sociedade
organizada de forma injusta onde uma
para
parcela
grande
trabalha
enrriquecer uns poucos. A exploração é
tanta que a classe trabalhadora está
se tornandq cada vez mais pobre e a
miserabilidade se torna cada vez mais
é
presente no seio da sociedade.
preciso de fato dar um basta ·.
PQrtanto somos uma sociedade que
os
grupos:
principais
dois
tem
dominantes e os dominados.
Canto a escolher.

'}

Leitor 2

Os grupos dos dominantes que são os
grandes empresários, latifundiários,
banqueiros entr.e outros, estão super
or·ganizados. Há várias dive·rgências
entre eles, mas quando se trata de
explora� e espoliar os operário, eles
se unem e conseguem viabilizar os seus
projetos. Infiltram no meio de nossa
gente. buscando aliados, provocando
divisões e para vigiar nossas acões e
minar nossas organizações.
Eles são poucos, nós somos muitos. é
da
semente
a
plantando
somente
ter
que eles conseguem
discórdia
êxito ..

Leitor· 3

Foi pensando em tudo isso que a
igreja do Brasil convocou a todo os
movimento sem exceção, que estão do
se
unir,
pobres para
dos
lado
DOS
GRITO
O
realizar
promover

,J

Introducão,
Animador·

Povo gue luta

EXCLUIDOS.

•

A proposta foi aceita. e em todo
os estados brasileiro, a Igreja e o
povo foram as ruas e denunciaram a
morte, ANUNCIARAM A VIDA.
O momento mais forte do Grito
foi em Aparecida do Norte por ocasião
da Romaria dos tr·abalhadores
onde
havia mais de 100 mil pessoas.
Leito 4

LEITO 5

Em nossa diocese estamos convocando
a todos, Igreja, pastorais, movime11tos
pessoas de boa vontade que estejam do.
lado dos pobres, e toda sociedade para
participar, apoiar e juntar a sua vóz
ao dos excluídos fortalecendo o seu
grito·
contra
as
injustiças
e
anunciando a VIDA Et1 PRIMEIRO LUGAR.
O GRITO DOS EXCLUIDOS não pode
ser i..illl gemido. por isso junte a sua
comunidade, seu gr-upo e venha
em
romaria participar conosco.
A manifestação do grito se dará no
dia 9 de novembro em dois momentos:
uma ce-lebração eclesial data e local a
ser· combinado no CPR de Volta Redonda.
E uma manifestacã.o pública na Praça
Juarez Antunes a partir das 16 horas
com denúciae e anúncios, caminhada
pela ruas do centro da vila, abraço da
praça,
e
um Show
cultural
com
apresentações de diversos grupos.

LEITOR 6

Ler no livro do

PALAVRAS DE DEUS,
Ex. 3,7_12.

O que tem haver a palavras
com a manifestaçã0 do Grito.
Conclusões:

._9·

Deus

Sem Grito não há salvação
grupo para ir· a Prac;a no
novembro a partir
das

Oração final preces espontâneas
Canto final ( Os Martir·es da Terra)
Bibliografia:
Dados das fontes
MERCANTIL,
GAZETA
FIRJAM,
IBGE,
SUBSIDIOS DA 8.a ROMARIA DO TRABALHA
DOR, COORD. SERVIÇOS FUNERARIOS PMVR,
BOLETIM NACIONAL DO GRITO,
BIBLJA
SAGRADA.

Se o seu grupo tem um número, um
canto, uma peca de tetro ou um jogr·al,
é só se inscr·ever com o
Geraldo
' 01-·ozimbo
na Cúria das 14hor·as ás 17
horas.

(·

de

� ... .
')

.

... :...

CONCLUSAO

OUVINDO O GI.AMQR IX> POVO

Aos companheiros e companheiras das
comunidades e pastoral os carinhos e a
solidariedade da pastoral operaria e
ACO.
Abraços fraternais e até dia 09/11/95

Sem gr·ito não há salvação. Ê o que, :i:,ensando
bem, dá para concluir da história sagrada.
"üuvi
o clamo.r· do povo e
desci
para
1 :i bert.a1·-lü". Foi assim que Deus rlesencadeo1.1 a
liber·taçãc- de Ie:r·ael da escravidão do Egito. Foi
preciso p.r-imeir·o que o povo gritasse.
Foi após o grito lançado em uníssono pelo
po•10, que por sete vezes r·odeou ...lericó, que as
muralhas cairam e, todos puder·�m entrar· na ciçlade
(Jos. 6,16).
Foi com um sonor·o grito que Davi s
lançou
contra Gol ias, para derrot.a:r sua empáfia ( I Sam.
17, 20).
O grito de guerra era a voz de comando para
animar o povo a se lançar confiante contra os
inimigos, quando a fatalidade levava para o
confronto ( I Sam. 17, 52).
Quanta::; veze::.: os 3alrnos mencionam o grito
dirigido a Deus. na confiança em seu auxilio
(S�lmo 3,5; 9.13; 28.3; 39,3).
E na cruz, no momento supremo em que Cristo
ent-regava ::::ua vida "pela salvação da multidão, diz
e, Evangelho que por- duas vezes Jesus lançou um
grande grito. antes de entregar o seu espirita.

OBS.
As comunidades receberão posterior
\ mente o convite com a programação do
�, grito.
Junte o seu povo e venham todos em
romaria
trazendo
Praca,
para
a
faixas,
cartzes e panelas vasias.
Estaremos
vocês
aguardando
com
alegria.

0

O SONHO

( MT 27, 46-50) .

O dia amanheceu escuro.
Pareçia tudo perdido.
Um povo inteiro
a caminhar solitário
sobre as pedras.

É
pelo gr·ito que nos unimos em busca da
liber·tação. pc,r ele criamos for·ç-a para enfr·entar
as dificuldades e derrubar os obstáculos, com ele
expre�samos nessa conf'ianç&. €:ID Deus, iJúr· ele aos
unimos ao brado redentor de Cristo, que continua
clamando pela voz dos excluídos.

1

A Terra Prometida,
à vista, tão perto,
de repente
estava cercada
e fora do alcance.
Não houve festa.

NÃO ACABOU
Fez-se um tempo
de espera
e amadurecimento.
Um dia, porém,
mais .forte,
o povo seguirá
o brilho da estrela,
enfrentará os guardas armados
romperá os arames
e, livre,
ocupará a Terra Prometida.

•

�ot�iro da -celebração

· A c:dcbração êlo Grifo i um momento �: (enquanto isso ague-se a faixa escrita
de S. O m1s&áio Pacll faz-aos recordar •falta de coragem para gritar". Pede-se ao
o grito de Jesus aa CNl e aponta ·para ·a povo para repelir a frase da faiu cnq\lâl1lO
� OGritodosexdaldos �um qucima--se • mesma. Logo após canta-se
süial dos tempos; t 11111 a,mpromis.w 00 um refuto penitencial).
Ll • Pedido de perdão pelo nosso siqual alo podemos aas amitir.
• Esta� apcms uma pn,posta de rotei- lêncio cm proclamar as vitórias da nossa
IO � cdc:braçlo a e adaptada para a luta.
(rq,etc-sc o procedimento acima com a
� rqilo.
-PrOCURpa:parar'811ambicnte acolhe-- seguinte frase: ..Falta dcc:omgcm para griw as vitórias"").
dor. c:om faixas e pddos do grito.
Ll .; Pedido de pcn:llo pelo nosso ali- Os can�os dcv� ser preparados
pelos grupos locais, mpnizadorcs do gri- � que nos faz csqucccr de que o pro
JC(O pela vida i o Projetode Deus. (repc-co.
• Su� que o tbmino da celebra- te-se o p�to acima com a scguin
çlo coincida com -0 lladrio nacional elo te frase� "Pela no�sa espiritualidade ainda fraca).
Grito (mdo dia).
5. ABRAÇO DA PAZ:- Desde já
l. CANTO DE ACOLHIDA
1. MOTIVAÇÃo:-cams innã9S e ir· mos dar nosso abraço dá paz como simbo
mls. hoje. pela foça ele nosso Deus nosso lo de que nosso grito .não é isolado mas
grito mi sendo dado an todos os recantos que nasce da nossa união e solidariedade.
'· CLÓlllA: (motivação espontânea)
elo pais. Orito ·c1c da11im:ia contra as injus7. LITURGIA DA PA.I..A.VRA
tiças impostas ao aosso povo. Qr;it9 de
7
.1. Primeira Leitura: (Tiago S, l -6;
anúncio de que o mundo novo já começa
�mcntãrio
cspontinec>} .
a,m as iniciativas que nascem do nosso
�
·
7.2.
Salmo
Responsorial (Sl.140)
meio.Hojcqucremos pmdnzirumccoque
e
afinne e � o valor da VIDA em . Tod� ...� � da poeira o fraco
ra
º
·
o
gente
ª'! �
P�� lugar. acima dos interesses eco- b do
L
1
Jave. salya-me do �omcm pern6micós· e 11ue prevaleça a solidariedade. ,
•• defende-me <f9 homem violento. Eles
v.amos cxp� esse nosso compromisso ,; verso
coração e a cada
gritando: _•A_:� cm primeiro lugar" (3 P!ane.,am o mal �m
' � provocam bngas
vezes) . . . · .,. -�
·
.•.
.1. EM. NÔM E DO PAI 'do Falho e do .. : � Todos.•Afi
L.2
"
.
am a_língua como serpentes.
Espirito Saato••.Amm.
·
e sob seus Jábios-é�stc veneno de víbora.
4. ATO PENITENCIAL
; ::::::: L l - ��.��pela nossa faJJ.a Javé. dcfcnde-�e;.-��-�ãos do injusto.
. dccoragcmdedenunciarsitua ·· de·m�r: guarda-me; dcflv:?n_u:m:violcnlo. Eles pia----- --·-·

,-a-

!°'

9. OFERTÓRIO: Neste momento.
·· 1
ncjam tropeços para os meus passos"
como
ofen:nda a Deus wmos comwücar
Todos. ...
t. l • Eu sei que JM m Justiça ao i nossas cs,eriências de luta pela yida. São
pobre e defende o direito dos indigentes. 1 muitas as coisas boas que aconk:CCm no !
meio de nós e que devem ser anunciadas�
Os justos louvarão o teu aomc. e os.mos
como fruto de nossa fé e união ( Momento
�� na tua presença'"
de por cm comum nossas lutas - podc-.se
Todos••••
oferecer um símbolo concspoadcmc à ex•
1.3 Evangelho: (Lacas 6, 10-26; a,: IIIClltmo cspoadneo)
i pcriência trazida.
10. PARTD.,BA ( criar um gesto de
L.I *fdim de voeis os pobres. por� l
partilha
com os excluidos)..
que o Rei.no de Bcus lhes pertence·
11. AÇÃO DE GRAÇAS: Neste mo
L.l "Mas..ai devocês. os ricos. porque
mento
vamos agradecer a Deus pelo dom
jA têm a sua Q>DSOlaçlo"
da
vida
e compromctclldo-nos a dcf'cndê
L.l •fcliz.cs de wcês que agora têm
la. (É o momento que unimos os nossos
fome, porque sedo saciados"'
clamores
com milhões de brasileiros que
L.2 ..Ai dcYCds. que agora têm Cartu
cm todo o paiS-CSlãO em comunhão conos
i ra. porqúc v.lo passar fomet·
co realizando esse mesmo gesto. Gritar:·A
L. l •fctiz.cs de vocês. que agora cbo
VIDA EM PRIMEIRO LUGAR• • soltan
·ram. porque hão de ri("
do
balões aos milhares, tocando os sinos
L.2 ..Ai de vocês que agora riem. por•
das
igrejas. batendo pandas e eutras ma
que vão ficar aflitos é irão chorar"'
nifcstações).
L. I ..Felizes de vocês se os homens os
12. BENÇÃO FINA.U cc J envio
odeiam. se os expulsam, os insultam e
(motivação pelo celebrante).
amaldiÇOdlll o nome de vocês, por caµsa
Celebrante: Vdmos invocar a benção de
do FilhO' do Homem. Alcgran--sc nesse dia,
Deus sobre nosso pais; p-als que e fonnado
. pulem de alegria. pois será grande a rca>m
de tantos
para que. não haja fome,
pcnsa de vocês no céu. porque era assim
miséria. discriminação e sofrimento. Vd
que os antepassados deles 1,ratavam os pro
mos agora nos dividir cm quatro grupos
fetas"
voltados para o norte. sul. leste e oeste e
L.2 ..Ai de wc&. se todos os elogiam,
repitam comigo: "O Senhor te abençoe e
porque era assim que os antepassados de·
te guarde,,O Senhor faça brilhar o seu ros
lcs tratavam os falsos profetas"
to sobre ti, o Senhor tenha compai.-do de
Palavra da Sal".:Ação._....
ti, O Senhor mostre para ti o seu rosto e te
8. PRECES DA COMUNIDADE
conceda
a paz. Amém..." Em nomcdo Pai,
• ·
(a serem elaboradas )
do Filho e. do Espírito Santo...
. . _Resposta para ca�. pcdidÓ��1!,�.ll. CANTO FINAL
ouve o nosso grito. atende a nossa· preoc"- ªi

pov�-

12

LOBO, Mara.
- Parque Industrial. S. Paulo, Ed.
Alternativa.
MAFFEI, Eduardo.
- A Greve. Rio, Paz e Terra, 1979.
- Maria da Greve. S. Paulo, Brasiliense, l 979.
- A Morte do Sapateiro: Sag� dos
Anos 30. S. Paulo, Brasiliense, 1982.
MARQUES, Gabriel Garcia.
- Cem Anos de Solidão. Rio, Record.
MIRANDA, Oldaçk.
- Lamarca: O Capitão da Guerrilha.
S. Paulo, Global, 1984.
MORAES, Fernando.
- A Ilha (um repórter brasileiro no
país de Fidel Castro) S. Paulo, Alfa
Omega, 1983.
- Olga. S. Paulo, Ed. Alfa Omega
1985.
NIKOLAIEVA, Galina.
- A Colheita. Rio, Ed. Vit6ria, 1954.
ORWELL, George.
- Lutando na Espanha. P. Alegre
RS, Globo, 1986.
OSTROVSKI, Nicolai.
- Assim Foi Temperado o Aço. Rio,
Vitória, 1954.
PORTELA, Fernando.
- Guerra de Guerrilha no Brasil. S.
Paulo, Global.
RAMOS, Graciliano.
- Memórias do Cârcere. Rio, Re
cord, 1982.
- São Bernardo. S. Paulo, Círculo
do Livro, 1976.
- Vidas Secas. S. Paulo, L. Martins.
REED,John.

10 Dias Que Abalaram o Mundo. S.
Paulo, Global, 1978.
- México Rebelde. Rio, Civ. Brasi
eira.
REGO,José Lins.
- Fogo Morto. Rio, José Olimpio,
1980.
REIS, Daniel Arão F. e Jair Ferreira
de Sâ.
- Imagens da REvolução. Ed. Mar
co Zero, 1985.
SIRKIS, Alfredo.
- Os Carbonârios (Memórias da Gue
rrilha Perdida). S. Paulo, Global, 1983.
SCHIMIDT, Afonso.
- A Marcha (romance da Abolição).
S. Paulo, Brasiliense, 1981.
SOUZA, Mârcio.
- Mad Maria. Rio, Civ. Brasileira.
- A Condolência.- Rio, Marco Zero,
1984.
STEIMBECK, John.
- As Vinhas da Ira. Rio, Record.
VERÍSSIMO, Érico.
- Incidente ein Antares. Porto Ale
gre, Ed. Globo, 1983.
VIEZZER, Moema.
- Se Me Deixam Falar (depoimento
de Domitila Barros de Chungara),Jor
nalivro nf 1.
VÁRIOS AUTORES.
- Contos Anarquistas: Antologia da
Prosa Llbertâria no Brasil (1901 - 1935).
S. Paulo, Brasiliense, 1985.
ZOLA, Emílio.
- Germinal. Hemus Editora.
WILSON, Edmund.
- Rumo à Estação Finlândia. S. Pau
lo, Companhia das Letras, 1986.

13 de Maio - Núcleo de Educação Popular
Rua Dona Avelina, 55 - Vila Mariana
Tel.: 572.6759- CEP 04111- São Paulo

•

1

Pequena
Biblioteca
para
Cursos de
Formação
1- SiaslfoaJãsm'I

2-Campo
3 - Historia do Brasil
4 - História Geral
5 - Economia Política
6 - Outras Leituras

13 de Maio-NEP
Outubro/87

Apresentação

2

Esta relação de livros, encontra-se no 13 DE MAIO NEP. Organizamos esta "Biblioteca" como material
complementar aos cursos de formação, organizados pelo 13.
A bibliografia poderã outrossim servir de sugestão pa
ra quem queira organizar alguma atividade semelhante.
Os liVI;OS poderão ser adquiridos nas livrarias da praça.
São Paulo, outubro de 1987.
13 DE MAIO - Núcleo de Educação Popular.

Sindicalismo
ALEXANDER, Robert J.
- A Organização do Trabalho na
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fÍa/2 ÓOILÇ.M que. o oplvi..merf1,

"A Ristôria nos mostra que a perseguição faz
pátee da caminhada do povo de Deus:desde os
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1Apó1, cú,h,_ dúu, dt. duapaJrLci.men:t_a do u.tudart-tt. Edvai.
Nu.nu da. Silva., o JrRÁÂ:.017.. da. Unlve.Jc.6ida.de. Fedvta,t d.R
Pvmamb u.co ,-6 oil..ú..ta.do peio-6 u.tu.dan.tu de C.lê.neúui
SocÃ.CÚI.:, - c.ole.ga.6 de. Edval. - c.oMe.gl.Úu ob:teJt inóoJz.ma.
çõu· de. que. êle fpJc.a. pJc.Uo e. uta.va. de.ildo na. Pq_dcia.
Fe.deJUll, a e.li.ó ado de. po.Jr;tlcÃ.pação na. /teu :tJw.it.wc.a.ç_ao de.
a:tlv.lda.de.1.i do Pcvit<.do Comu.nl6ta. Re.voR.u.cÃ.onâlú,o . O na.
.:to de. .&abe.Jc. qu.e Edvai. - que .também é me.mb,w da. Com.li
-6M JU.6:Uç.a e Pa.z da A1t.qu.,é_d.J..oc.ue. de OUnda. e. Reúõe,
é' da. Pa.6 .:tow da. Juven.tude. - v.lnha .6 en.do 061.:, Vtva.do e.
-óegl.Údo poJc. agen.tu poUchú/2 levou. a. a.dmUUt que 1.>e
:tJt.axa.va. de. ma.i,,6 uma. ope.Jr.aç.ã.o de. .6 eq Ue.J.i .tJw que., e.o mo
-6e .tem c.onhewnen:to ê a.c.ompa.nha.da. de. .toMUJraó f/hic.aõ
e. p&,foo.e.óg.ú!a1," (Fo.e.ha. de S.P. 18/05/78).

" Comentando 1.:, abJc.e. o óa:to, o Mc.e.b.lóeo de OUn.da. e Recl
fll, V.Hel.dvt. Câmalr.a.,a.6,<)unou. que "na.o a.dla.n.ta. 6ai.a1t de plvi..-óiio 1te.gulamentall. de. Edva.t: e.le.. óo-l 1.:, eq_�,0.a.do
de.bal.x.o de. -6oc.o.6. Ve.po.ló, pode. .teJt v,<..ndo a. p11,Ua.o �
gulamenta.Jt.. " E a.c.Jc.uc.e.n.:tou: "OM.,-0e.quv.ibw e. .:tol!:tww..
-õâo intoivr.á.vw ,qu.Vt -óeja.m 1te.a.RÁ..za.do.6 peia.6 Blvi..ga.da.6
VeJmtelha.6 ou. polt <UJ!p!Ú.d4� •. Endcu,.so plenamen-t.e. a.
a.6,Uuna.ç.ã.o de n.o.61.>a. Coml6.6ã.o Jli.ó .tlç.a. e Pa.z, de. q u.e.
Edva..e. me}[.e.c.e ab.6oiu,ta. c.anó,la.nç.a. e. de modo ai.gum a.nda.
e.nvolv.ldo na. Jc.eaJttlc.ui,p.çõ.o do PaJlti.df:! Com!YÚ-6..ta. Rev_q_
.luc...lonWo. Q.ualqu.Vt doc.umen:to ou a.6,<,1UJ1a.ç.ao ne.1.ita.
Unha. '-> ó pode '-> e.Jc. 61c.u,to de. -toMUM.1' { Folha de. Sã.o Pau.lo
19 /05/78)

" Cu.e.a. de 2. 000 u.tuda.n.tu da. Uni,ve.Jl,6.lda.de. Fe.de.Jc.ai. da

Ba.hla. Jc.e.a..Uza.Jtam on.te.m paóf.i e.a.ta. pe.ia..6 Jc.u.a.6 de Sctlvado11..,
na..6 p!W x)_,nl da.de-6 da. Un,lVe.Jl,6 -lda..de, Jc.Únv.ln.dlc.a.ndo me,lh!!...
1t.v., c.on.dlç.Õu de e.nt,bw e. tia.úde palta. a povo e. a. übe.Jc.
.t.a.ç_ã.o do u:tuda..nte. peJtnambu.c.a.na Edva..e., pll.Uo pe.f.a. PoR!_
ela. Fe.de.Jc.ai. da.q ud.e. e.J.i ta.do • " ( Fo.e.ha. de. Sã.o Paulo 19 / O 5 /
18).

-3�,,,, A mã.e de Edvai. Nu.nu

. da. S,(.1.v<!-.,:-ma.ntl�o � .tteg
i.me _fiq_ .
. . -··· --- ülCDD11.1YÚ.c.a.b� -�
.
�'é.-"'ó�;· o· l«r.ido ·mêdi
cà
dú,:tJúbuldo peea, Po.U.cí.a. .._de _qu
e Edvai. Unh a. ape.ruu,
do.ú, pe.q ueru,1., 6eM.men,t:o-0 a. a-U
Wta. do :tcJr.nozeíp , pltO va
cado1.i P'!_-'l. 1.>�
p�ão. Ua. a.6,úurtou "Meµ l/..-fJic
.tlnha. nodoa,s·' nit& ma.o-6 i 'nà-6
puh,01> e me dú.,1;e que
.6eU6 ou.v.ldo-0 u-tavam doendo mtú.to
." (Jornal da Tarde

�ª° �

19/05/78).

" Edvai. Nu.nu u:tá uc.aJrJc.a.n
do e de6ecando 1.>a.ngue", a.ó,i)t,
mou o advoga.do EduaJuic Pandol6.l,
e.nc.aJlJlegado da. de{e.
t>a do u:tuda.n:te, d.wr.an:te. a. A.61.>
.f.êla da. UnlveJUi.lda.de
Ca;tÕUca ck Pu.nambu.c.o. VlMe. emb
que obteve e1.>1.>a.1> .lnóoJc.
ma.ç.õu de ou.bw-0 p1C.e1.>01;, já. que não
.teve o dí.M,lt:,o a.e
a.v-Uta!t--0e c.om 1.>eu. cU.en:te,embo1r..a.
a.
lú
a.1>-0e9UJc.e. a.
.todo pM/20, mv.,mo em Jteghne
de .lnc.omwúcabilidade, o
duuú:to de l.>Vt M.ó.l.ó.tldo e c.onveJUi
aJt c.om li.eu. advoga.do.
Também a. PM.to/ull da. Juve.rit:u
de. de. OUnda. e Re clóe dl
vul.gou noto ck Jc.epÚ.dlo ã ptil!,ã.o aJtb
,lt/rã,ú_a de. um de.1., ell.6 me.mbJtO.o, Edvai.. A Pcv.,t:IJ
Jr..a..f. denun.c..lo u. cv., :toM:.UIT.a6
fµ,,l{Yµ e p1>,l<:,0�9-<-Ctt6 a. qu.e u:ti.
1.iendo 1.>ubme:tido, e.
li.éafúunou -0ua plena c.on6,la.nç.a. em
Edvai.." (Folha de são
Paulo 20/05/78).

" Na. edlç.ã.o du;ta 1.>ema.na <ÍIJ
bole.tlm da. Alrr(uldloc.ue. de
OUn.da. e Recl6e, V.HeR,de.Ji. Câm<Vta.
pe.cf,e. que '.'t> e .. te..nham
P:1;Ue."1:t�- � • e.ee,ebllP.çõu du·t:e. .
. 6-;{Jr,-·de,' 1.>iintihii. à-6 .ln:ten
ç.ou 1.iu.gvu..da1, pe .eo-0 6a.í:o1.> de
-0e.qu.u;t1r.O e :tcM:.UIT.a6" 1.>06tú,do1., poll. Edva.l NunM da SUva. 11 (JO
rnal do Brasil
20/05/78).

11

O Mov.lment:,o Fe.mln,i,n.o pela. An,i,J.,
;tla. enviou .teR,e.gJr..a.mM
de 1.ioUda.Jc.le.da.de. ao Mo vhr1en:to Femi.nbw
pe-f.a. An,i,,6.tla.
de. Pe.Ji.nambuc.o e li Comi/2-6ão lllli
:üç
Recl6e, M-6-<.m e.orno .te.eegJr:amM à.li a. e Pa.z ck OUnda e
a.u.:totúdadR,,6 de. PVUUtin
bu.co c.orit.Jr..a. o -6 e.q_Ufl!>;t,w de Edv
ai. Nu.nu da. SUva., d.ww. me.nA:e. atingido peR,a l(,ep1t.u.õã.o
aJch
t'..oM:.UJc.a." (Folha dé- Sào 'Pát.flo"2 -U:Jzálú..a.,1.>eqUfl!>:tJw e
0/05/78)'.
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•

ao Na.C<.ona,t de. 1U6ti. a. e Pa.z .6 e 1teune
ç.
a.ma.nh...,.._. ,.,,e_�!t.dlnttJú:.amen:t:e:,pevr'.à. a'ntilú,cvc.· o ca1>0
do um��-·
Edvat Nu.�u _ da. SUva, membJc.o da. Pa.Jdoltal da Ju.vmt
ude
º
1
de. ll.6 . ç e P�z de 0.Unga. e Recl6e.
.a.
ti
a. .
e91c.a.ma1.i Jde -00.Uda.Jr)_edade. u t.a.o c.heganclo
ã.
.
�f�:-;6 e de O.Unda e Beclóe, e'!! nome. da. Com.i.61.>ã.o
� e Pa� do Pcvr.ana., Mac.uo, A609 ado1.> de. Inga
/;,;,,'::A
( U o s v,;tii.o de Pe1tn.ambuc.o) aM ·
""'-"<M.
:te.e..e. ne. ma.1.>,c.omo o do -0ena.do1t pa.utú,:ta..'FM.� �i'::toll.O
" �o......:
11

(Jornal do Brasil 23/05/78).

� Pa1.i.toltal de. Ju.v�n..tu.de de Sã.o Pauto 1tea.Uzou na. no-lte
e 0rtiem, a. 1?� cíal.> 21 :�O ho1c.a1.i, na 1911..eja
.
da. Con
-60.f.a.ç.ao, wr.a. v,<.,g,U,la de oMJ;.ao e ca.n.to-0 em
J.io.Uda.lú clã
de a. Edvai. Nunu da S.U.va. · "Ele e- wn home
m de c.on tr',/;an
·
ç .a. da. Ig1te1·a, a 6van ou V.Joei..,bMpo 1tupoY11.>â.ve,t pei.a. ac.1C.uc.enta.ndo que. "o .óo6J
��.to:!fl,l da Ju�en:tude,
u.me. n,to
. e .e o noJ.i.60 •. An.,.tu mumo de .6 vc J..niCÁA.da
. tu.a
v� _ da PoUcúi. -� Oc.upa.lWJn oJ.i:tew.,,lv��-:;t_
,
o �adao enbie; a fg1te1a da. Con.6ola.ç.âo e a. P1t.a.
a. Roo.6e
ç
vel;t.,
(Folha de Sao Paulo 25/05/78).

;�:6°nema. 6� no dla. �O ü.e ma,lo � 1 O: 40 ho1ta1.i na.
�a. �etlwpo�na. de. Sa.o Paulo, clúr.etam
e nte da � ede. da
Com-<.,Mao lu..6ti.ç.a e Pa.z,pedlndo no-d� de
"Ca.jâ." F •
UJ.ia.. a. . men6a.gem en�-Út.da pda. Pa1.i:tolta.l de Juven
tud� da,<.
A1tqUA..dloc.u e. de 0.Unda e Reci6e pcvr.a, a. Pa1.ito
w da Ju.ve.n
:tu.de. de Sã.o Pauto:

"C::jã não está bem de saúde,
Nao p�de defecar nem se alimentar direito
e
cela sozinho e em péssimas condições
�e !!Gd��
Ain da não tomou banho de sol.
o_isolamento não foi totalmente quebrado
,
so farente próximo pode vê-lo.
A mae pode avistã-lo.
O advogado pode vê-lo,
Herna�, coordenador da Past:o
da Arqui
iocese so conseguiu vê-lo porque ral
f.
oi
em nome
"
d � D · Ivo. O advogado está dando pouca assis tên

!7•;

.
eia, , , queixa
-se Caj�.

·

, .. ,.,

·,

. ,.,.

, ..... E,st$!1los es.p.erando� um Ad"il'.oga.do. .,da_ Comissão -Justiça
� Paz Nacional".

" Hoje doze. p Ul> o a1.i .t,lveJtam pe/U/Ú/21., ão pCVl.a av,v., WA:-0 e
com Edval., dwutn.te: únc.a mlnuto1., ,.ln.c.lu.6-i:v� 1.,·ua.- ma.e.; ·
A
do na na Moll.a.,Ú, pvuna.n� mal6 úmpo ,.� \!,<,f!.te. _
mlnu..to.1.,,"(Folha

de

São Paulo 3/06/78).

. 6e.,V.Hei.rf0.1t CâmaJta, o
" O a.1t.c.eb,v.,po de OUn.da e. Red
b.ú, po auxi.Ua.1t. V. Lama.M:lne S oMu, o cvr.c.e.bM po de.
João PU.6oa.,V,Jo1>ê Ma.!Úa. P,Úte-6 e o bMpo a.ux.,U,la.1t
V.MM.e.do Ca.1tval.heJ.M vM.l:talum1 on.:tem,pOJt. tfú.nta. ml
n..u;toJ., o pJr..UO poRLt:ic.o Edvai. Nunu da. Silva. -"Ca.j?
na. Poúcia. FedeJT.at, onde J.i e en.c.o n.tJt.a. hã Z 8 � 1 1.,ob
a. a.c.U6a.ç.ão de 1te.0Jr.garú,za.ç.ão d.o PaJLtldo Comu.n.l6.t.a
Revo lt.J.CWnâJilo". (Folha de são Paulo, 9/06/78).
e (Jornal do Brasil 9/6/78)�

" O pMc.M.a.doJr.. Hê.Llo Bicudo, de São Pau.lo,que. u.teve no

Reclóe a. fJ.m de. v.U.U:.cvr. 01> pll.e.-601.> polÚ,í,c.<:_'-> na. P�U
CÁ.a. Fe.deJT.al, e.amo 11..epll.ue.n .ta.n.ft da. Coriú.J.il>ao Jw.,.âç.a.
e. Paz da. Al!.C[U,i.,dl.oc.ue pa.u..lU:ta..,a.ó.útmo u. _qu�" a. v,0.U:.a.
.teve o .6en;tldo de demo�.tluut que. a. Col)1,(,6-6ao Jw.,üç.a.
e Pa.z u.tâ a.:te.nx.a. ao1:, pMblemM que. oc.oJVtem no BMJ.i.lt
1tda.úona.do1., c.om a. vi olaç.ã.o do1., d.iAe,Uo-6 huma.no1.,.
En.c.on.:tJc.amol> a.qul nã.o .b� . "Cp,Já':,�al.i,,_ 01 0 �4 ,.P,!f.UOJ.i
:todo:& tiequ.uvw.âoJ.i, tow.ilr.a.do1., e. upa.nc.a.clo.& pCVl.a c.on
ÓU-6Mem. CJÚme-6 _que M.O c.ome-teM.m", �eJ.,ta.C.CH-!- �C.U.CW
que v,lu. em "Caja." - E.dvai. Nune-6 da. S,Uva. --0M1a.-<1> que
evJ..de.n.c.,lam ;tJuwma...tlómo-6, e. que "uJ.iu óa.to-6 que. vim o-6
a.qu).. noJ.i dão uma. pâi..ida. idfu do que. ac.ontec. e no
B1ta1.i.lt :todo". HW.0 B-lc.u.do l..n.óo Junou. que va.l pMp�!t na.
1teu.rú.ã.o de ama.nhã da Coml.6tião Ju.6.âç.a. e Pa.z de. Sao
Paulo a. ei..a.boM.çE.o de wna. tte.p1u �n;Ça.ção ao Mliú6.t�IÚo
da JuL> .tiç.a,com ampta. dlc.uigaç .a.o q. ..unp1ten.6 a.,��nu.n.C,UJ,n.do
a1.i t,oJr;tuJl.0.,6 e. ilega.Li.da.du -60 f/úda..6 polt "Ca.1a." e. 01.,
ou.:tJc.O'-> p/te-601., poR.l:tlc.o-6, V, H�dvr. d.úi_tie a.o P,IWC.UIJ!1.dolt
B.lc.u.do que." polt ma,,ú, que. Ca.ja n.01:, -0eJa.. q u.eJUclo, na.o _
podemo1., uqu.e. c.e.ll. o-6 oubw'-> pll.U0-6." A.tuahnen,te, u.tao
n.a. P oUcia. Fe.dVl.<U'. do Reú6e v.ln,te e. :f.oM u;fJutn.geJJw.6
e. um ddu u.:tã "àf.i poJc;ta.6 da. touc.Wta." ,J.iegun.clo. in.óo!!:,
mo u. o p1Wc..wr..a.do1t. (Folha de são Paulo 11/06/78).

...... ...
"�
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" O a.dvogadc _de ut.u.dtint.e. Edvai.. Ntm-"u_.. da-W.va:;Edwvz.dc
PandcR.6,Z., de.rw.ncicu ontem que. 1.1eu cU: e nte 1.106.ll.e.u
cü1c.o 6. U-0Õu de .tíJM:.ww., no1.:, p!Urr,eÁ./W1.:, dc,ú., d.,la1) de.
l:i ua. p/Úó ão. Pandc.f.6,i. a.cJLU c.entou. que. "a.ó .tolt:tuluu, f,h,i,
ca6 601W.m a.c.ompa.nha.cúu, de. bJJit.u.Juv., p!).lc.olôg.lc.a.1.1 e deame.a.ç.<U> , de.-.mo.Jtt-e •. &v...:ta. -dlzvr. que... a»teãçàlr.ám 'de. p.ite.ndvc.
-6 u.a. n.amoll.a.da Pall.a. to 4t.wr.Õ..-la. de..6 pi,da, e.m .6u.a. pll.U e.n�a.,
:tudo po.1t.que. e.R.e. 1.:,e. negou a. c.on6Mf>all. óai.<5M a.c.U6a.ç.ou
óe.U:a.6 petc,1.:, poUc..lai.-6 à -0ua. no.moMda.

III-. '0:-'SENTTVO VOS FATOS '
.

V

(Folha de São Paulo 11/06/78),
.Q U E S T I O N A M E N T -O:

(1)-

VOCt JÃ CONHECIA OS FATOS VESSE VOCUMENTO?
COMO CHEGOU A CONHECt-LOS?

(2)-

VOCt ACHA IMPORTANTE CONHECER ESSES FATOS?
POR QUE?

(3)-

ONVE VOCt VIVE,ESCOLA,TRABALHO,BAIRRO,OCORREM
VESRESPEITOS À PESSOA HUMANA? QUAIS?

(4)-

PESQUISE NOS JORNAIS E REVISTAS FATOS SEMELHANTES,
OCORRI VOS NO BRASIL E kPREsENTE AO SEU GRUPO,
VEBATA NO GRUPO A PESQUISA E SUAS CONCLUSOHS.

(5)-

VOCt ACHA IMPORTANTE COMUNICAR ESSES FATOS A
OUTRAs PESSOAS? COMO ISSO POVE SER FEITO?

.

.

,.

Vi,ante. do-0 óa..to.6 oc.owdc.6 no1., Últúno.6 tlún:to.. dúu,,
:toJz.na.-.6e. ne.c.u1:iálúo r.,,wc.Wt.M a-6 Jüi.1zu ma,u,·'-pliôówtdáó
que. c.ola.boll.am pcvr.a. ge.lll1/L_.tamanho cUm0; de aJlb�e.
clade. e -ln.jU6tiç.a.. A p1U.6ao de. Edvai. na.o c.oYLõ:tl:t:.ui lã,t.o
J.1i ola.do, ma.ó nova. te.n,ta;U.va. de. a.e.li.ó aJt a 1 gil.e j a de. e.nvof
vhnen.to em a.tiv,ldadu cta.ndu:tlncv...
Nã.o podemo.õpe.ll.ma.n.e.c.vc. -ln.cll6vc.e.ntu a óa..to.6 e.amo o oc.o�
1,hlo n.cF Re.u6 e. ER.e nã:n é -lné.dUo, ab-6oR.utame�, ma..6 1te.1,f.�
te :toda uma -6-Úi.t.emâ;tlc.a. ll.e.pll.U-6-lva. pll.elien:te h.a. qu.a.toJtze.
a.no.ó no paM. "Cajâ" não óo-l o pJÚmeÁ./W a -óe.11. de.:tüio.
O oc.olC/Údc no Re.u,6e upei.ha t. oda. uma 11.e.aUd.a.de.. na qua.l
a p)tÓp!L<,a. Tgll.e.ja. é hnpo-61:i,lbUUa,da, de a.tua.ll. de.v,tdo a. uma
01tdem u:ta.be.R.eúda que. J.ia;t.l6,6a.z a.pena.ó uma peque.na. pa-!!:_
e.e.la. da popuea.ç.ã.o.
A doutlú,na de. Se.9Wl.anç.a. Na.úo nal .únpo�;ta �. Na.çã.� a..
pa/itút de 1964 a.6.vuna. que .tocfo� 01., m�� -...<..6povu.v{'M
de.vem l:i eJr.. u:ti..Uza.do.6 em opoéiA...ç.a.o a ati..vA...ptd� que. ye.nltam
polt em pvúgo a. Se.gwc.a.�a. N1uo�ai.. A pMp;ua leg,<.,6.lE:_
ç.ão e. a..6 -lYLõ:t1.:áúçÕu do p<Uti .6a.o a.dap:tacúu, a. ute._u�
c1o de ,ln,1.,e.gww.�a.,11.e.c.oMendo-1.,e. a me.dl� d� ex.c.eç.a.o
ptVr.a. a..Me.gWUVt. a de..6e.n.vo.lv).men;to � �on.:U..nU,(,da.de. de pJ-�
vUêg-loéi de. a1.guma6 mlno.,.IÚcv., .Na. p�c.a., a. S�gwr.a.nça.
Na.clona..l exige. o .6a.cJú.6,túo .t.empolta/U...o � Ubvc.d.a.du e
da. democ.ll.a.c..la. poJtque. of.i e.xc.u-00-0 de 11.e.g..unu úvJ/2 01.,
c.o.fuc.a1ta.m e.m pvúgo.
t -lncU..6pe.w.,âv� Jte..6MJ...ltall. que. toda u.t.a. _-lde.o.fug,i.a, t>e. óa.z
pM.,6 e.m:e. não ape.n.a..6 no BM..6U, mM .ta.mbem. em ouówf:> .
ll.e.ghnu i.a..tln.o- -Amvúc.a.no-6 e.ama o Pe.ll.U, Ch..Ue,AJtge.ntlna.,
Equa.doll.,UJtugua.-l.
A pJt.ÓpJúa. e.duc.a.ção vr.adlç.õ e,1.,, mo'lla.l,1teU..g-lão, a.�am -6 �
do u:,tJliza.da.l.:, e.orno> '?f,bt..a..fê.g.la..6 a. -6e1tv-fíç.o �u.t.a. �deol�g,<.a.
domúza.nte. qu.e. poJt .t,,<..nal. e. .to.ta..e.me.nte. a.n:U-povo.. ,�1.1..un ,
c.omo o modelo de. due.nvolv,ime.nto a.do-ta.de, Uma. a.nã..lú.ie. ma..<..ó
P'Wáwula da. �e.aLúiade. no;., mo�i:Jr.a o C/1.u�e.�e. p�c.u-60 d e
.
ma11.g-lna.U.za.ç.a.o a. que. a. ma.-wlUa.
do1:i btut6U<UIW.6 · e. 1.1 ubm�
:tlda..

.1
,]

•

.o

-9p,tÕp!ÚO -6,(Ãtema. a.e.aba. .pa11,_ di.vh:UA a. po�

e.m cama.da6 dl6:tlnx.M, e.ntll.e elM -o ope.Jta/ÚO..á.o, qu.e.. .6Õ
ê. Ü,t.i,l na. medida e.m que. c.o.e.aboJT.a. c.om u:ta. .6Uuo.çâo,

o.t:M.vêb da. pJl.C � •
O de1>e..n.volv.úne.nto, po/Lta.nto, YWJ: a.tinge o.6 ;tMbai.ha.doir.e...6
e u&. voUado pa.Jta a e.dl6)..c.a..ç,ã.o de. uma. potênúa. e c.o
nômlc.a.. c.omplwme..n.te. ai.hrua. â-6 ne.e.v.i.6.lda.du da. popúla.
ç.ã.o qu.e., e.amo Na.ç.ão tem dJJc.wo de. pa/vt,lc.i..pcVL em toáõ
o p!W c.e...6-6 o . · A e.e.o n.omla. do paM ê. to da. volta.da. palta �
e.x;tW.OJt., paJta.. o-6 aJUname.n.to.6, e. paJta o.6 mo nopÕ.U.0-6 v.i
:tJu:tngeÁJt.01.J (c.onh(}..c.i.,do.ó e.amo "muLtlna.úoruú.6") qu.e, c.huo.6 de. p,úvilé9.lo.6, c.on,tlúbue.m paJta. a. ma.nu.te..vu;.ã.o do
.lmpe.tú,a,V..M10 Noftte.-Amwc.a.lW bMta.n.te. de.6,i..nldo peta.
6am01.>a. v.i.tJr..a.:tê.g.la. do.6 "Vbt..e..lto.6 Huma.no.6 ", de.ó.lnlda poll..
Ca/r..te..lt. E.6:te. 6a.to n.ão .6 e .Um.lto. 11.e..aLi..da.de. bJta,6ileÁ.Jl.a,
mM abtu1..nge. gJr..cmde. paft..te. da. Á!YlêJu...c.a.. La.;tlna.. EMa. .6.ltua.
çã..o ê. go.M.n:tlda., nâ.o ,Ó ô pelM Fo Ju;.M Allma.dah , mM polt
toda. uma. v.,t.>w..:t.Wta. que. e nvolve. a. popula.ç.�, e.amo 01.J ,púo.6
de. c.omun-i..ca.ç,ão de. maõ .6a., a. pMpa.ga.nda. e. mv.imo o J.i.l.óte.ma.
po�_c.o. vige.ryte.. .
Tç,do.6 a.qu.el.v.i qu.e. não c.on.c.oJtdam c.om o Re.g.úne.. de. óo,u;.a.,
.6ã.o a.c.<.Uia.do-0 d.e. .6ubve..lt.6ã.o e. e.n.votvhnen:to c.om 9 11.U.po.6
pJW.6CJlMi,of.,. va,{ e..n:tã.o a. 11..e..pltel.léiã..o a.o múo utu.da.n,ti.1,,
ope.MJÚo e ectv.iW, a;t:Jutvêh de pwõu a.11..b� , :tolf..
.tµtw.J.i... e.. tf,1,1,ptt<?.6 .6�0.. da. Ube4rJacj.e.. .d,e. p�n;.,ame.r�., ó.lca.l'.t� '?if.i
goJr.o..n;tiM .lnd.lv.ldWÚ6, e.n.óhn, e.m :to:t.ai.. duc.onó.lde.JT.a.ç.a.o.
Em 196 8 ·a. b11.> :ti..:áúÇÕ..O do AI 5 veJ..o 1te..fp1tç.a.Jt a.ó ten.dên
c.,la õ d,l;ta.ti.Jlt.la..l.6 do 1te.g.úne.., c.an.c.e.n:ttr.a.ndo todo o pode..Jtna.f.i
mã.o.ó do Ex.e.cu:tlvo.
Como c.on.6e.quênc..la.,,&npe.JT.a. iw muo 1.>oc.i..ai. um c l.lma. de. me.
do: a;Uv.ld.adu pu.bUCM e. pa/ttic..ulatr..eJ.> 1.ião c.ontMla.dM,
pubUc.a.ç.õv.i ,!>â..o c..e.Yl.6u.Jta.da.6, c.omu.nic.a.ç.õv.i 1.,ã..o ve.1:a.do..l.J.
Tu.do e.m nome. de.. uma. dou;ttúna. qu.e.. de.óe..nde. a. Se.guMnç.a.
Nctc.i..ona.l a.c-<'.ma. do1.i d..-úr..e..ltoh dv.ita. mv.ima. N�ão.

a
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POR QUE! QUE QUEM TRABALHA
PELA JUSTIÇA
., . . ..- �ERS,EG�I.VO?
. _ . ...

(2}(3}-

t

A SEGURANÇA NACIONAL VEVER1
A

SER COLOCAVA
. ACIMA VA SEGURANÇA PESSOA
L? POR QUE?
A CONSTITU1ÇÃd BRA SILEIRA EM
VIGOR "ASSEGURA
OS VIf,EITOS VE SEGURANÇA PESSOA
.
HOMEM • ISSO SE VÃ NA PRÁTICA? { VE TOV O O

-

.. 111 V-

QUE. P.OSIÇ�O .TOVit,R_. V1f.N� VA. SITUAÇÃO?

· , · -

. :/•···

A SegWUtn.ç.a., e.orno bem de. uma. na.ç.ão, [ ,Úte.ompa.tlvet
e.o m uma. p eJtmcme.n.te. ln.ó e.aUMn.ç.a. do po VO , _E.6:ta .6 e. e.o!;.
�gwr..a. em mec:U
. dak. aJ!b,l:tJ,.,aJúa1> de. :'te.p!tUb� ,M.m l�.6.6:;_
bJJ?j,da.de.6 de. de.6e.6a., e.m de.6a.pa1tec,,une.nto.6 ,<,11e.x.p.U,c.a.�e..<...6,
e.m prr.1Jc.e.Mo.6 e inquêJú:toh a. v���, e.m o.XlJ.6 de.. v,<,Q_
lê.YLCÁ.a. pM,t,i..c.a.do.6 pela. vale.ttüa óãc,U. do .tvuwJtMmo
e qua.1.ie. :to:ta.l
- uande.6.tlno e. numa. ,imparú.da.de. 61l.e.que.nte.
"''
37) 11
1
Po
itica,
Ordem
(Exigências Cristas de uma

11

v(,

O :tJta.balho com a. pe.6�oa. huma.�a.,p!U'.,�c.lpalme.nte. com o
opJUm,ÚÍ.O, é in-<'..Mão pe.c.uU.M. a. Ig11.e.3a., de.vendo �Vt: al>.6�
m-ldo de. ma.neÁ./Ut c.on.CJLe.ta, ttompe.n.do e.6� ,<,YI.JMt.a.6
e a.cu.óa.ç_Õe.6 a.1tb� ,.óut:!a!it.a.ndo. a.M,WI, .t.odai> ah
con..óe.qu.e.nc.ia.6 q� eõta. a,t,i;tu.de a.e.a.Me.ta.li..

o

pollic.iona.me.n:to de. vÕJúo.6 .õe:tolt..e.6 da. .6ocle.da.de. em IL�
pÜ.cüo à.ó a.fl.b,l;tJi.aJúe.da.du p!te.6 e.nte.6 na. de.:te.� e. a.c.M�
ç.ão ã. "Ca.já.", no R�clóe, �va. qu.� e.wte. um c.on..óe.nl>O
e.m .to1r..no da. .6Uua.ça.o do pcu..6 , ho.1 e..

•"'

.

· · ,!!,�, .·.•-tilt1>0- ..:6Õ.. �v.eqttna:·"ffl0-bilim1t
rr'f3nri6-U·�i,n;tebt.,6 ·Se.
·-vo·c.ê-- 601t ;.hoj� a. !.ta.c.oati.a.Jr..a., no Ama.zaf"l.M > vcú compMva.tt
que. ta.mbe.m la. utiio, óa.ze.ndo alguma. c.ol.Aa. paJi.a. ma.nlóuta.11.
con:tlta.º U-0e. a.c.on;te.CA.I:1e.n:to (V. Paulo, em entr�vista à
,
'-º Fó'lha de'S'ão'SP:àulo, 21 de .máí:0 )' 11: •• • •• • ,,.,..
0

" Vude. o lnÍ.c.io da. plÚ6ã.o de. "Ca.jâ.", o a.paio do.6 ou:ów.6
��do.6 .6e e.xpltU.6ou. ba.J.i-lc.a.me.n;te. a.tJt.a.vb.. da. Ig1te.ja..
(Jornal"Em Tempo" 29/05/78).

.

'

.

IM o m<Ú6 uma.vez c.omp1r.ovct qu.e.,a;tJr.a.vb.. de. "Cá.já.",
toda. a ].g1te.ja. .6oq1te..
_
_ ,
E a.t/ta.ve.-6 da ma.n,<,óuta.ç.a.o de. 11.e.pfu:U
o e. .60.U.dalúe.da.de.,
e.1:i:ta r!Je.6ma. IgJt..e.J<?; .ó� po.6ic.-lona. cüa.�e. da. ,ln.ju.ó:tlç.a.,
al>.6um,<,ndo eJ..a. pll.OplUCt toda. a. abJt.a.nge.n.c.-la. do óa.J:.c.
Poll.ta.n;to, n.ã.o n.o-0 ê R..p1-;c.,Uo c.alaJt '-> ob fúpótue alguma. \'
a.n.te. M aJWWUXJÚ,e.cfa.du c.ome. .ü.dív., c.on;tJr.a. .t.odo1., a.que.lÚ
q� ckne.ndem a. VERVAVE E A JUSTIÇA.

-

"Ca.jâ." fiai mai6 uma. vW.ma. do o.Jr.b�o �ige.n,te. no 1.>.l6:t�
ma hoje., Ve.vido a. uma. ptto 6anda. e.onv,<,c.ç.a.o de. que. o e.o!!!
r.>ttom,i.,6.60 c.am a JM.ü.ç.a. 6andame.M.a. a. ta/te.na de. Eva.n.ge.
Uzdç.ã o YW-6-60 lJunã.o de. Re.c.i6e. 6oi }JnpoMib)..,U;ta.do ae
e.x.eJtc.e)r.' .6e,U. p!Wplrio CÜJLeUo � de.nua. ?..e.nq�nto a. autor�
d.a.de. poücJ.al, e.m :totoJ!. deõM...ópeJ!:o a. Lu, �n.ae.de.u.-lhe.
tlla.tame.nto viole.ntp,amplamente. cüvulga.10, na.o .6 e.n.do
n.e.m pon. i.AM punlda oa ao me.no.ó a.dveJ(tida..
NoMo )Junão da. PM:toMJ.. da. Juventude. e. _corri,0.óão JU6:tJ.,ça.
e. Paz da. Altquicüoc.e.6e. de. 0-f!-nda. e. Res,<-4e. e. � p� va.
viva da. cUme.n..óão do c.omp!Wm.U-60 e.�a.�Wc.o �u'.te.ntlc.o •
Num .6i.6.tema. e.m qae. a. de.fie.ó(;; <!,oh_CÜJL�.6 mM.6 6andame.o�
.ç.a. d
;taÁ..6 é C.On..ó.ldeMda. a.te.nta;ti:JJUa a. p!tOp!Ua .6�auJW.n
11.e.6°!!::.
vem
po.16 a. de;te.ncã.o viole.M.a. e. -ln.ju.6ta de. "Ca.3a."
clama.
ç .aJt � bit.a.do d� ta.ri.to.ó .6 e:to11.e1:i âa .õocle.dade. que.
"B A S T A"!

·.�

•
t

" Fai.haJÜ.a.m0.6 a. um ,.únpeJult),vo de. e.o n6 c.-lê.YLCÁ.a. .6 e não M..:to
mM.6 C?,mO'-' a. pala.vM.. de. João Baw.ta. dJ.:z.e.ndo e.amo o pM6e.ta.: "Não ·te
lícito" (Me 6,13) '·Não oprimas teu .irmão" ,Itaíci , Outubro de 1975)

e

Não YW.6 ê peJc.mltlda a. om,v.,.õã.o dla.nte. da..6 tlranL>g1e1.>
t. .6Õe.6
e.a.da. ve.z m� ·6fl.qu.en;tu, ã: ,pltÔplria. légJ.,J,. l.a.ç.ão em v,i_go11.,
qu:a.ndo- buü-vÍdu.d.6 irwc.e:nte.6· .tiã.o · .6 e.qàR-t:Ht,'ri:tCÍCI'$ e. :t.ollÍJJ..
Jt.a.do.6 6
. ob a.c.U1:>a.ç.Õu ,ln6amu e. 6a1.6M.
"Ca.já" 6ai. plte6-0 da muma óMma. que. mu.-i:.t.o.6 'Outfwf., u.tu
da.nte..6, :tlr.a.bai.ha.do11.u, ou 1r..eU,gio-006 qu.e., e.amo e.le.,luf.ã
Jt..a.m e. lutam pela. .u.b e.11.ta.ç.ã.o do povo, e.on:tlta. a. e.xplolt.Cl·
ç.ã.o e opll.e..6.6âo.

NâiJ clamamo.ó a.pe.n.a.6 pela f.ioUwr.a i.Jne.dlata. de. "Ca.já.".
QueA:emoh a c.u1.,a.ç.ão da1, aJtb,Í,,t!t,aJÚe,da.du _nã.o .õÕ da.
Po..Uc.-la. Fe.deJla.i,ma6 de. :todo.ó o.ó 11.Upon..óa.ve.ló pe.R.a. 01tde.m
na .6oc.-le.da.de.. Que.tte.mo."5 _o .6.-ún_ dai> .t.oJt.tulta-6, M!..j a. a. p�
.60af.> a.c.Ulia.da6 polt qautõu po.R,.U,lc.M ou a. e.nvolv,ldo.6
em de.J!Uo.6 c.omu.nb. Q.uvwno.6 o 11.e..6 prúto ã v-lda..,ã .Ube.tt
da.de., à .6e.gwr.a.nç.a. pe.6.6oal,.6em o que • eJtá.. impoM>1.vd ma.n.te.tt wna. 01tdem j Uli ta..
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. -� .f'Jã.q ba.ida a.YLU�M-,4.:.:ti.be:ftt.a.çã.o: dn ·homem ;a_pe.naJi .• ailcavÚ
de geõto.6 LUiIJLg,lc.o.6 ou. 1te.óle.xõu em pe.que.ntJ.6 gJtu.po.ó;
a·,t,aúe.da.de.,e. n.6,im, plLe.wa c.onhe.c.ell. a. a,tua,ç.ão da. Ig1te.j a.
e aqUÁ.iC que. a 1.mpde. pcvz.a. u.te. 6-im, palUt que. a.c.u.uu;pu
como e.MM f,w.a,ó n.o Re.úóe. pela. PoUúa Fe.detr.al. na.o
e.n.c.o n,t/i.em 1te.peAc.U6.6ã.o no :í me.lo do povo , to 1tn.a.n.do -.6 e m(Ú/2
ciAJLo o a!tbwJ.o e a pll.e.po tên.úa, caJW.fd:.iJrLú:J...cM maltc.af1
tu do .6,t.6 tema., hoje..

:tom

Ma.t
con.6,{.a.nç.a. e. m "Ca.jâ.". Conhe.c..emo.6
. U.óe1>.tamo1.> n.o.õ-õa.
peJl.óe,i;tame.n:te o qu.e. o ,[mp_de a. a;áw.Jr.. n.a. IgJte.ja c.om um
:tute. mu nho 6,Uune e. veAda.dww. A de. no-6 u.n.i.mo..6 na. OIW.ç.âo
e. na. a,ç,ã.o con.c.Jte.ta., e.úgbido a Mm da..6 a.c.u..6a.ç.õu �alML6
e. aftb)_jJr.Mhu'.. qu.t 1.:iõ podem c.on.duzht a. uma -0-l:tua.ç.ao. de.
,ln.ju..6:tlça. cada. vez ma,wll..
Na. ce
. ll.te.za. de que. c.ump/fimo.6 a. to.Nlf,a le ga.da. pelo
podemo.6 a.ó.,[}tmevt, como Pe.dti.0:

Cwto,

"E que m vos hã de fazer mal, se sois zelosos do
bem? Mas se sofreis por causa da Justiça,bem-aven
turados sois: Não tenhais medo nenhum deles,nem fiqueis conturbados;antes,santificai a Cristo, o
Se nhor,em vossos coraçÕes,estando sempre prontos
a dar razão da vossa esperança a todo aquele que
vo-la pede ;faze i-o i porêm, com mansidão e respeito,
v conservando a vossa boa consciênci_a>paJ:a .que, se
em -âlguma coisa sois difamados > sejam confundidos
aque les que ultrajam o vosso bom comportamento,
pois será melhor que sofrais-se e sta ê a vontad e
de De us -por praticardes o bem do que pratican,0
o mal" ( 1 Pd. 3,13-17)

-
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COMO SEU GRUPO,VIANTE VESSES FAT
OS ' VE A AÇÃO

· VA IGR_'EJA HOJE?

VTANTE ·vA-. OPçto VA IGREJA LATINO
-AMERICANA PARA
COM O "OPRIMTVO",COMO O SEU GRUPO
E LEVAR
AVIANTE UMA PEQUENA AÇÃO NA ESC0LA POV
NO BAIRRO
.

NO TRABALHO, PARA QUE CRES A A JUSTÍÇ
A ?,
Ç
(4 J

VE QUE FO� ES,!f:S FATOS VE VIOLENCIA CONTRA O
POVO POVEM LEVAR A UMA MAIOR UNIÃO? VESCUBRA
FORMA.S CONCRETAS ÃRA ESTABELECER ESTA UNIÃO.
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EDITORIAL
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Onde estamos? Aonde chegamos? Para onde vamos?

1

Este ano a reflexão pastoral aconselhou a fortalecer e com
plementar o Plano Pastoral de 1977 ( Cadernos de Nova Iguaçu ...
n9 9). Apresentamos muita coisa boa, mas verificamos que no es
paço de um ano o Plano estava longe de se realizar. Apesar de
nossos esforços que conseguimos na realização da pastoral operã
ria, prioridade para 1977?
Com toda humildade confessamos que ainda falta muito para
conseguir os nossos objetivos. Por quê?
Desde 1967 nos reunimos anualmente em assemblê1a diocesana,
para trazer experiências concretas, para refletir, para coorde nar, para planejar.
Nosso primeiro Plano Pastoral saiu em 1968. Procurava con
cretizar na diocese de Nova Iguaçu a linha de renovação pastoral
do Vaticano II e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.Os
objetivos gerais eram assim resumidos:
* Anuncio da Boa-Nova de salvação, tanto pelos meios espiri
tuais (ministério da palavra, pastoral sacramental, 1;:
turgia, oração, ascese), quanto pela ação social, sobre
tudo no sentido da promoção do homem e da comunidade -:
quanto ainda pela presença viva da Igreja nos aconteci
rnen tos;
* Criação de infra-estruturas e de condições positivas (pes
soal preparado, instituições dinâmicas, lastro financeT
ro mínimo) que aceitem, portem, garantam o trabalho pas
toral.
E os objetivos especiais? A reflexão naquela altura postul�
va:
* Formação intensiva de lideranças: pessoais (padres, reli
giosos, leigos ) que em nome de Jesus Cristo e pela me
diação da Igreja anunciem a Boa-Nova redentora e conti
nuem construindo a comunidade de salvação; comunitárias
( grupos humanos, comunidades de base) que, corno presen
ça viva e concretização local da Igreja, aceitem, por :
ten ! garantaw, desenvolvam, irradiPm a mensagem de sal
vaçao;

------

*

Renovação da past�ral dos sacramentos de iniciação como
fundamento da fe e da vida cristã, como ponto de parti
da concreto para a renovação pastoral.
Nos anos seguintes estes objetivos foram sendo enriquecidos.
foi
Mas te�o� de confessar que o enriquecimento, se de um lado
ne�es�ar10, �e ?utro en!raqueceu antes do tempo a consecução das
�rimeiras_prioridade� basicas, enfocadas no Plano de 1977. Talvez
isto explique
o precario de muitas decisões posteriores.

de'.ª!º a formação consciente e séria dos quadros pas
_Po�que
torais
e a cond1çao fundamental para todo o trabalho posterior �
Sobretudo numa diocese como a nossa, tão marcada pelo transitório
e pelas mudanças.
Se me for p�rmitido exprimir uma esperança, gostaria de dese
. que
Jar
f?sse muito mais intenso o nosso esforço de unidade bãsi�
ca. A unidade que o Mestre proclamou como sinal de sua familia e
do seu reino (cf. Jo.17,20-23) tem necessariamente a dimensão da
graça, embora possa ter também a alegria da convivência humana.
Sentimo-nos felizes como irmãos? O que marca de cristianis
�o esta nossa felicidade fraterna é antes de tudo a capacidade de
integrarmos os nossos carismas pessoais no esforço da comunidade
certos de que por vezes esta integração acarreta uma tremenda po�
da_e uma dolorosa renuncia ao nosso eu. Com outras palavras: na
unidade
de nosso �sf�r �o pastoral estã fortemente presente, forte
mente atuan�o o mi�t�rio da c�uz (cf. lCor.�l,18-2,16). Deste es
f�r�o de unidade bas,ca, que e graça do Esp1rito, depende o espe�
cifico de um_plano p�st9.ral e toda a Pastoral como ação da Igreja
de
para concretizar a missao de Jesus Cristo no mundo concreto
nossa Baixada. A unidade faz parte integrante do mistério
da
Igreja.
Nova Iguaçu, 28 de março de 1978.
+

Vom Ad.Jcj__ano HipóWo.
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POR_ÇUE __ [ST[ __ NOMERO __ oo __ INFORMATIVO?
Atendendo a frequentes pedidos de agentes e animadores da
pastoral, o Conselho Presbiteral determinou que, este ano, não pu
blicaríamos novo plano pastoral. As diretrizes e o objetivo pas�
torais continuariam como em 1977, mas com um anexo.
Este numero do INFORMATIVO e o anexo pedido. Divide-se em duas partes. A primeira dã notícias da Assembléia Geral e de
novas preocupações que aí surgiram. A segunda contém o programa
das atividades dos vãrios setores da pastoral diocesana.
A fonte da primeira parte foram as avaliações, que começa
ram em setembro, nas parõquias, continuaram em outubro e novembro,
nas regiões, e terminaram, enfim, na Assembleia Diocesana, no dia
11 de Dezembro. Estas avaliações levaram a uma tomada de cons
ciência de diversas preocupações e tendências, que abaixo estão
enumeradas.
A fonte da segunda parte foram duas reuniões, em conjunto,
dos vãrios setores diocesanos, convocadas pelo Coordenador da Pas
toral. A primeira delas realizou-se no dia 27 de janeiro. E a uT
tima, no dia 18 de março. Ao programarem suas atividades, os di�
versos setores da pastoral levaram em conta o objetivo e as orien
tações de nossa pastoral diocesana.
Este anexo_contém, pois 1 tudo que queremos fazer. Indica
com clareza quem sao os responsaveis, os locais, os dias e outros
recursos necessãrios para que nada ficasse solto e ao acaso.
Assim também ficarã mais fãcil avaliar, no fim do ano.
Conseguimos fazer o que foi previsto? Surgiram novas ne cessídades? Fomos alem do que programamos?
Estas e outras perguntas nos serão feitas.
O presente anexo nos ajudarã a responder com exatidão.
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1�

PARTE:
1.1.

A

Assembléia Diocesana.

A Assembléia Diocesan a é o acontecimento anual mais informan
te de nossa dioc es e. Por isso foi longa e trabalhosamente prepara
d a . Começou no início de setembro, quando cada paróquia recebe u -:
as orientações para a avaliação d e suas atividades. Vencida esta
prim eira etapa, as paróquias s e r euniram por regiões, no mês de no
ve mbro. Cada representante - foram dois por paróquia - rec eb eu um
documento, cont endo a síntese das avaliaçõ es das paróquias de sua
r egião. Esta re união das paróquias, por r egião, recebe o nom e de
Assemrléia Regional. Sendo sete as regiões pastorais da diocese,
fora� sete as assembléias r egionais. Cada uma delas env�ou seu rb
latóriG an Secre tari ado de Pastoral.

8s diversos relatórios foram organizados num único docum en
to, entregue a cada pároco, arada membro do Conselho Pastor al e a
cada dlegado regional à Assembléia Oiocesar a, com a recomendação de o est.udar em individualmente ou com outras pessoas, a sua esco lha.
Fin alment e , a Dioc ese estava prep arada para su a Assembléia qu e se r ealizou no dia 11 de d ezembro de 1977, no Centro d e Forma
ção, em Moquetá.
1.2.

Diversas tendências

e

preocupaçoes.

O estudo do docume nto preparatório da Assembléia
'"liocesana
reve lava diversas preocupações e tendências coexistindo n a pasto
ral diocesana. Esta mesma diversidade apareceu n a Assembléia. To
dos e stavam de acordo qu e se mantiv esse a prioridade pastoral op e
rária do p1 ano d e 1977, mas h avia discord;r,cia até quanto ao que se
entende por "pastoral operária". Alguns a confundiam com "movim en
to op erário", outros com "pastoral popular". Houv e qu em pensa sse
que a paróquia d e via dPixar tudo e só cuidar ria organizaç�o
da
n ao
cl asse operária. Houve também quem viu na pastoral operári a
uma novidade, mas uma continuidade .

A pastor al de ve sempre olhar parp a realidad e. A realidade
de nossa Baixada . para a qu al olhamos a todo momento, todos os dias
da vida, é o imenso mundo operário que aqui mora. Agora, descobri
mos que e ste mundo não e st� parado. Ele tem sua história, el e se

move. F a lamos d e "movimento operário". Nossa pastoral qu e nun
ca quis est ar fora da histori,
a
tora da realidade, começa a tomai
consciência disso, e a tirar d a í novas orie nt açõ es, novas
deci
soes.
1.3.

Lince pontos importantes.

Das discussões em grupo e em plenário, apar ec eram não sova
n.as tendencias, mas, po ....co d pouco. foram sendo formulados
umc1
siri.e ae pontu s, todos ligado� entr e si. Ao todo uns �i nte pon
tos impottant es qu e depois for am reduzidos a c1 n Lo. O escudo d e
l e s aJudar a a fazer uma pastor a J maiE de aLordo com nossa realid�
de, qwP é o mund0 op e t�rio d6 BaLxadd �lum1n ense.
Es 18_, sào os c.1.n.. o pont,�s pa1 a us q�a:1s a Ab� einbleia
nossa ar ençào em 19/8�

cn amd

aprot�nda1 a� e�igen_ics d e Jm métoaL p as�o1al qwe corresponda
melhor a noss a :eal1dade popular e oper aria,

- 1nt e ns1ticar a p astural dos jovens, com
jovens operários,

e special atençao

aos

� aumentar O número de agentes ou animadores leigos da p astoral
cuidar mais de sua formação.

e

� cuidar de organiz ar me lhor a p a storal no conjLnto da diocese .

� promov er, atraves d a past.or·al operárJ. a , apoio dO movimento op e
rário em vista de urna sociedad e mais just a e frat erna.
l.4.

Porqu e sao important es.

e steb
os delegados ã Assembléia Olocesan a oisseram porque
o�
snt1e
,
ci nco pontes são 1mportclnt e s. Se h� m�ita �1�ers1dads
r
e
faz
ve r e
� e
ag entes 8 orient a cor es da pastorai, na maneira de
sao
obJeti,,os
preci�o "apr,.,fundar o métod-.· past.OJ al". Nos:=:.o"'
em p1ofund�dd
r,
a
liz
a
an
m
e
n
Jer
e
scr
e
d
mos
e
N� '-' sab
a inda v agos.
e somob apresb a
de nossa reullaade . �1Lamo6 no s�pert1c1e porqu
qJe q�eremos e
dos demais UG pot f a lt a de costume de r efl e tir o
o que fazemos.
_
. ar � ver nele=
Muitos p ensam no� jov ens, mas para qu e ? Bast �
de que
sp erança
0 sangu e no�o 9 arrasta-1os para a Igr eJa n a e
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garantam o futuro de nossas organizações? Ou o mais importante é
descobrir seus interesses, agrupá-los em torno desses interesses,
e ver em que, hoje eles nos obrigam a mudar?

Se os animadores e os agentes pastorais não aumentam em nú
mero e em qualidade como acompanhar a explosão demográfica e a mu
dança? Sem eles corno é que o povo pode participar? Não são eles
individualmente, mas sobretudo em grupos, os intermediários entre
o povo e o padre?

Muitos não g9stam de falar de organização pastoral. Sem boa
organização nossa atividade cai na improvisação. Sem dúvida uma
estrutura, um esqueleto, robusto, mas sem carne e vida, apavora a
gente. Mas como a carne e a vida podem crescer sem urna organiza
ção e um bom planejamento?

A pastoral operária será sempre difícil, como está sendo di
fícil a vida operária. Mais difícil ainda porque não temos o cos
tume de promover a pastoral operária e porque fomos criados no me
do ao movimento operário. O que está faltando não é justamente dedicar mais tempo e maiores recursos à pastoral operária?
Ei s aí, em sín t e s e, p orq u e e stes p o n t o s apa re c e m

I� _PARTE:

1.

DIO C ESANO

DE

P A STORAL

Atividades Permanentes:

1.1.

�!�D2!��DtQ__� __fQtr�iEQD2inçi�Hora
Local

Secretaria
re segunda à sexta-feira
9 às 12 e 14 as 18 horas.
CEPAC

Responsável:
Dia
Hora
Local

Coordenador de Pastoral
Quarta-feira
9 às 12 horas
CEPAC

Responsável:
Dia
Hora
LOCAL

Coordenador de Pastoral
Quinta-feira
15 às 18 horas
CEPAC

Responsável:

Dia
1 .2.

Reunião semanal do S.D.P. com o coordenaqor.
----------------------------------------

1.3.

M u it a s
i n t e r r o g a çõe s que f izer a m, deverão ir f i c and o m a i s ela

r a s no de c u r s o d e s t e ano.

•••••••

Atividades_dos_vários_setoras_�ara_1978.
SECRETARIADO

i m p or t a n t e s a o s d e l ega d o s à A s s e mbléia Ger a l.

S abe r fazer u rn a boa interro
g a ç ã o j á é u m g ra n d e p a s s o a c a m i nho d a r e s p o sta.
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1.4.

. . . . "' . . •••••••

Informativo
-----------11

11

Responsável:

Equipe

Hora
Local

9 às 12
CEPAC

Responsável:
Dia
Hora
Local

Coordenador Diocesano
Toda 1� te�a-feira à:> ires
9 às 12 horas
Centro de Fonnação (Moquetá)

_

MeMal ( toda. 1ª- te.tt!a.-6e.bta. do _mu l
_
Vata.
Dias de retmião do Info:rnativo: 3- quarta-feira do �s

"'

1.5.

Reunião mensal
do Clero---------------------

e

14

e outros dias
às 18 horas

-1 O1 .6.

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

Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral

Responsável:

Dia

Hora

Local

l . 7.

Responsável:

4- vezes no ano (à combinar )
l dia ( à marcar)

Responsável:

Hora
Local

Local das reuniões:

(Moquetá)

2.1. "Centro_de_Documentação_Pastoral "_e_ "Bibl ioteca_Pastoral 11
Responsável:

Glória

Local

CE PAC

Responsável:

Pe. Paiva e Pe. Jaime

Período de implantação:
2. 2.

11

Março /78

Reorgani zação_da_ Oiocese"

Período de implantação: D:zembro/77 a .Maio/78
Loca] das reuniões:

2. 3.

3.

Wim e Pe. Paiva

Local

CEPAC

Abril / 78

"Unificação_de _normas_ea ra_Ministros_da_ Eucaristia__ e
Celebração_da_Pa 1 avra"

Respons�vel:

Pe. Henrique Blanco

Período de implantação:

21 /04 / 78

Local das reuniões : Centro de Formação (Moquetá)

29 semestre /78

Ruunião do Clero pa�a 1978
Tamss: De Objetivos de Pastoral Oiocasana

3.1.

"Deeartamento_de_Publicação"

Responsave1:

=���Qfl!Ç�Q-�li9!Q��:

Responsável: Pe. Jaime
Pe:mocb de jmplantação:
Local
CEPAC

NOTA: Sobre cada um destes projetos o S.O.P. pode fornecer docu
mentos contendo�
• justifi cathas
• dinâmica do trabalho e
• etapas de implantação.

Centro de Formação (Moquetá)

PE>rÍOdo de implantação:
2. 4.

2.7.

de

Atividades especiais do S.D.P. para 1978:

M

Responsável: Bernardo
Período de �lantação: Julh:> /77
Local das reuniões: CEPAC

N<?� dias marcados pelo coord. de cada Re
giao
Na hora marcada pelo coordenador de cada
regi ão

Projetos

CEPAC

2.6. :Çq2rg!!:!!Ç!Q_Q!2ç!i!M_��-itY22!_�QY!��

Equipe do S.D.P.

Nos locais marcados pelo coordenador
cada região

Marta

Período de implantação: Abril /78

Reunião_das_Regiões:_acomeanhamento

Dia

2.

Coordenador Diocesano

Centro de Formação
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2 .5 · :çw!:g!�Ç!2_g!L!!:Y2Q!_�! L�'!!n9�l!!!Ç!Q"

3. 2.

=��it2r!l-�2R�l!r"

Responeãvel:
rata

Hora
Local

9 is 13 horas

Responsável:
Data

Coordenador diocesano
Ol/ 5/ 78

Centro de Formação (Moquetá}

ç2�i1ny�çi2_ ºº-'�i�-oo-�22r1L :e�!�2r!Le22�lt?:

Hora

3.3.

Coorden&ior Diocessoo
04/4/78

Local

9 às

13 horas

Centro de Formeçao

(Moquetá)

11

ÇQn�i����i2_gQ_��i��Q-�QQ�-�f�1!2r�l-�2e�l�r:

Responsável:
nata
Hora
Local

Coorden or dioce ano
06/ 6/ 8
9 às t horas
Cent1-o d Fonnaçao (Moquetá)

0
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3. 4.

3.5.

-----------------------1

1

Pastoral da Juventude"

Responsãvel:
futa
Hora
Local

Coordenador diocesano
04/7/78
9 às 13
é:.S
Centro de Fomaçãa ,Moque�ã1

3. 7.

l.

do Clero
-Retiro
--------------

Responsável: D. Adriano
: mês de agôsto
Data
3 .6.

DE PARTAMENTO

"Formação_de_Ministros Leigos_na_Diocese

11

Responsável:
futa
Hora
Local

Coordenador diocesano
05/9/78
9 às 13 horas
Centro de Formação (Moquetá)

Responsável:
D:3.ta
Hora
Local

Coordenador diocesano
03/10/78
9 às 13 horas
Centro de Formação (Moquetá)

_Continuação_de: 11 Formação_de_Ministros_Lei9os_na_Diocese"

2.

3.

Responsável:
Data
Hora
Local

3.9.

Coordenador diocesano
07/11/78
9 as 13 horas
Centro de Formação (Moquetá)

Coordenador diocesano
05/12/78
9 as 13 horas
Centro de Formação (Moquetá)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

1l - F

----
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L

Responsável:
D:3.ta
Hora
Local

Nereu , Wim e Elizabeth
06/ 4/ 78
14 às 17 horas - nas quintas-feiras
CEPAC

Responsãvel:
Data
Hora
Local

V<U-6
Nereu e Elizabeth
04, 11 e 18 de abril
14 às 17 horas
CEPAC

Encontro_de_reseonsãveis_de_Ereearação_Eara_o_batismo.
Re.uc.la.gem pa!ta 0-0 �, 6oh.maJL novo-0 kUpoM�
ObJetivo

Encontro_de_Categuese_de_Perseverança
P1tepaJUVt c.ate.q_u.i/2.tal.> pa.1ta. e.Me tipo de. ca:te.q_ue..6 e.
Obj e.:ti.,vo
Nereu, Clara e Teonice
2,9,16,23 e 30 de m:1io
14 às 17 horas
CEPAC

4. Categuese_escolar_(fase_de_estruturação2
Foh.maç.ão kelig,lo-0a. nat> uc.of.a1.> pub.li..c.a1.>
Objetivo
Responsável: Nereu
Cata
Abril ou m:1io

Assembléia Diocesana
------------------Responsável:
Data
Hora
Local

CA �

Curso_Permanente_{_de_abril_a_novembro)
Obje,Ci_vo: Foh.ma.Jt c.ate.q_u.u.d.aJ.>, a.ge.n,tu de. pa1i:t0Jtal. e. Udvr.u
de. c.omWU:.da.de..

Responsável:
Data
Hora
Local

3.8. ÇQQ!!n��ção_de:"Formação_de_Ministros_Leigos_na_Diocese"

OE

Meios
5.

Local

Libemção de professoras pel.a SEC. do Rio de Janeiro
Escolas Públicas do 1 9 grau

Objetivo

19 "Para ser Catequista"
29 "Catequistas Caminhando•(em
elaboração)
Foh.maç.ã.o de c.ate.qu.i/2.:taJ.> de CÜveJLóM nlvw

Meios

Editora VOZES

Publicação_de_dois_livros:

Responsável: Nereu, Teonice, Wim, Clara, Célia e Myriam
19 Julho de 78 e início de 79.
Data
Local

CEPAC e Petrópolis

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

-14COMISSAO

1.

DIOC ESANA

DE

�Q!�!i� (experiência operãria)
Obj rd:.J..vo

PASTORAL
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OPERARI A - 78

CLUBf

2.

Local

: Sub-comissões
: CEPAC

Foronaç.ão de. Age.nt"u de PMtoJtai,

Responsável: Comissão D.P Operária
Data
19 e 29 semestre /78

Meios
Local

3.

Sub-comissões

Paróquias

���9�!��-= Transeorte_dos_trabalhadores_na_Baixada

Obje.-ti.vo

- SLtuaJL e. 6aze.Jt. M cl.ube.1.:, 1.:,e. engajaJr.e.m na -Unha pa.6:toJtal, • • .
(ope.ltãJúa) da cüocue..
PMpo1t.CÁ.onaJL não 1.:,ome.n..te. Evangelho vivido, mcu .também Evan
gelho conhe.udo.

C.iúaJL concüç.ôe1.> pa.Jta. ótan..� SoJi.maJt. a 'te.a,l.i..dtlde.

Responsável: Comissão D.P. Operária
M3.io e Agôsto /78
D:i.ta
Local
Bairros e local de trabalho

4.

�Q�Q��r2�:

Objmvo

19_de_Maio 1 Natal,_Padres_e_Religiosas
Conhece1t

tU

1te.a.Li.dade.1.> do!.> t'ta.bathadoll.u

Responsável: Comissão D.P. Operária
19 de maio, dezembro, setembro
D:ita

Meios

5.

Local

Sub-comissões

Centro de Formação

(Moquetá)

Levantamento_sobre_Grueos_Oeerãrios_existentes

Objmvo

VL6ão global do que e.x,u.,te.. Ptu.o!Úda.du

Meios

Sub-comissões

Responsável: Comissão D.P. Operária
D:i.ta
29 semestre /78
Local

Na Diocese

NOTA: A Comissão Diocesana de Pastoral Operãria conta para elabo
ração deste planejamento com:
Os recursos do Secretariado Diocesano de Pastoral
Contribuição financeira das bases (em parte)
Contribuição financeira da Diocese( em parte)
Uma pessoa liberada que será indicada pela Comissão.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

- 1878.

T1tabalhaJL dentM do Eva.nge..e.ho na p1wmoçao da
mulhe.Jt..
Obje,t,i,vo1.:,_uee.cln..i..co1.:,:
V-i.nam-i.zaJL 01.:, CT.ubu de. Mãu na Viocue, na Unha pM.to.Jta,l
da cüoc.ue.. Nu:ta -Unha, p11.eocupa11.-1.:,e de. pe.11...to com 01.:, pito
ble.ma.,1.:, u pe.c16-i.c.M de. e.ada. c..lu.be..
- PMc..WtaJt qu.e. nMç.a um "a.,1.:,1.:,wn..út.-1.:,e. a J.:,-<. mumo" pol't 1.:,eto1t.u,
e mumo, pol't 6-im, na cüocue..
- P1t.e.ocupaJL-J.:,e. 6e.mp1te. ma,ú., em a.t..i.ngi.Jt pu6oM .6em ve.z e. 1.:,em
voz.
Faze.Jt adqu...i..Jult 01.:, c.onhe.CÁ.Jne.nt.01.:, ne.cu1.:,áJúo1.:, à mulhe.Jt na óa
mlUa ( e.conom..i..a domé..6.t.i..c..a, hlgü.ne. do laJL, ruc... J e. na v-i.da
( CÜ.Jt.eÁ...toJ.:, humww-6, c.apaudade. plW 6..lóú.onal l .

Seminãrios_de_Estudos

Objruvo

MÃES

Vbjet..i..vo_Ge.Jtal,:

: T1tocaJL e.xpJÚê.nCÁ.M e. cüvulga.11. a JteaiÂ,da.de ope.JtãJúa.

Responsável: Comissão D.P. Operária
Data
Mensal à partir de junho /78

Meios

DE

1.

Atividades ditas de rotina:

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

1.1. Encontro de trabalho e reflexão de cada clube
Responsãvel:
Tu.ta
Local

Coordenação local
Semanal
Sede de cada clube

1.2. �comeanhamento_dos_clubes_eor_visitas
D:i.ta
Local

Coordenação diocesana e equipe Past. dos
Clubes
Mensal
Sede de cada clube

Responsável.
Data
Local

Coordenação diocesana e Eq
à ser promovida
à ser promovido

Responsável:

1.3. Revisão_de_ação_das_coordenadoras_locais

pastoral
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--------------

l .4. Dias de estudo
Responsável:
Data

Coordenação diocesana e Eq. Pastoral
à serem prDmOvidos

Responsável:

Coordenação diocesana com ajuda de:
- num 19 ciclo de 6 encontros: Eq. de Ini
ciação
- num 29 ciclo equipes adequadas à proble
mat1ca diocesana (vida operária,etc). Bi-rrensal
Rodízio e CEPAC

1.5. Encontros_eor_mini-coordenação

Data
Local

1.6. Ensino_de_trabalhos_erãticos:

l .7 . Curso_de_formação_de_monitores
Responsável:
Data
Local

l. 8.

Ajuda da Cáritas
Em função do currículo
à determinar

Aulas_nos_clubes

Responsãve 1:
Data
Local

Monitores ad hoc
Sem:mal
Sede de cada clube

1 .9. Reuniões_da_eguiee_de_coordenação_diocesana
Responsável:
Data
Local

A equipe
Serranal
Casa Paroquial Parque Flora

1.10. Reuniões_de_eguiee_eastoral
Responsável:
Data
Local

A equipe
Mensal
Casa Paroquial Parque Flora

l .ll. Re�niões_ereearatõrias_eara_os_encontros_de_mini-coord.
Responsãve 1:
Data
Local

Coordenação diocesana
Bi-rnensal
Casa Paroquial Parque Flora

1.12. Reuniões_com_eguiee_de_aerendizagem
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Responsável: Coordenação diocesana
Data
Bi-rnensal
Local
Casa Paroquial Parque Flora

2.

Atividades ditas"extras":

2.1. Encontro_de_todos_os_clubes com_grueo_de_"fora"

Responsável: Coordenação Diocesana, Equipe pastoral e
participação das equipes locais
Data
Setembro /78
Local
Colégio das Irmãs (IESA)

2.2. Missa_de_"Inicio_de_Ano"

2.3.

Responsável: (veja acima)
Data
: Ül ti.ma 6ª feira de janeiro /78
: Catedral
Local

Missa de "Final
de Ano"
---------------------

Responsável: (veja acima)
Data
2� sexta-feira de dezembro /78
Local
Catedral

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES (Incompleta)

l. Coordenação.Diocesana: Guilherme, Verônica e Elisabeth, com
assessoria de Pe. Agostinho.
Os sob nQ 1; Elusa (?); Innã Maria (He
2. Eguiee_Pastoral
liÕpolis); Marta (da Pastoral Operãria)
( ?); outras pessoas.
3. Eguiee_Tecnica_do_"Ciclo_I":
Iniciação e Dinâmica: Oras. Ana e LUcia ate o presente momento.
4. Eguiee_do__ "Ciclo_II"_e_de_Ensino_nos_clubes:
Dora, Celina, Arinda e outras pessoas.
NB. Deverão realizar-se contatos- encontros- reuniões com a Dira
ção da Cãritas Diocesana a respeito de "A Verba" e entrosa-=
mento, mas por ora sem modalidade e frequência previstas.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

7. 3íTres}_encontros_de_categuistas_da_4ª_Região_Pastoral

-18COORDENAÇÃO

1.

2.

3.

�r�CESANA

Responsável:
I:ata
Hora
Local

l lo.

A f 'I

-j

�Í�QV�l_encontros_das_categuistas_das_earõguias_da_2a_Re9.Past.
de Cat.

Responsãvel:
03.ta
Hora
Local

Coordenação regional e Coord. diocesana
Todo 5': sábado de cada mês
De 13 às 16,30 horas
Patronat� S. Francisco Xavier

Responsável:
03.ta
Hora
Local

Coordenação regional e Coord. Dioc. de Catequese
Mês de julho
A tarde
Patronato ITagúaí

8.

4.

5.

2{dois}_cursos_para_categuistas_da_3ª_Re9ião_Pastoral
Responsãvel:
Data
Hora
Local

Coordenação Diocesana de Catequese

11/02 - 18/0? - �5/02 - 04/03

/78

9 às 12 horas
14 às 17 horas
Igreja de Eng. Pedreira e Igreja dP N.S. de F�ti
ma - Queimados

�-Í�Qvel_encontros_das_categuistas_das_parguias_da_3a_R._�ª�!

Responsável: Coordenação Diocesana

Da:ra

6.

28 de janeiro/78

15 horas
Igreja de Eng. Pedreira

Hora
Local

?_{�tnco}_encontros_de_coord._paroguiais_de_cat._da_4ª_R.Past.

Responsável: CREPAC (NilÓpoJis) e Coord. Dioc. de Catequese
- &/Julho - 14/Set. - 9/Nov.
2/Março- 04/M=,lio
:-'ata
15 as 1 7 horas
Hora
Ig.Cabral-Ig.Cnatuba-CREPAC
Ig diol -Ig.-ab,is
_ocal

Coordenação Diocesana de Catequese
l:UMarço- ? Junho ·- ? Setembro - ? �zernbro
- 15/17 horas
15/17 hs- 15/17hs - 15/17hs
? ? ?
Igreja de S. Mateus

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

I

CURSILHOS

Obje.tÁ.vo:

DE

CRISTANDADE

O Cwuiilho é: wn mov-i.me.n.to de Ig1teja que plt.e.:tende dv.,
pe.M:aJt a c.ol'L6c.-i.ênc.-i.a. do p/7.ÓplUo ba.-ti4mO, v-i.Aando o e.n
gajame.n;to nM Comu.n,lda.de-0 Ec.f.u,i.a,U,.

1. Secretariado_Diocesano
Expediente: t�· à sª feira
Hora
Local

1 9 dorrri.ngo de cada mês

14 às 17 horas
Igreja de Enge�heiro Pedreira

LL/10

No ano de 1977, na Região II,III,IV e V, foi possível a
coordenação de catequese atingir dentro da organização da Re
gião De onde saiu esta programação acima.
As Regiões I, V I e VII foi atingida pela coordenação de
catequese vãrias paroquias, mas num trabalho isolado.( deste
nada consta acima).

Responsável: Coordenação Diocesana de Catequese

Hora
Local

27/08

23/04

14/17hs - 14/17hs
14/ 17 horas
CREPAC(N.S.Aparecida) - N.S.das Graças(Mesquita)

Para esclarecimento:

Encontro_de_Coord._Paroguiais_de_categuese,_para_planejamen!2
de_2{doisl_cursos_da_2ª_Região_Pastoral.

D::l.ta

Crepac(Nilópolis) e Coord.D. de Catequese

4{guatro2_encontros_das_categuistas_da_t_Região_Pastoral

Responsável:
I:ata
Hora
Local

�{Tresl_tardes_de_aerofundamento_com_categuistas_das_Qªr§g�iª�
da_2ª_Re9ião_Pastoral.
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2

De 13 às 18 horas
Catedral de Sto. Antônio - Nova Iguaçu

Cursilhos_2�_Homens
!:atas
499 - �/7 de rna�o de 1978
Local

509 - 13/16 àe junho de 1978
519 - 14/17 de setembro de 1978
�/5 de novembro de 1978
5L9
Nosso Lar

-203. Cursilhos de Mulheres
389 - 18/21 de maio de 1978
I:atas
399 - 27/30 de iw1ho de 1978
409 - 28 de setembro/ 19 de outubro de 1978
419 - 16/19 de novembro de 1978
Nosso Lar
Local
4. Encontros
19 - 7/9 de abril de 1978
ratas
29 - 13/ 15 de outubro de 1978
Nosso Lar
Local
5. ;�fQl2�
ratas
Todos os sábados
Das 16 às 18 horas
Hora
Local
Da 1ª = Nova Iguaçu - Catedral de Santo Antônio
Todos os sábados
ratas
Hora
Das 16 às 18 horas
Local
Da 2 9 = Belford Roxo
6. Churrasco de Confraternização
-Data : 6 de agôsto de 1978
Local : Nosso Lar
7. �lanejamento_do_Secretariado
D3.ta : 1/3 de dezembro de 1978
8. �ltre�a_Natalina
10 de dezembro de 1978
D3.ta
Local : Nosso Lar
9. Reuniões do Secretariado
e 4� 4�ê feiras do rrês
ratas
As 20,30 hs
Hora
Secretariado
Local

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

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

-----------------------zª

Condições para fazer Cursilho:
a) Deve ser pes�oa ps�q�icamente normal
b) A sua situaçao fam1l1ar, deve estar har�on:osa e aj� stada
e) Deve ser dotado de valores humanos inegave,s, possui� qu�
lidades de liderança e ser capaz de fermentar os ambientes
ã luz do Evangelho.

-21d) Não deve pertencer a outra religião
e) Não deve ter mais de 55 anos e quando solteiro, menos de
30 anos; quando casado menos de 25 anos.
f) Não pode ter doenças contagiosas
g) para senhoras: não pode estar
estado adiantado de gr!
videz.
AMIGOS
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DE

BAIRROS

- CARITAS DIOCESANA

1 . Obje,;t,i_vo;., pvunanentu :
1. 1. 0.Jtga.ruzaç.a.o do.ó m0Jr..a.do.1tu a. po.11.:tút da. fu c.uu,ão e a.ç.â.o e.o
.letiva. em .t.011.no dM p1Wblema1> c.onCJte.to-0 do ba.,úr,Jio.
1. 2. Coruiue.n:ti.za.ç.ão da.t> C.a.u.6M mlÚó pM6uncúu, du;.,u p1toblema1>
e. ;., ua 1tel.a.ç.ão c.om outlr.o,t, M péc;to .6 da. 1teo.Li.da.de. da6 cht.6-0u
tlta.balhado!UL6.
2. Atividades_eermanentes:
2.1. Continuar_com_os_encontros_gerais_dos_Amigos_de_Bairro
Cada t meses
Data:
2.2. Fazer_e_divulgar_o_relatõrio_dos_encontros
2.3. Continuar_com_as_visitas_mutuas_entre_os_gruQos

3.

Atividades_eseeciais:
3.1. Ampliação_do movimento_atraves_de:
a) criação de novos grupos de amigos de bairros
b) ligação com outros grupos de bairro jã em funcionamento
c) maior participação dos moradores, inclusive dos que par
ticipam de outras religiões.
3.2. Maior_entrosamento_com_outros__movimentos:
- a nível de parõquia
- a nível da diocese
3.3. Melhorar_os_mecanismos_e_o_conteudo_da_reflexão:
- sobre a prãtica e
- sobre a realidade
3.4. Criar uma coordenação do movimento com representantes de
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todos os grupos que participam.

3.s. fY�liç�r_y�_J2rn!!�inbQ_gQ!.�igQ�-g�-��irr2
3.6. B��!i�2r_���Q�-g�_f2���º-��!-t�_lig�r!n���-�2�-�r�e2�
g�-�ig2�-g�-�!irr2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
SETOR

DE

EDUCAÇÃO

CARITAS

do Curso Supletivo de Primário
p/ adultos.

1. Objmvo gvr..al.: Abutvih de um 6etc.v.iço ( qua.U.6<,caJL palU1
a ob
tenção d.o cüplcma. d.o pJwnáJúo) CJÚa/t condi
çõu paJuZ o duenvolv,iment:o de um pMc.uiio de
globaLlz� btc.ent.iva.nd.o o ct,wr.6e.lçoamen.to de 6o.lu7ie16 de 01tgan,izcu;.ã.o do-6 mo.lt4dclf.u pe.t.a. melhoJúa.. do� he.u.6 baúvt.o1,, i.nc.e.n:tlvandc-01,
bta.vú cw deba;te, a um avanço de. <!Ohnc,lêncúz.a
quanto a.o .ó.lgni6,iCIUÚJ m<LÚ> PM6undo do-6 PltC blema.6 qu.e o-6 ct6.ligem.
#'.

3

Objetivos oepeci.ficos:
a.1. qua"lifiaar _papa obtenção do diploma p�lo
2 2. oa "/,ca,p o apl"endi.aado da.a matérias na e.x:peri.ên
cia, d.e vida
doa aZunosi isto é, da categoria aociaZ da qualeies são
parte.
2. a. promover del>a.tes sistemáticos sobre temas
indica.dos pe'Los
aZ.unos.
2. 4. Sendo o aurso wn momento bem dete1'minado em
que o aeu sig_
nifioodo maia imediato é a qualificação individua
te O �BO, de pPOpostae de pmtica nrJ.ÚJ permanen l, duPaii

At1v1dades_permsnentes:

3 1

e�s

tes.

u�;! - levantam nto nos b .. rros tendo como obj ti
o a
p op g nda o cu o e a identificação dos e nd datos
andid os segundo critêrio de idade, escola
age .taãs - tunnas.

3.3.

E���iQ�����!Q_9Q�-��r�2� (estão previstos para 1978, de-236a 8 tunn

as)
- ministrar aulas
- organizar debates
- elaboração de material didãtico com
plementar.
3.4. Visitas_ao_bairro extra curso
3.5. farticieação_e_colabora�ão_em_ati
vidade� promovidas pelo
bairro.
3.6. Reuniões_sistemãticas_da_�guiee
para troca e análise da
experiência
3.7. Estudos_sistemãticos - auto-formaçã
o da equipe.
3.8. Troca_de_exeeriências com experiênc
ias afins.
3.9. Avalia�ão_anual.
3.10. Particiea�ão_n�s_ero9ramações_coleti
vas_da_Cãritas.

4. Recursos:

Uma equipe composta de 9 elementos
, juntos dividem as res
ponsabilidades.
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SETOR

JOVEM

-

19 7 8

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

1. Atividades do Instituto Diocesan
o de Jovens:

1.1. Reunião_do_grueo_de_aeoio
Responsável:

Objetivo
D3.ta

Hora

local

Equipe do Instituto

Avaliação do trabalho e reflexão
04 /03/ 78

15 às
CEPAC

18 horas

1.2. Reunião_do_grueo_de_aeoio_+_coordenação_
da_1ª_Re9ião
Objetivo : Ajuda à ooordenação da Regiã I
�
Responsável: Equipe do
D:tta

ll/03/78

Instituto
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Hora
Local

15 às
CEPAC

18 horas

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

1.3. Abertura do curso anual do Instituto
Responsável:
Data
Hora
Local

Equipe do Instituto
1 e 2 de abril
A partir das 9 horas
CEPAC

Objetivo

Forma.ção

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

1.4. Curso do Instituto
Data
Hora

Início 08/ 04 /78
lnfcio às 15 horas

Obs.: o curso será sábado SIM, sábado NAO.

2.

��!�!9�9��-9�§-���!����9�-�9����-2�-��g!ª�-±=

2.1. Encontros_de_jovens_da_sub-região_g�_Ii�gy�
Objetivo

Responsável:
Data
Hora
Local

ReanimaP os gr>upoa jovens locais.

Sec Dioc. de Past. e Irmãs de Tinguã
05/03/78
As 9 horas
Tinguá

2.2. Beunião_de_ereearação_da_Regiã2_I
Objetivo

Responsável:
Data
Hora
Local

Prepara.ção do mutiroo d.e aonvocação do 29
encontro.
Sec. Dioc. de Past, e
11/ 03 /78
15 horas
CEPAC

2.3. Mutirão_de_convocação
Objetivo

Responsável:
Data
Hora
Local

Convocar o pessoal para. o 29 encontro re
gional
Sec.Dioc.de Past. e Coord. da Região I
18-19/03 /78
Na parte da tarde
Toda a região

2.4. Mutirão_de_ereearação
Objetivo
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PrepaPação do encontro nas bases

Responsável: S.D.de Past .• Inst.Dioc. de Jovens e Coord.
da Região I
D.3.ta
Dias 24-25/03 e 1,2,8 e 9/04/78
Hora
Parte da tarde
Local
Região I

2.5 Reunião_da_Coordenação_da_Região
Objetivo

Avaliar o trabalho feito em função do enaon-

Responsãvel:
D.3.ta
Hora
Local
.

Sec. Diocesano
15/04
15 horas
CEPAC

Objetivo

Consol-idação do movimento jovem na Região I

2.6. 29_Encontro_dos_Jovens_da_Região_I
Responsável:
D.3.ta
Hora
Local

Obs.:

Secretariado Diocesano
16/04
9 às 16 horas
CEPAC

No 2 9 encontro serão marcados os dias da reunião
da coordenação para estudo e dinamização do movi
mento.

3. Atívidades_do_Movimento_Jovem_na_III_Região.

3.1. Encontro_de_jovens
Objetivo

Responsável:
Data
Hora
Local

In{aio do movimento_na Região. Troca de ex
periências e animaçao.
Secretariado Diocesano de Pastoral
12/03
Início às 9 horas
CEPAC

3.2. �eunião_com_os_jovens_reeresentantes_escolhidos_no_lQ_En
ÇQ��rQ

Objetivo

Levantamento dos grupos na Região e prepam
ção de um novo enaontro.

Responsável: Secretariado Diocesano de Pastoral
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09104/78
8,.30 horas

rata
Hora

ENCONTROS

Cepac

Local

---

4. Atividades
- ,._.. IV:
..... Jovens
- -- .. - na,. Região
-4,1,

5
6

.

.

����i�2_9�_çq2r����çi2

9bje;tivo

Respo nsâvel:
Data
Hora
Local

E.6tudo e planejamento

Coordenação
12103
Início às 8 horas
N1l6polis

�e�1�es_V_e_V1: Os traoathos nestas �eg16es so serao iniciados
no 2 9 semest,e
AtL· 1oa9es Joven5 na� I_R�g���:
6 1.

R�un1ão_da_Coordenação

Ob1eA:.-<-vo

Responsável:
Data
Hora
Local

E6:tudo dot Jteí.atÕJt.io1., dM 91U.tpM de ba.J.ie pa11.a. a pJtepaJLaç�o do zq encon;tJr.o na Reg..lâu.
&ecretariado

04103
8 horas

2. Equipe coordenadora:

Cata

Hora

4. Calendãrio: (dos encontros de casal)
19 - Abril
14 15 e 16
29
Maio
26 27 e 28 (S. Sebastião - s. Paulo)
39 - Junho
09 10 e 11
49
Agosto: 04 - 05 e 06
59 - Outubro: 06 - 07 e 08

-

5. Atividades_especiais:

5.1. - ºQd!!_�'!:_vo:

Local

lnfc,o as 8 horas
Nos :::,etores

-----------Setembro
Nov2mbro

Obs.:

Obs.:

29104
1níc10 às 8 horas

,ocal
Lote XV
As reuniões setoriais serão feitas mensalmente.
As reuniões da coordenação serão bi-mensais,
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Informações podem ser dadas nos seguintes tels.:
767-1015
/ 1328 / 7413
e 8570.
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Planejamen to e p�epaJta.çao do 2� enconJ-Jr.o.

Responsável: Secretariado Diocesano de Pastoral

Data
Hora

20
21 e 22
22 - 23 e 24 ou 26

D Encontro pode ser feito mais de uma vez.

6.3, Reuniâo_da_coor2enação
Objmva;

For>mação de gr>upos de casais, pós- encontJ;>o,
com a finalidade de apr>ofundar> a vivência e
descober>tas do Encontr>o.

5.2. - Reencontras:

0Jtganização do movhnen.to jovem na_Regiãa e e..6co.l� d0.6 e.lemento.6 qu.e wmple.tM..a.o a cootw.e naçaa.
l�/04

6 casais e o Pe. David.

3. Rewuões quinzenais realizadas em casa dos casais.

Lote XV

Responsável: C�da setor ser.ã responsâvel pela sua organíz�
çao.
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CASAL - 1978

1. Obje;t,i_vo _gVta.,f: - Vupeft..taJt no c.M� � va.loJt do cüá,e. go e mOl.>
.tluvt-.the novM te.cvuc .M de 1tev-<..ve.- lo e mot.<..
vaJt-f.he o bom háb,Uo de -6e.u Mo c.on.6.ta.n.te
mcvúdo e mu.lhe1t e pa.-i...6 e ói.e.h.o.6.

6,2c Reunião_dos_S_setore�_da-ReQião
Obje.ti..vo

DE

MOVIMENTO
1•

FAMILIAR

CRISTAO

- 1978

Fohmaç.ão de gJtu..po-6 de c.M� plteoc.upa
do-6 no 1.>e.u CAUc.Á.Jnen:to como cMaí., pa.-w e
e.duc.a.do1te..6, dupu:ta.ndo-e.hu como aç.ão de.
�b:ilho
apJt..ofiundamen.to e CAe..6cúne.n:to o
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VATA:
c.om ou:tAo!. ,.,<.U,a-i-6 de. 6u.a. c.omu.n,ldade..

2. Equipe de coordenação :

Equipe Central Diocesana
4 casais ( 2 de Nova Iguaçu
2 de NilÕpolis )
Pe. David e Irmã Beth.

3. ReuniÕec; quinzenais em casa dos casais do grupo.
4. Atividades:

Os casais da Comunidade-base do Movimento Familiar Cristão
de Nova Iguaçu e Nilõpolis estão todos engajados na Pastoral
Familiar, responsãveis por:
Encontros de casal
Encontros de noivos
Encontros de recém-casados e novos grupos de casais.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

01 e 02

AGENDA
ABRIL
ATIVIVAVES:

1978.

Abertura do curso anual
do Instituto Jovem -R.I

-29-

HORA:

LOCAL:
---

9 hs

Cepac

ã tarde

Região I
Catedral

01,02,08,09

Preparação do encontro
nas bases - R.I (S.Jovem )

01,08,15,22

1ª Escola de Dirigentes
(Cursi lho)

16 às 18hs

01,08,15,22

2 ª Escola de Dirigentes
(Cursilho)

16 as 18hs

B. Roxo

02

Encontro de Cat. paro quiais da 3 ª Reg. Past.

14 as 17hs

Ig.de En
genheiro
Pedreira

03

Reunião do Clero

9 as 12hs

C.de For
maçao

03
04

Informativo

9 as 13hs

e.de For
maçao

04, 11, 18

Encontro de responsáveis
de preparação p/ Batismo

14 as 17hs

Cepac

06

Inicio do Curso Permanen
te de Catequistas

14 as 17hs

Cepac

07 a 09

Primeiro encontro do Cur
si lho-

08 e 22

Curso do Instituto Jovem
da Região I

15 horas

Cepac

09

Reunião com jovens repre
sentantes, escolhidos no
19 encontro da Região III

8,30 hs

Cepac

Estudo sobre "Pastoral
Popular 11

'

'

N. Lar

-3012 e 26

Reuniões do Secrer,n.1 a,, ..
do Cursilho

20,30hs

Secretaria
do

14,15,16

Encontro de Casais

15

Reunião dos cinco seto res jovens da Região VII

8 horas

Nos setores

15

Reunião da coordenação Jo
vem da Região I

15 horas

Cepac

16

29 encontro dos jovens da
Região I

9

19

Reunião do Informativo

9

21

Reunião de unificação de
normas para ministros da
Eucaristia e Celebração
da Palavra

23

Encontro de Cat. da 4� Re
gião Pastoral

14 ãs 17hs

Crepac(Ni_
lÕpolis)

29

Encontro de Cat. das paro
quias da 2 ª Reg. Pastoral

13 ãs 16hs

Patronato
S.Francis
co Xavier

29

Reunião da coordenação Jo
vem da Região VII

8 horas

as 16hs

Cepac

as 12hs
14 as 18hs

Cepac
Centro de
Formação

Lote XV
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Campanha Jubileu 2000
Por um Milênio sem dívidas

ASCOMUNIDADESEASET,EIÇÕES
Carla Pastoral Sobre as Eleições Municipais

PLEBISCITO NACIONAL SOBRE A DÍVIDA EXTERNA

Caros irmãos e irmãs:
Com esta carta, gostaríamos de ajudar na orientação política de
nosso povo da Diocese, sobretudo agora, perto das eleições municipais.

De 02 a 07 de setembro
Objetivos

A atuação na política faz parte da vocação do cmtão
No Livro do Levítico, encontramos a Palavra de Deus anunciando o
Jubileu : "Proclamem a hbertação para todos os moradores do país"
(Lv 25,9-10). Nos Evangelhos, Jesus nos convida a sermos sal, luz (Mt
5,13-14), fermento na massa (cf Mt 13,33).
Assim' Deus nos chama à vida em abundância, à liberdade de
decisões e a fidelidade ao projeto do Seu Reino. Tendo isso presente,
queremos deixar claro que a ação política integra a vocação do ser
humano.
"
Riscos que prejudicam a ação dos cristão�
Quando se trata de assumir a responsabilidade pela ação
política, nós, cristãos, somos tentados a desvincular a nossa fé da
política ou ser ingênuos, deixando-nos enganar por discrusos bonitos. A
continuidade dessas atitudes traz graves consequências, não só para a
nossa vida particular, mas para toda a sociedade, como constatamos nos
noticiários diários. Apesar de muitos sinais posotivos da presença do
Reino entre nós, de esperança, as manchetes dos jornais têm-nos falado
de bairros inteiros dominados por traficantes, da corrupção do Poder
público, da situação calamitosa da saúde, da educação, do saneame�to,
· do transporte público� de um governo que não consegue garantir a
renda mínima para a vida digna da maior parte da população, enquanto
permite o enriquecimento desmedido de uma minoria privilegiada.

O Plebiscito Nacional têm corno objetivo geral consultar a todos os
cidadãos brasileiros adultos para que votem e manifestem sua opinião
em relação à situação da dívida externa e interna do Brasil.
Para isso, propõe-se:
Levar o debate à opinião pública e às bases, possibilitando informações
e esclarecimentos para que a população tome consciência de que a
dívida externa e interna é uma das principais causas do aprofundamento
das dívidas sociais e psicológicas.
Colocar este tema na pauta das mobilizações populares e questionar, a
partir da prática, o modelo econômico neoliberal adotado no Brasil:
lutando pela recuperação da soberania nacional.
O somar forças para exigir uma Auditoria Pública da dívida externa e
interna, a suspensão do pagamento da dívida externa e a adoção de
controles sobre a poütica de endividamento.

O que é um plebiscito?

É a consulta aos cidadãos sobre um determinado tema que interessa à
vida de todos. Nas sociedades que procuram ser democráticas, esta é
uma prática bastante comum, pois aj_uda os governos a decidir segundo
a vontade da maioria da população. E uma prática de democracia direta.
Nesse plebiscito, serão instaladas urnas durante uma semana, para que
o maior número possível de cidadãos possam votar. Haverá umas em
igrejas, sindicatos, colégios, universidades, estações de metrô, etc...
Você está convidado a organizar uma urna em sua Comunidade.

Organize em sua Comunidade o Plebiscito. Participe!
Informações na Coordenação de Pastoral
3° andar, CEPAL
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Convoc ação geral
Convocamos todos os cristãos que querem viver com coerência sua
fé, a se informarem e se posicionarem em vista das eleições municipais
Serão escolhidos bons prefeitos e bons
d� outubro deste ano.
vereadores> se houver eleitores informados e conscientes, que não

troc.'.ll11 seus votos por favores pessoais, mas, ao contrário, votam
visando o bem comum. Para ser um bom eleitor, precisa saber:
1. Quais são os problemas que mais afligem o povo do seu bairro e
do município em geral? Observe principalmente a situação da saúde,
da educação, da moradia, do desemprego e do saneamento básico.
2. Quais desses problemas observados dependem da administração
municipal e quais dos governos estadual e federal?
3. O que compete ao prefeito fazer e<> que compete aos vereadores?
4 Quais os partidos políticos e quais os candidatos que garantem o
exercício de seu poder com honestidade. colocando o poder público a
serviço da população mais necessitada?
Sabemos que esta reflexão não é fácil , por isso consideramos
necessária a reunião, nas comunidades, de todos os que colaboram na
evangelização (catequistas; mm1stros, animadores pastorais,
coordenadores de movimentos etc.) . a fim de se posicionar frente à&
próximas eleições.
Critérios para votar bem
O bom eleitor, ao votar. deve procurar conhecer l>em os candidat1)S,
depositando sua confiança naquele� que.
a) tenham demonstrado preocupação com o BEM COMlJM e nã<>
apenas l!Om a sua·pessoa ou o seu próprio enriquecimento;
b) tenham <lemosntrado sensibilidade para captar o grito e o anseio
dos excluídos, e colocado o.poder público a serviço da justiça social;
c) tenham lutado em favor da vida desde a concepção, tentando faze,
com que o poder público garanta educação, saúde, moradia, renda justa
e demais condições para uma vida digna�
d) tenham demonstrado a crença no valo:· das organizações
populares, procurando sua colaboração,
e) sejam, se possível, cristãos engaJados no compromisso saciai da
comunidade
Se, após uma madura reflexão, com a ajuda do Conselho
Comunitário e do Conselho Paroquial, a comunidade chegar à
conclusão que deve participar ativamente na campanha eleitoral de
alguns candidatos. poderá fazê-lo, desde que não instrumentaiize sua
vida pastoral e ce!ebrativa a favor desses candidatos.

Lei contra a corrupção eleitoral
Lembramos que, neste ano, teremos um instrumento a mais na
fiscaiização das eleições: a lei 9840 - contra a corrupção eleitoral, que,
graças à iniciativa da Igreja Católica, foi aprovada pelo Congresso.
No Curso de Formação Social, fornece-se as orientações para o caso
de ser necessário o uso dessa lei no seu município.
Plebiscito da Dívida Externa
Queremos também destacar a importância do compromisso ativo
das comunidades na preparação do Plebiscito da Dívida Externa,
promovido pela CNBB, que se realizará entre os dias 2 e 7 de
setembro.
Compromisso diocesano: educar para a cidadania
As comunidades da nossa Diocese devem educar-se e educar o povo
para a cidadania, a fim de formarem pessoas honestas e preparadas
para assumir a vocação de construir a sociedade através da ação
política. Ela decorre da nossa fé, do q.osso compromisso com a
construção do Reino de Deus, evitando o falso caminho pelo qual se
procura vantagens p�sso.iis
Agradecemos a colaborayáo d.os participant�s dl) Cur<:o di-! formaçãu
Social, na elaboração desta carta. O Curso está organizado em vários
municípios da Diocese, colocando-se à disposição das comunidades,
inclusive na elaboração e distribuição de uma cartilha.
Que o Deus da vida em abundância abençõe e ilumine todos nós!
Fraternalmente, em nome da equipe de formação social e política da
Diocese, seu

Dom Werner Siel:Jenbrock, SVD
Bispo Diocesano de Nova Iguaçu
Obs.:
1. f'odem multiplica, esfu catta
2. Para informações procurar Curso de Formação
Social da Diocese.fone: 767-7677
3. B1bliogra_fia sobre as eleições: Vamos acabar com a corrupção
e/eifvra/ (I'aulina.\).
;
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Para D.escobrir Novos
Caminhos é Necessário
Sair dos Trilhos
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Pastoral Operária do Ceará
Apoio: Secretariado de Pastoral da Arquidiocese de Fortaleza

APRESENTAÇÃO
Qualquer espiritualidade inclui um esforço muito sério para ler
os "sinais dos tempos ."
Esta reflexão, feita em mutirão, é fruto de pesquisas,
encontros e debates, mas, sobretudo de experiência
acumulada na convivência com os trabalhadores,
assalariados ou não, de nossas periferias. Nela, não deixa de
estar presente o sonho, o testemunho e a sabedoria de
dezenas de trabalhadores que passaram por um projeto
chamado Pastoral Operária e dele atingiram as energias da
caminhada.
Uma vida espiritual saudável é sempre um olhar para a
novidade do futuro, mais do que se deter no passado.
Oferecemos esse pequeno contributo como gesto de
solidariedade a todos que, na décima quarta Assembléia
Nacional, em São Paulo, procuram, como nós, adequar seus
passos em direção a um horizonte mais elevado: o trabalho,
como fonte de reprodução da vida, em sua plenitude.

Manoel Rodrigues de Sousa Júnior

INTRODUÇÃO

" pensaram que
tinham nos destruído·'
mac, estamos todos
aqui, todos com nossa
teimosia e com nossa
resistência, como uma
•sarça que não se
Lópc:z tftniindn
consome'!" l!leaxar
Teólogo lndlo Zapoccca

1. Devemos ter clara a consciência de que "estamos
vivendo um periodo ambíguo de transição em que o
velho convive com novo". Como Pastora] Operária, em
meio ao turbilhão de uma "nova civilização" (Santo
Donringo), é de fundamental importância nos re-situar.
2. O trabalho se incorporou nas sociedades humanas
como um processo social pennanente. Reafirmamos o
valor do trabalho na sociedade atual, mas um trabalho
não mais manipulado, nem explorado e nem o trabalho
precário da infonnalidade. Reafirmamos também todos
aqueles valores e direitos que dão dignidade e constroem
a pessoa do trabalhador.
3. Hoje, sentimos a necessidade de resgatar a raiz
histórica do sentido do trabalho e de sua dimensão
humanizadora, 'rechaçando a redução do trabalho
humano como restrito apenas às atividades remuneradas·
pelo mercado, demarcadas por um horário e
identificadas como "emprego".'

Coordenador da Pastoral Operária do Ceará
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O NEOLIBERALISMO
4. '�o neoliberalismo tem um conceito abstrato do ser
humano, fora de qualquer contexto histórico e social». É
o egoísmo que funciona para cada individuo nas suas
relações com o outro. O. resultado dessa prática é o
mundo desastrado e desumano que nós estamos vivendo,
com todos os elementos de violência, desumanização e
redução do ser humano a objeto, a mercadoria, a todos
os horrores que fazem parte de nosso dia-a-dia.
'Estamos diante de um mundo sem sentido: o caos pela
perda de sentido e iminente'. Por isso, a primeira coisa
a fazer é tirar a legitimidade dos princípios do mercado
globalizado neoliberal, sobretudo através da denúncia de
suas práticas de efeitos devastadores. Eles não têm
legitimidade ética, política, econômica, social e cultural
para governar as sociedades humanas. Nenhum sistema
é definitivo, nenhum processo é irreversível! "Por isso a
discussão sobre outros modelos e modos de produção é
fundamental".
NO CONTEXTO PERIFÉRICO
5. Pesquisas realizadas pela Pastoral Operaria do Ceará,
em conjunto com a ONG, "Cearah Periferia", mostram
uma População Econ<?micamente Ativa (PEA) cada vez
2

mais excluída do mercado de traballio. Nas ocupações
de terra, em Fortaleza, apenas 13% da PEA trabalha
com carteira assinada. Nos bairros populares da periferia
essa porcentagem chega a 17% da PEA. O restante se
divide de maneira muito flexível, entre desemprego e
um mercado informal cada vez mais inchado de
atividades provisórias, precárias e super-exploradas.
Conseqüentemente, "as desigualdades sociais aumentam
como fruto da globalização do mercado que concentra
poder e riqueza, enquanto faz diminuir os postos de
trabalho na indústria e no campo, degrada a natureza,
causa desastres ecológicos e multiplica, a cada dia, o
número de excluídos, condenando-os ao êxodo, ao
exílio, à deteriorização fisica e psíquica, inclusive à
perda precoce da vida". (CNBB: Exigências evangélicas
e éticas de superação da miséria e da fome. - Abril de
2002).
REPENSAR O TRABALHO
NOSSAS VIDAS

A PARTIR DE

6. No momento em que a exclusão social tem sido o
resultado de uma política econômica perversa, que joga
tantos trabalhadores no mundo do desemprego, os
trabalhadores tem o privilegio de viver e constnrir
coletivamente uma nova organização do trabalho,
repensando suas vidas a partir de um novo horizonte e
3

Precisamos entrar num processo complexo, enonne,
amplo, profundo de radicais mutações sociais, em todas
as dimensões da vida. Não se trata de satisfazer as
necessidades do capital (acúmulo), mas as necessidades
individuais e sociais das pessoas. De fato, a finalidade
original da economia não é o lucro, mas é "prover, de
maneira sustentável, as bases materiais para o
desenvolvimento pessoal, social e ambiental do ser
humano. Trata-se de buscar eliminar não apenas a
exploração do traba lhador, através da supressão da mais
valia, mas também a exploração do consumidor, dos
preços extorsivos. Precisamos ir além da lógica fechada
do econômico e da lógica fechada do poder, para nos
abrir e dar atenção às novas fonnas de trabalho,'' onde a
tecnologia não esteja a serviço do capital, mas a serviço
da vida do trabalhador.

enfrentando a perversidade da lógic_a atual do mercado
globalizado: não se pode "reduzir o sentido do ser
humano a produzir cada vez mais, consumir cada vez
mais e ponto final!"
De outro lado, a reprodução da vida de parcelas
crescentes da população passou a depender, em maior
escala, de atividades assentadas no trabalho realizado de
forma individual, familiar e associativa.
PARA ALÉM DA LÓGICA
ECONÔMICO E DO PODER

FECHADA DO

7. O probleméJ, é q\l� ainda não estamos sensibilizados
com as mudanças, cpm. os desafios, com as frentes de
luta: da subjetividade, d� .cultura, dos valores e dos
modos de nos relacionar-nos com os outros, com o
mnndo, com a natureza e também conosco.
Há que entrar no mundo mais amplo da vida, dos
valores, das idéias, do simbólico e do imaginário.
"Temos que ver não apenas o produtor, mas o ser
humano, a pessoa que produz, que toma decisões de
caráter político, que vive, que sonha, se emociona,
celebra, experimenta, deseja e ama. Precisa pensar a
pessoa em todas as suas dimensões: consigo mesma,
com a sociedade e na relação
�om a natureza,
,
mterpessoal. ,
1

4

EDUCAÇÃO:
HUMANO

. ..,

A

CONSTRUÇÃO

DO

SER

8. A educação é o processo de construção da
consciência dos valores e da capacidade de
desenvolvimento permanente da pessoa. Esse processo
deve ser integral, incluindo aspectos objetivos e
subjetivos do ser humano tais como: a solidariedade, a
co-responsabilidade, a autonomia, a, liberdade, a
amizade e uma nova cultura de valores. E urgente voltar
5

para a construção do ser _ hmn_ano, resgatan�o a . visão
humanista, buscando V1venc1ar o acolhimento, a
tolerância, a escuta, a partilha, entre outros. Não pode
mais haver separação entre o desenvolvimento
econômico e o desenvolvimento humano. 'A construção
do ser humano, em sua inteireza, é a grande referência
do século que começou.'
O salto de qualidade é enorme: de uma educação para
produzir riqueza temos que caminhar para . u�a
educação que contribua decididamente pra produzJT vida
para todos. Pois no nosso mlllldo não há espaço para a
acumulação sem limite, mas há lugar para a vida de
todos, sem limite! E os valores que dão sentido à vida
são o resultado de uma educação não só teórica, mas de
uma prática que já está em andamento, de um processo
que já esta em curso em diferentes modalidades de
trabalho associativo, formalizadas ou não, a exemplo
das cooperativas, empreendimentos auto-gestionários,
oficinas de produção associada, centrais de
comercialização, bancos do povo, fónms sociais... etc
MERCADO SOLIDÁRIO: CONSTRUINDO UMA
NOVA CULTURA DO TRABALHO

9. Sócio-economia solidária é o sentido de inúmeras
experiências acenando com um caminho diferente. de
6

organizar a sociedade e a vida humana através de uma
reorganização d� economia. As estrat�gias populares de
geração de trabalho e renda se corifigtµ"am como uma
nova instância dos movimentos populares, estratégias de
sobrevivência e vida que podem conter as sementes para
a construção de uma nova cultura do trabalho.
Percebemos > porém, que .a luta para novas relações na
sociedade não pode ser somente pra fora, mas também
dentro de nós, pois es.tamos visando o desenvolvimento
do ser humano integral. Não bastam as transfonnações
estrutur�is, precisamos transformar também as
subjetividades pessoais e coletivas. E as pessoas
transfonnam-se nos grupos, suas práticas também, suas
relações com a sociedade também. Precisamos
reencontrar o sentido do Ser diante o desejo do Ter. E
isso só pode acontecer no profundo do ser humano.
"Temos que passar de experiências solidárias isoladas
para uma economia solidária: para isso a dimensão da
rede, da intercomunicação, é fundamental."
POR UMA
TRABALHO

PASTORAL

DO

MUNDO

DO

1 O. A Pastora] Operária deve se voltar mais
decididamente para o novo que vem de fora do mercado,
pois dele também podemos contribuir para "envenenar"
as re1ações de trabalho do mercado.
7

Acreditamos na capacidade do trabalhador de se auto
afinnar nas experiêncjas autônomas e solidárias.
Alguns perguntam: a economia solidária que atua à
margem da lógica capitalista de mercado, é real
alternativa transformadora, capaz de minar seus
mecanismos? Como Pastoral Operaria nos parece que
mais que tomar posição respondendo a essa pergunta,
somos interpelados a estar presentes em todas as
realidades, antigas e novas, do mundo do trabalho, com
novas sensibilidades, conscientes de que todas as formas
de trabalho hwnano podem e devem ser caminho de
construção da pessoa do trabalhador e, por isso,
devemos olhar para todas elas com solidariedade e
capacidade critica. A "classe que vive do trabalho" é o
novo horizonte da nossa ação evange]jzadora.
Temos conhecimento de posições divergentes quanto à
questão da centralidade ou não do trabalho assalariado
nas relações entre capital e trabalho, na atual conjuntura.
Temos conhecimento também da posição de alguns
autores que afirmam que a chamada "economia
solidária", em expansão, pode substituir, alterar ou
transformar o sistema de mercado global.
SOLIDARIZAR PARA SOMAR FORÇAS
11. Para nós as experiências de trabalho, em
crescimento, não dev�m representar uma força subtraída
8

à grande luta contra a perversidade do mercado, mas
somar com todos os q'ue sonham com uma sociedade
justa e fraterna, pois acreditamos que "a necessidade de
desafiar a subordinação do trabalho ao capital continua
sendo a grande questão do nosso tempo."
Quanto às iniciativas que surgirem no atual mundo do
trabalho, nos mais diferentes contextos socioeconômícos
existentes e que estejam de alguma maneira ligadas a
algum trabalho de base da Pastoral Operária, solicitamos
da PO nacional uma contribuição especifica, ajudando a
refletir e a articular, facilitando a entrada de pequenas
experiências em processos maiores.

E

SINDICATOS
AOS
POPULARES.

)

l

MOVIMENTOS

12. Aos trabalhadores de todos os sindicatos
combativos com quem sempre partilhamos as alegrias e
os desafios da caminhada, renovamos nossa
solidariedade e desafiamos para que se abram à nova
cultura, marcando presença mais forte na vida dos
trabalhadores das diferentes categorias, filiados ou não,
empregados ou não, tornando assim a relação mais
abrangente e mais vital.
Com eles e com os movimentos populares
continuaremos solidários nos grandes enfrentamentos
como a reforma agrária, o acesso à educação, à saúde, à
9

mor�a, e para consolidar, internamente
, .proc�ssos
autenticamente democráticos e éticos
na _ prática
cotidiana.

caráter sistêmico dfl exclusão
responsabilidade dos excluídos'

não

dispensa

a

POR UM CONTRATO SOCIAL MUNDIAL

RESPOSTAS GLOBAIS
! 3 · _"O brutal d�s�mprego estrutural que atinge o mundo
mterro _se constitm no exemplo mais evi
dente do caráter
destrntivo e nefasto do capitalismo contem
porâneo e de
que o mundo do trabalho e seus desafio
s são também
cada vez mais globais, embora isso não
tenha, até agora,
_
gerado uma re�posta mtemacional por
parte da classe
traba�adora, amda estruturada nacionalm
ente, 0 que é
_
� lllillte en.orme para a ação dos trabalhadores."
(Ricardo Antunes)

15. Num mundo profundamente globalizado é urgente
promover o diálogo e a cooperação, ativa entre as
deferentes culturas e civilizações. E preciso estar
presentes no micro e no macro. É hora de caminharmos
decididamente para um CONTRATO SOCIAL
MUNDIAL que vise os direitos básicos para todos os
povos. As forças para ativar esse processo já existem: as
associações não governamentais, �s noyas lideranças
urbanas e a sociedade civil como um todo, que tenham
dentro de si gosto profético e utópico.

O VALOR DOS MOVIMENTOS PO

PARCERIAS

�a:ª.

PULARES

14 ·
su�erar uma verdadeira cultura individual
ista e
auto�tária, mstalada no coração do
neoliberalismo é
prec1�0 resgatar todas as forma
s participativas
(movunen tos populares) presentes
no nÓsso meio, o
c?ntato dIT_ eto com o povo, a partir
de estrnturas muito
Slillp�es, favorecendo a responsab
ilidade individual e
coletiva. As pessoas devem retom
ar o h a, b1·to de
. .
participar nas decisões que atingem
a vida de todos. ' O
1 O

'as
que
também
consciência
16. Temos
transformações não são mais esperadas exclusivamente
da "classe operaiia": os Sem-Terra, os povos indígenas,
os afro-brasileiros, as mulheres e outros movimentos
sociais emergentes que lutam por transformações estão
se articulando em grandes redes, onde cada grupo
trabalha a partir de sua experiência, de seu projeto
específico. Saber trabalhar em redes, saber tra?�ar a
diversidade, saber trabalhar a fragmentação teonca do
11

discurso. Articulação é o novo nome da unificação na
diversidade.'

ESPIRITUALIDADE PARA UM TEMPO DE
ESPERA
1 �.
Há uma cen_tralidade fundamental, na tradição
_
cns�a, �º te�a da VJda. Junto com a vida vem a justiça,
,
a rrusencordia, a partilha: ' cam.in11ar com as vítimas é a
mais radical de partilha'. Espiritualidade é aquela
atitude que coloca a vida no centro, que defende e
promove a vida contra todos os mecanismos de morte.
Para tanto, toma-se necessano fortalecer uma
espiritualidade do cotidiano, que tenha como
fundamento uma estreitá ligação entre fé e vida.
r
��enta. a _espiritualidade significa este espaço
mtenor, a p�rr do qua1 todas as coisas começam a
tomar
�ent1do, tendo a compreensão de que os
empobrecidos possuem a missão rustórica de manter
viv� . o sonho de uma humanidade justa e fraterna.
_
Esp1ntuahdade significa viver segundo a· dinâmica
profunda da vida.

fo:111ª
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Questionamentos,
propostas e desafios
1. É preciso continuar a estigmatizar o sistema atual a
partir-das graves contradições acumuladas e das posturas
injustas secllinentadas na cultura empresarial.
2. A "classe que·vive do trabalho" é o novo horizonte
de nossa -açã·é evangelizadora.
3. A vida do trabalhador desempregado é pra hoje, não
pode esperar. A exclusão do ·trabalho é momento
dramático que exige decisão e posturas solidárias. Toda
manifestação contra o desemprego é, hoje,
fundamentalmente, uma denúncia contra o absolutismo
do sistema que, para se reconstituir, continua expelindo
os "sobrantes», os "incapazes".
4. A Igreja que opta pela vida não tem poder para
constnúr uma alternativa ao sistema de globalização,
mas tem força para constrnir uma resistência cultural,
ética e espirihml no interior do próprio sistema, uma
alternativa ao espírito do sistema.
5. A bandeira da redução das horas de trabalho
permanece vábda e urgente para aumentar os postos de
trabalho e propiciar um tempo livre mais qualificado,
13

visando a construção da vida humana na sua
integralidade.
6. É necessário aprunorar nossos métodos de
transformação da sociedade nos sindicatos, nos
movimentos, nas pastorais: paixão na militância, nova
espiritualidade, novo jeito de fazer política e uma
formação mais didática e menos acadêmica.
7. É importante valorizar e dar um novo impulso ao
nosso trabalho de base: trabalhar na base é mais
abrangente que trabalhar com núcleos de base.
8. Como tornar nossas lutas populares momentos de
formação? O protagonismo, a confiança, a
solidariedade, a auto-estima, a ação política, a visão de
mundo, o resgate de valores ... são elementos essenciais.

14

O que está em crise, hoje, é a confiança na força
histórica dos pobres.
9. É urgente a participação da PO nas redes de
economia solidária, em todos os níveis.
1 O. Como tomar o nosso povo protagonista do processo
eleitoral, a partir de uma visão mais crítica?
A ALCA e o " Mutirão ... contra a miséria e a fome" são
elementos de conscientização sóció-política de ampla
parcena.

Fortaleza, julho de 2002.
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José Comblin: Nós e os outros ( os pobres frente ao
mundo globalizado)
Marcos Arruda: Um novo humanismo para uma nova
economia ( citado entre"-")
Francisco de Oliveira: A crise e as utopias do trabalho
José Luiz Fiori: Utopias e contradições nos tempos
de globalização
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Ariovaldo Santos: Trabalho e globalização
CUT: Desenvolvimento local e economia solidária
José Luiz Coraggio:Da economia dos setores
populares à economia do trabalho
Paul Singer: Economia dos setores
populares: propostas � desafios
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Para Descobrir Novos
Caminhos é Necessário
Sair dos. Trilhos

Publicação do Instituto Cearense
DOLORES BORGES
Av. Francisco Sá, 1833 - Jacarecanga
60010-450 - Fortaleza-Ce
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Pastoral Operária do Ceará
Apolo: Secretariado de Pastoral da Arquidiocese de Fortaleza

APRESENTAÇÃO
Qualquer espiritualidade inclui um esforço muito sério para ler
os "sinais dos tempos .
Esta reflexão, feita em mutirão, é fruto de pesquisas,
encontros e debates, mas, sobretudo de experiência
acumulada na convivência com os trabalhadores,
assalariados ou não, de nossas periferias. Nela, não deixa de
estar presente o sonho, o testemunho e a sabedoria de
dezenas de trabalhadores que passaram por um projeto
chamado Pastoral Operária e dele atingiram as energias da
caminhada.
Uma vida espiritual saudável é sempre um olhar para a
novidade do futuro, mais do que se deter no passado.
Oferecemos esse pequeno contributo como gesto �e
solidariedade a todos que, na décima quarta Assembléia
Nacional, em São Paulo, procuram, como nós, adequar seus
passos em direção a um horizonte mais elev�do: o trabalho,
como fonte de reprodução da vida, em sua plenitude.
11

Manoel Rodrigues de Sousa Júnior

"Pensaram que tinham nos destruído,
mas estamos todos aqui,todos com
nossa teimosia e com nossa resis
tência,como uma 'sarça que não se
consome ' I"
Eleazar LÓpez Hernández
Teólogo Indio Zapoteca

INTRODUÇÃO
1. Devemos ter clara a consciência de que "estamos
vivendo wn período ambíguo de transição em que o
velho convive com novo". Como Pastoral Operária, em
meio ao turbilhão de uma "nova civilização" (Santo
Domingo), é de fundamental importância nos re-situar.
2. O trabalho se incorporou nas sociedades humanas
como um processo social permanente. Reafirmamos o
valor do trabalho na sociedade atual, mas um trabalho
não mais manipulado, nem explorado e nem o trabalho
precário da infonnalidade. Reafirmamos também todos
aqueles valores e direitos que dão dignidade e constroem
a pessoa do trabalhador.
3. Hoje, sentimos a necessidade de resgatar a raiz
histórica do sentido do trabalho e de sua dimensão
humanjzadora, 'rechaçando a redução do trabalho
humano como restrito apenas às atividades retmmeradas
pelo mercado, demarcadas por wn horário e
identificadas como "emprego".'

Coordenador da Pastoral Operária do Ceará
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mais excluída do mercado de trabalho. Nas ocupações
de terra' em Fortaleza, apenas 13% da PEA trabalha
com carteira assinada. Nos bairros populares da periferia
essa porcentagem chega a 17% da PEA. O restante se
divide de maneira muito flexível, entre desemprego e
um mercado infonnal cada vez mais inchado de
atividades provisórias, precárias e super-exploradas.
Conseqüentemetúe, "as desigualdades sociais aumentam
como fruto da globalização do mercado que concentra
poder e riqueza, enquanto faz diminuir os postos de
trabalho na indústria e no campo, degrada a natureza,
causa desastres ecológicos e multiplica, a cada dia, o
número de excluídos, condenando-os ao êxodo, ao
exílio, à deteriorização física e psíquica, inclusive à
perda precoce da vida". (CNBB: Exigências evangélicas
e éticas de superação da miséria e da fome. - Abril de
2002).
'

O NEOLIBERALISMO
4. "O neoliberalismo tem wn conceito abstrato do ser
hmnano, fora de qualquer contexto histórico e social". E
o egoísmo que funciona para cada individuo nas suas
relações com o outro. O resultado dessa práti�a é o
mundo desastrado e desumano que nós estamos Vlvendo,
com todos os elementos de violência, desumanização e
redução do ser humano a objeto, a mercadoria, a todos
os horrores que fazem parte de nosso. dia-a-dia.
'Estamos diante de um mundo sem sentido: o caos pela
perda de sentido é iminente'. Por isso, a primeira coisa
a fazer é tirar a legitimidade dos princípios do mercado
globalizado neoliberal, sobretudo através da denúncia de
suas práticas de efeitos devastadores. Eles não têm
legitimidade ética, política, econômica, social e c�ltural
para governar as sociedades humanas. Nenhum s1�tema
é definitivo, nenhum processo é irreversível! "Por isso a
discussão sobre outros modelos e modos de produção é
fundamental".
NO CONTEXTO PERIFÉRICO
5. Pesquisas realizadas pela Pastoral Operaria do Ceará,
em conjunto com a ONG, "Cearah Periferia", mostram
uma População Economicamente Ativa (PEA) cada vez
2

REPENSAR O TRABALHO A PARTIR DE
NOSSAS VIDAS
6. No momento em que a exclusão social tem sido o
resultado de LUna politica econômica perversa, que joga
tantos trabalhadores no mundo do desemprego, os
trabalhadores tem o privilegio de viver e construir
coletivamente tuna nova organização do trabalho,
repensando suas vidas a partir de um novo horizonte e
3

enfren�ando a perversidade da lógica atual do mercado
globalizado: não se pode "reduzir o sentido do ser
h�ano a produzir cada vez mais, consumir cada vez
ma1s e ponto final!"
De outro lado, a reprodução da vida de parcelas
crescentes d� yopulação passou a depender, em maior
escala, de �ttVJdades assentadas no trabalho realizado de
_ _
fonna md1V1dua1, familiar e associativa.

PARA ALÉM DA LÓGICA FECHADA DO
ECONÔMICO E DO PODER
7. O problema é que ainda não estamos sensibilizados
com as mudanças, com os desafios, com as frentes de
luta: da subjetividade, da cultura, dos valores e dos
modos de nos relacionar-nos com os outros, com 0
mundo, com a natureza e também conosco.
Há que entrar no mundo mais amplo da vida dos
�alores, das idéias, do simbólico e do imagi�álio.
Temos que ver não apenas o produtor, mas O ser
·, humano, a pessoa que produz, que toma decisões de
caráter polític?, que vive, que sonha, se emociona,
celebra, expenmenta, deseja e ama. Precisa pensar a
pessoa em todas as suas dimensões: consigo mesma,
�om a natureza, com a sociedade e na relação
mterpessoal."
4

Precisamos entrar num processo complexo, enorme,
amplo, profundo de radicais mutações sociais, em todas
as dimensões da vida. Não se trata de satisfazer as
necessidades do capital (acúmulo), mas as necessidades
individuais e sociais das pessoas. De fato, a finalidade
original da economia não é o lucro, mas é "prover, de
maneira sustentável, , as bases materiais para o
desenvolvimento pessoal, social e ambiental do ser
humano. Trata-se de buscar eliminar não apenas a
exploração do trabalhador, através da supressão da mais
valia, mas também a exploração do consumidor, dos
· preços extorsivos. Precisamos ir além da lógica fechada
do econômico e da lógica fechada do poder, para nos
abrir e dar atenção às novas formas de trabalho," onde a
tecnolo1:,,ia não esteja a serviço do capital, mas a serviço
da vida do trabalhador.

EDUCAÇÃO:
HUMANO

A

CONSTRUÇÃO

DO

SER

8. A educação é o processo de construção da
consciência dos valores e da capacidade de
desenvolvimento permanente da pessoa. Esse processo
deve ser integral, incluindo aspectos objetivos e
subjetivos do ser humano tais como: a solidariedade, a
co-responsabilidade, a autonomia, a liberdade, a
amizade e wna nova cultura de valores. É urgente voltar
5

para a constrnção do ser humano, resgatando a visão
humanista, buscando vivenciar o acolhimento, a
tolerância, a escuta, a partilha, entre outros. Não pode
mais haver separação entre o desenvolvimento
econômico e o desenvolvimento humano. 'A construção
do ser humano, em sua inteireza, é a grande referência
do século que começou.'
O salto de qualidade é enorme: de uma educação para ..
produzir riqueza temos que caminhar para �a
.
educação que contribua decididamente pra prodUZlf VIda
para todos. Pois no nosso mundo não há espaço para a
acumulação sem limite, mas há lugar para a vida de
todos, sem limite! E os valores que dão sentido à vida
são o resultado de wna educação não só teórica, mas de
uma prática que já está em andamento, de um processo
que já esta em curso em diferentes modalidades de
trabalho associativo, fonnalizadas ou não, a exemplo
das cooperativas, empreendimentos auto-gestionários,
oficinas de produção associada, centrais de
comercialização, bancos do povo, fóruns sociais ... etc

•

organizar a sociedade e a vida humana através de uma
reorganização da economia. As estratégias populares de
geração de trabalho e renda se configuram como uma
nova instância dos movimentos populares, estratégias de
sobrevivência e vida que podem conter as sementes para
a constnLção de uma nova cultura do trabalho.
Percebemos, porém, que a luta para novas relações na
sociedade não pode ser somente pra fora, mas também
dentro de· nós, pois estamos visando o desenvolvimento
do ser humano integral. Não bastam as transfonnações
estruturais, precisamos transfonnar também as
subjetividades pessoais e coletivas. E as pessoas
transfonnam-se nos grupos, suas práticas também, suas
relações com a sociedade também. Precisamos
reencontrar o sentido do Ser diante o desejo do Ter. E
isso só pode acontecer no profundo do ser humano.
"Temos que passar de experiências solidárias isoladas
para uma economia solidária: para isso a dimensão da
rede, da intercomunicação, é fundamental."

POR UMA
TRABALHO
MERCADO SOLIDÁRIO: CONSTRUINDO UMA
NOVA CULTURA DO TRABALHO
9. Sócio-economia solidária é o sentido de inúmeras
experiências acenando com um caminho diferente de
6

PASTORAL

DO

MUNDO

DO

1 O. A Pastoral Operária deve se voltar mais
decididamente para o novo que vem de fora do mercado,
pois dele também podemos contribuir para "envenenar"
as relações de trabalho do mercado.
7

Acreditamos na capacidade do trabalhador de se auto
afirmar nas experiências autônomas e solidárias.
Alguns perguntam: a economia solidária que atua à
margem da lógica capitalista de mercado, é real
alternativa transfc;madora, capaz de minar seus
mecanismos? Como Pastoral Operaria nos parece que
mais que tomar posição respondendo a essa pergunta,
somos interpelados a estar presentes em todas as
realidades, antigas e novas, do mundo do trabalho, com
novas sensibilidades, conscientes de que todas as fonnas
de trabalho humano podem e devem ser caminho de
construção da pessoa do trabalhador e, por isso,
devemos olhar para todas elas com solidariedade e
capacidade critica. A "classe que vive do trabalho" é o
novo horizonte da nossa ação evangelizadora.
Temos conhecimento de posições divergentes quanto à
questão da centralidade ou não do trabalho assalariado
nas relações entre capital e trabalho, na atual conjuntura.
Temos conhecimento também da posição de alguns
autores que afirn:iam que a chamada "economia
solidária", em expansão, pode substituir, alterar ou
transfonnar o sistema de mercado global.

SOLIDARIZAR PARA SOMAR FORÇAS
11. Para nós as experiências de trabalho, em
crescimento, não devem representar uma força subtraída
8

à grande luta contra a perversidade do mercado, mas
somar com todos os que sonham com uma sociedade
justa e fraterna, pois acreditamos que "a necessidade de
desafiar a subordinação do trabalho ao capital continua
sendo a grande questão do nosso tempo."
Quanto às iniciativas que surgirem no atual mundo do
trabalho, nos mais diferentes contextos socioeconômicos
existentes e que estejam de alguma maneira ligadas a
algum trabalho de base da Pastoral Operária, solicitamos
da PO nacional uma contribuição especifica, ajudando a
refletir e a articular, facilitando a entrada de pequenas
experiências em processos maiores.
E

SINDICATOS
AOS
POPULARES.

,1

MOVIMENTOS

12. Aos trabalhadores de todos os sindicatos
combativos com quem sempre partilhamos as alegrias e
os desafios da caminhada, renovamos nossa
solidariedade e desafiamos para que se abram à nova
cultura, marcando presença mais forte na vida dos
trabalhadores das diferentes categorias, filiados ou não,
empregados ou não, tomando assim a relação mais
abrangente e mais vital.
Com eles e com os movimentos populares
continuaremos solidários nos grandes enfrentamentos
como a refonna agrária, o acesso à educação, à saúde, à
9

caráter sistêmico da exclusão
responsabilidade dos excluídos'

moradia, e para consolidar, internamente, processos
autenticamente democráticos e éticos na prática
cotidiana.
RESPOSTAS GLOBAIS

.1

não

dispensa

a

POR UM CONTRATO SOCIAL MUNDIAL

13. "O brutal desemprego estrutural que atinge o mundo
inteiro se constitui no exemplo mais evidente do caráter
destrutivo e nefasto do capitalismo contemporâneo e de
que o mundo do trabalho e seus desafios são também
cada vez mais globais, embora isso não tenha, até agora,
gerado uma resposta internacional por parte da classe·
trabalhadora, ainda estruturada nacionalmente, o que é
wn limite enonne para a ação dos trabalhadores."
(Ricardo Antunes)

15. Num mundo profundamente globalizado é urgente
promover o diálogo e a . cooperação ativa entre as
deferentes culturas e civilizações. É preciso estar
presentes no micro e no macro. É hora de caminharmos
decididamente para wn CONTRATO SOCIAL
MUNDIAL que vise os direitos básicos para todos os
povos. As forças para ativar esse processo já existem: as
associações não governamentais, as novas lideranças
urbanas e a sociedade civil como um todo, que tenham
dentro de si gosto profético e utópico.

O VALOR DOS MOVIMENTOS POPULARES

PARCERIAS

14. Para superar uma verdadeira cultura individualista e
autoritária, instalada no coração do neoliberalismo é
preciso resgatar todas as fonnas participativas
(movimentos populares) presentes no nosso meio, o
contato direto com o povo, a partir de estruturas muito
simples, favorecendo a responsabilidade individual e
coletiva. As pessoas devem retomar o hábito de
participar nas decisões que atingem a vida de todos. ' O

16. Temos
consciência
também
que
'as
transfonnações não são mais esperadas exclusivamente
da "classe operaria": os Sem-Terra, os povos indígenas,

1 O

·1

.f

·I

os afro-brasileiros, as mulheres e outros movimentos

sociais emergentes que lutam por transfonnações estão
se articulando em grandes redes, onde cada grupo
trabalha a partir de sua experiência, de seu projeto
específico. Saber trabalhar em redes, saber trabalhar a
diversidade, saber trabalhar a fragmentação teórica do
11

discurso. Articulação é o novo nome da unificação na
diversidade.'
ESPIRITUALIDADE PARA UM TEMPO DE
ESPERA
17.
Há uma centralidade fundamental, na tradição
cristã, do tema da vida. Junto com a vida vem a justiça,
a misericórdia, a partilha: ' caminhar com as vítimas é a
forma mais radical de partilha'. Espiritualidade é aquela
atitude que coloca a vida no centro, que defende e
promove a vida contra todos os mecanismos de morte.
Para tanto, toma-se necessário fortalecer uma
espiritualidade do cotidiano, que tenha como
fundamento uma estreita ligação entre fé e vida.
Alimentar a espiritualidade significa este espaço
interior, a partir do qual todas as coisas começam a
tomar
sentido, tendo a compreensão de que os
empobrecidos possuem a missão histórica de manter
vivo o sonho de uma humanidade justa e fraterna.
Espiritualidade significa viver segundo a dinâmica
profunda da "vida.

12

Questionamentos,
propostas e desafios
1. É preciso continuar a estigmatizar o sistema atual a
partir das graves contradições acwnuladas e das posturas
injustas sedimentadas na cultura empresarial.
2. A "classe que vive do trabalho" é o novo horizonte
de nossa ação evangelizadora.
3. A vida do trabalhador desempregado é pra hoje, não
pode esperar. A exclusão do trabalho é momento
dramático que exige decisão e posturas solidárias. Toda
manifestação contra o desemprego é, hoje,
fundamentalmente, uma denúncia contra o absolutismo
do sistema que, para se reconstituir, continua expelindo
os "sobrantes", os "incapazes".
4. A Igreja que opta pela vida não tem poder para
constrnir wna alternativa ao sistema de globalização,
mas tem força para constmir mna resistência cultural,
ética e espiritual no interior do próprio sistema, uma
alternativa ao espírito do sistema.
5. A bandeira da redução das horas de trabalho
pennanece válida e urgente para aumentar os postos de
trabalho e propiciar um tempo livre mais qualificado,
13

visando a construção da vida hmnana na sua
integralidade.
6. É necessário apnmorar nossos métodos de
transformação da sociedade nos sindicatos, nos
movimentos, nas pastorais: paixão na militância, nova
espiritualidade, novo jeito de fazer poljtica e wna
fonnação mais didática e menos acadêmica.
7. É importante valorizar e dar um novo impulso ao
nosso trabalho de base: trabalhar na base é mais
abrangente que trabalhar com núcleos de base.
8. Como tomar nossas lutas populares momentos de
fonnação? O protagonismo, a confiança, a
solidariedade, a auto-estima, a ação política, a visão de
mundo, o resgate de valores ... são elementos essenciais.
O que está em crise, hoje, é a confiança na força
histórica dos pobres.
9. É urgente a pa1ticipação da PO nas redes de
economia solidária, em todos os níveis.
1 O. Como tornar o nosso povo prc,tagonista do processo
eleitoral, a partir de uma visão mais crítica?
A ALCA e o'' Mutirão ... contra a misé1ia e a fome" são
elementos de conscientização sócio-política de ampla
parcena.

14

Fortaleza, julho de 2002.
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PASTORAL
OPERÁRIA
Região· s. Miguel

Cartaz - Comentários espontâneos
(Quais as palavras que surgem na cabeça quando
olhamos este desenho?)
*III9 MOMENTO

Questão: O que o cartaz nos ajuda a descobrir
a respeito da PASTORAL OPERÃRI�?

*IV9 MOMENTO

N91

- PASTORAL OPERÃRIA, O QUE t? -

Agosto '84

Bíblia: txodo 1,8-14; 3,7-10 ou Eclesiastes
Eclesiastes 4,7-10

*V9 MOMENTO

Brincadeira: "dos sapatos" ou "do preso"
(com reflexão depois)
*Brincadeira dos sapatos: todos tiram seus sapatos
e os jogam num monte no
centro da sala. Dado o sinal, cada um corre até o
monte e tenta acertar seus sapatos e calçá-los.
Quem consegue primeiro dá o grito:
"FORA O DESEMPREGO!"

e
*Brincadeira do preso: Tddos formam um circulo
interligam os braços forrnan
do urna espécie de cadeia. Um companheiro fica nõ
meio e tenta escapar da cadeia.
*VI9 MOMENTO
Conclusões e síntese: (O que a gente conclui so
bre a Pastoral Operária até agora?
* Cada pessoa cita o que descobriu, clareou etc.
sobre a Pastoral Operária.
*VII9 MOMENTO
Tarefas:á). marcar a próxima reunião
b). fazer um cartaz
c). trazer um relato deste encontro
d). o qúe conseguimos fazer.
*VIII9 MOMENTO

Oração final: (alguém do grupo faz repetir a música
Peixe vivo·, se quiser)

ROTEIRO
Material necessário: cartaz do "Peixão",
Bíblia e a
I9 MOMENTO
letra da música.
Canto - Peixe vivo

Como pode um peixe vivo viver fora da ãgua fria (bis)
COMO PODEREI VIVER (bis)

SEM A TUA, SEM A TUA, SEM A TUA COMPANHIA {bis)

Como trabalha um peão para ganhar um barão (bis)
COMO PODEREI VIVER (bis)
DIA E NOITE, NOITE E DIA COM A BARRIGA VAZIA (bis)
Como pode o trabalhador viver sem ter valor (bis)
Como pode a população viver com exploração (bis)
Como pode o povão viver com esta repressão {bis)
Como pode o operãrio viver com este salãrio (bis)

-------:,
----�

S[RIE PASTORAL OPERARIA
Folhetos Programados

PASTORAL
OPERARIA
Região s. Miguel
APRESENTAÇÃO'E ORIENTAÇÃO - Agosto '84

OJ PASTORAL OPERÃRIA,

Primeira conversa.

O QUE t? NQl

[I) C.L. T., O ·QUE t? NQl
Inicio de tudo.

(I] SINDICATO, O QUE t? NQl
Para que serve?

[Il DESEMPREGO, O QUE t? NQ·l
Uma situação de amargar.

([} PASTORAL OPERÃRIA:
Método Ver, Julgar, Agir.

[fil C • L • T. - NQ 2

Os ultimos anos.

[zJ O SINDICATO, O QUE t - NQ 2
DESEMPREGO, O QUE t - NQ 2

rn Buscas e saídas

ill CUT - O QUE t - NQ

1

Carissimqs(as) irmãos(as).e
:·,· .
Companhejros(as) de luta
.
"·' .
Estam9s apresentando a sêrie "�ASTORAL OPERÃRIA �· . Os
folhetos 9esta ·sêrie_são fruto de re_un:iões. .. �e tr.aoalhad..Q_
··
res da Pastoral Operaria.
Estamos destinando estes folhetos a todos os trabalha
dores das comunidades ·que querem refletir em seus grupos
de rua, catequese, vicentinos, jovens ou mesmo formar um
grupo especifico de Pastoral Operãria.
·Nestes folhetos falaremos sobre o que ê Pastoral Ope
rãria, sua proposta, seus objetivos e falaremos sobre o
mundo do trabalho.
Esperamos que estes primeiros despertem o apetite de
vocês e que possam vir sugestões de temas para outros fo
lhetos.
'F

'

Gratos
Equipe regional de P. Operária

COMO USAR ESTES FOLHETOS?

Os primeiros folhetos desta série
são destinados a despertar o trabalhador
participante da co�unidade
para uma preocupaçao com o seu mundo,
seu cotidiano: "O mundo do trabalho".

Com estes folhetos será possivel
fazer reuniões
com os grupos de trabalhadores
existentes na comunidade e no bairro.

O 19 momento
é o contato com os companheiros.
Puxar o assunto.
Isto pode ser feito na condução,
no boteco da esquina,
no final ou no momento da en�rada
da missa,
no campo de futebol ou,
mesmo ali,
no pé da cerca, com o vizinho.
O importante
é o trabalhador conversar com o trabalhador
sobre sua vida e
seus problemas no trabalho.

O segundo momento é conhecer
melhor os problemas que
afetam a vida do trabalhador (a).
Neste momento é importante que
aconteça a reunião.
Um grupo de trabalhadores (as)
se reune para conversar
sobre o que é sindicat·o, Pastoral
Operária, Leis trabalh»stas,
problemas de fábrica e do bairro,
aprofundar a sua fé
através da reflexão da palavra de
Deus a partir da
vida do trabalhador.

Como preparar esta reunião?
1. Escolha um canto popular ou
religioso que todos conheçam.
2. Depois de fazer o arnbiante
para a reunião é importante
usar o folheto para o grupo
ver a realidade.
3. Após urna lida no folheto é
importante urna reflexão sobre
a situação, comparando-a com
os ensinamentos da Bíblia
e a necessidade de Justiça.
4. O Último momento da reunião
deve ser reservador para a pratica.
O que fazer? corno Fazer? e
quando fazer?
Terminada a reunião, perguntar:
Corno e quando vamos continuar a
conversar?

8

PASTORAL
OPERÃRIA
Região s. Miguel
N9 04 - DESEMPREGO, O QUE 1::?

N9l

Agosto '84

UMA DAS PREOCUPAÇÕES DA PASTORAL OPERÃRIA

t O DESEMPREGO.
PARA CIOlllilV.KRSAR-----------------

1. Você está acompanhando o problema do dese
rnpr�

go? Corno?

2. Quais sao as informações que voce tem para
contar?
3.

t:

possível acabar com o desemprego? Corno?

O monstro que gera a fome, a miséria no dia a dia
de milhões de trabalhadores.
Hoje, no Brasil, existem, segundo o Dieese,
8.000.000 de desempregados, dos quais, 4.000.000 estão
em São Paulo.
Precisamos acabar com este terrível monstro. Para
isso, e preciso enxergar que não se trata de uma luta
sõ de desempregados. t de todos os trabalhadores.
Trazemos neste folheto dois depoimentos: um de
trabalhador e outro de uma trabalhadora que participam
São
do Comitê de Luta contra o Desemprego da Região
Miguel. Leia, converse e reflita sobre o assunto.

•

TEXTO: Tiago 1, 9-11 ou 5,1-6

Canto: ACORDA POVO CRIA FORÇA NA UNIÃO
LUTA COM GARRA CONTRA A EXP.LORAÇÃO.
Este mundo está per�ido
se a coisa não mudar
vai ter guerra e sofrimento
vai a fome aumentar.
O operário dá um duro
para o salário ganhar
mas vai tudo pro aluguel
pois não tem casa prá morar
Na favela amontoado
vive um povo sofredor
falta água, luz e escola
só o que não falta é dor.

Reflexão compartilhada.

1-------,...----·---�-�-------,

PESUS ..c.R1Stõl· �
.

/ .

4

Este subsÍêeo tem cono objetivos:

1

. - ?�ost::-a.'?'.' um pouco as lutas e ort;:ar -1-

zaçocs dos trabalhadores e traba7 ��
doras yor �elhores condições �e vida.

lt • .

J

Ref�etir e celebrar o pri:r.eiro de raaio, Dia
ternacio!'!al dos Traba�adores.

Ia

la se propõe e seus objetives.

O .- trabàL�o
é a vida �o trabalhador. Ele trabg_
'
lha mi.g _so para produzir coisas, :.as produz
J

-

,

eondi�o de vida, e a razão de sua espiri tua-.
-·
- 'l'
:para os IJ..
_'1.os ..·.,a

presença das crianças Deus sa faz tei�0so, a. · ..
....
- '"'e. .J..
-o....
.,.:..-�
:n.or a 'T.,,.ic.a, o aJ-:.1�
a --�
...-�nc�r
.... v e ....,� .?
--.J...�c.1.

a;;..e ro�:.�a ecoo 2.eão

Serão três enco�tros 4�e deverão ser refleti
dos por tQda a conunid.ade, em �!.epa.ração �o 12

·.:i-_

.

,.,

,

.

-

...

.

t

�- Da.1.0. ;;era. e:!.17:..a-:io .DOS uerio--oen e a
',)

todas

as co�unica�es ;;�a sugestão para celebra;��.

� -� -+- .....
carinhosas aos ir�os e ir.nãs e-,
� • •.- _:_,:..,
-.

Tastoral Operária.

V_.

�-:...

1 g fs.NCONTRO
TEMA.:

Salmo CP/93 - Refrão

Com.o Vivem e se orga."r'lizam os trabal...i.a

Vamos Ver:

dores.

l todo aquele
cue trabalha e recebe um sàlário.Isto
l, ver-..ie a sua força de trabaJho por
uo salhio q�e na na.ioria das vezes
mal dá para sobreviver.
O trabalhador não é dono dos neior de
produção ( terra, fábricas, maquinarias, e te) , S.Q
mente com a sua força eie produz toda riq�eza do
mundo.

:IE"ITOR .1 � O trabalhador

S!iJ:BOLOS: Bíblia, vela e ll!ll símbolo que identi
fique o trabalhador.
�/93

O'QAt,•o•
-l.A�-'i •

De acordo com o te.ma.

.tunMAD o.a: t

com alegria que nos encontramos pa
ra refletir.mos sobre nossa vida.,
nossas lutas e :para celebrarmos o
12 de ::i.a.io, Dia Internacional de
Luta dos Trabalhadores, a luz da
' pahv:r-a. de Deus, nele esta nossa
os
espeTança. Em co!lll.nhão com
traba.J.hadore s e trabalhadoras de
J nossa terra.
Iniciemos nosso en
contro ez:i no::ne do Pai •••
.1

IEITOR 2: A ca:r.pa:nha da fraternidade nos
:nos
trou que existem de 10 a l5 miJ..hÕes sem casa pa
ra !!lorar. 1,:u.i tos :n.oram :ias ruas, debaixo dos v·i-ª
dutos, e� favelas, vendo seus barracos
caindo
ao
.colll a-s -Chuvas, ·fa.m:Ílías inteiras sobreviYem
relento� :zr�itaa vezes com crianças recec-nasci
das.

,
,
T
•
;,r
T
AN.,..,,._.,-r-OR
i, �
:
'n"'ue uesus,
:.uaria,
uose,
a f'at:u.lia
op�

raria, nos g:..2.arde e abençoe.

CA!{TO:

,

TODOS:

Amem

CAl�O:

Salmo CP/93 - Re�rão

lamento Nativo - 3efrê'.o

3:

"Ssta maioria consti tu.i de desenprega
dos, b.:i.scate�ros e assalariados que. não conse....
•
,.
.,
"
.4.
l-.
A sivu�
a�ugueis.
ae
� reajusve
aeo�panna.r
guem
...,
.,
ç.a.:o na.o . e n o;,-a., e a.rre ga: o
pe�o de quatro séculos de
escre.v:id�o. Com o fie des
., . . ou
t a, o negros, exc��1ao
a.ss� cs trabal!·i.os ::nais
perigoscs. Depois co�o e�
LEITOR

..

e trabalha.dora?
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J.am�nto N'ativo - Refrão

CA!�TO:

'-'.)

-3-

..

J

LEITOR 6:

C=e.io (107) - �efrão

C.AlnO:
- ;

�n7heres trabalhadora.a adis. .
- oe, p:�..1.0:'. ....
�-as carr�
cri::.n.naça
' gam opeso - do :n.a.chismoe seus
,
sala:-ios __ sao.r.eno:::-es que os do
.
,...
....oaeJl para o mesno serv:i.ço. !,a
maioria das vezes, para trabã
lb.ar, tem que àeixar �eu.s fisozir..'1.os, a r:1erce e.as YiS2,
1hos
A
•
lencias.
1
os· De nores são oais explorados ainca.
Quar;do não trabal..'l1am vivem nas ruas, poucos 'te:T.
acesso as escolas.

,

"

! -'\

C.A.lr20:

,.

,..

•

'"'

'T"i"'
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,.,,,

CF/93 - Abertura - Refrão

LEITOR 7: Pa:ra rnà.a.:r esta situação teoos qu.e nos
organizar e� zovime�tos populares, a3sociações,
partidos políticos, na Igreja e nos sindicatos
conbativos, etc.

3aião da Nova !�ulher - :ilef:-ão

IEIT03. �: A :perspectiva
se
agravara co� o projeto :i.eo
poõ.e ser
traduzido co:!10 projeto ãa
morte. Sste projeto esta
sendo Im.p:antadono 3ra
sil �elo Mil (?undo 11one
tário Inter::1.acicnal alia
do ao fov�::-no e a classe
d.o:r:.:..nan-te n.aci o!'..a.l) cu.j ,o o, f'
o
; ..... "'�.;..r-ªn � °"".,...
T"
s_u
:pr ........
r... og_a,na.
e a ,.
rrivatização de todas as 3s atais, incluinê.a a
prev1ae��ia, a 3a�ae e a �uucaçao.

,r·

:Friv-atização a qualquer custo. Basta
.olh�r como foi fe ita a priva.ti
zaçao da«:SB EM Volta Redonda;
fomos vendidos por 33 dinheiro
para satisfazer ur1a classe pri
viligi�ê.a.. Seus ooraüores con
denados· a morte.
11.ais ou menos 5 mil trabar:.ac..o
res serão d.emitidos, se� co-n=
tar as possíveis dec.issões à.as
e:npreiteiras. Alguns setores do.
comércio já estão fechando as
portas, diminuindo assim a _pe�
í
pectivade Vida eo n ossa cidade.

lono, trabalhador livre e 'na.is tarde com.o ..'"'boia
'�ria e dai :por õ.ianta.

I

...1

8AJ'{T0:

Palavra nãofoi feita (97)

.RSSPCNDA:
ORAÇC'3S EXPO!rr.t13.AS:

�--'/...,
,.." · o �osso ueus ,
,.,c,·. r· v...,r��
Uw�v.
e o :Deus da vida.. ;_
,
sa luta e co:itra a oorte e:n faYor da vi.i�.
nos a cração �ue oSenhor nos ensinou. :�i
soque estais •••
V

"T'

-5-

'

!

c:JT'l'O !<'INAL: Ih tânia dos ?o'bres (154)
2si ENCONTID
12 de �io

sbIBOI-OS: Os oesoos do

lº

dia
!!1.8.is alguna- fa:-ramenta do tr�
balhador. Ex. eh.ave d.e boca.
ACOL�IDA:

"'

' .

A..Nill.AI:OR: Na :t.a.ioria. das vezes coutumBJ!ios
ler:rbrar somente das derrotas. EI!l.bora a nossa luta t!_
nha. sido dif.Íàil.·, na s ua trajetória tivemos vá
rias vitórias, entre elas o dia lg de maio, Dia
do Trabalhador.
Um
Poaco de História
----1
I3ITOR i: Va.nos recordar a historia,
rever o que
se passou a ri:ais ou menos 250 anos, para co�pr�
endenios o surgimento do 12 de maio.
Logo que surgUmm as primeiras indÚS:;�v;;�;;; s ;��;;;:ª;;�;;:�:

Povo novo

CANTO:

03:UÇ!O !NI8IAL:
á�,.IY...-U)O.R: Redorãa o encontra- anterior. � introd.B_
ça:> do assunto:
- A luta doa trabalhadores� antiga.
Algunas vezes de fo:·--.:nas organizadas� c1xtras :não ..
Se�pre h a u.:n. gru.�o que resiave.
•

#

•

tos.

te.

.

!eizar que as pessoas falem.livrewe�
�J
Santos Dias - Refrão

.�' sara:n a se agrupar nas
,

� surgiu a classe operaria, que em.

Dai

troca

,

de sua força de trabalho recebiam sa:2:
rio.
A viu que a gente vive - Refrão

LEITOR 2: Logicamente surge U!Ila
outra classe, a classe p atronal
(patrão), os donos das fábricas,
qu.e em troca de lucros co.cipra a
força de trabalho, pagando o ID.k,
n:.mo, alé::n de tudo os sub� tie.m
a todo tipo· ô.e exploração, su- cAPrfÃt.�T,o.�--= •
gando o �iao dos trabalJ1.e.ã.ores, que trabe.lh=.
vam. 16 horas por dia.

Vi�á a· dia em que todos - P.efrão

.

• - ,I �.
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fábricas.

�J)� �

operários sentindo-se subjugados �o
ram tocando consciência da situaç�
e col!leçaral!l a reagir. De i.nÍcio sem.
organização, mas com o tempo a co�
�iência au:nentava, começara!ll a se
_rga.nizar e r�ivindicar seus di:!'ei
tos ., Ai descobrem que teo. uma gran
de a.r.;na. E"ra. só cru.zar os braços ( greve).
Por outro lado os patrões se orga..�izam
ta.:nbém, para os co�bater; suas a.roas eram: a po
lÍ cia, juízes, as leis e os meios de colill.Ul.ieaçã�

ram 5 e 3 foram j�lgados e condenados. Parecia t-�
do :perdido, cais o sttn..'1gue dos
J/
operários mortes �u màis co� ragem de lutar. E em 1090 vem
�
-: a Vi tÓria, 6 congre 3so
r � cc-

_L3Il'OR

5;

..,ç,

Os

pat rões reagi�-� com víolência bo
ta.�do a polÍcia em cuia, �ue bateu,
jo6oa boobas, etc, resulta�ao
vá
�o-���oo -�
��
�-1·s de •�am·•�lia
��os ��
�
• �v�, �
-•
ridos, prenderam 8 l{deres, er.:..forc2

-8-

- nJ1.ece os direi tos deles e

·vo-

tam a jo:rn.ada de 8 ho:cas. Es
sa lei foi aprovada no dia 12
de maio, por essa razão o cua
lQ de maio ficou como sÍ3bolo
do trabalhador e de suas
lu-

CANTOi

IEITOR 4: Ko d.ia 1 2 de naio de 1886,
r.a cidade de Chicago, nos Estados U
nidos, os operários e.n.tra:n em greYe,
reivind.ica.r.4e U!!la jornada àe 8 horas
de trabalho. A reivindicação era jtl!!,
ta, tinha como argumento a
vitória
dos operários da "Europa que ,-em 1866,
conquistaran esses direitos.

\lv1 /.

\
J

Canto dcs

LEITOIL.§.: No :Brasil a i..91.dustrializa.ção começos ma.
is tare.e, não fugindo a :,4egra., r,at-.:-·bO é se:n.:pre c
pre ssor. Em 1912, em :Belo Horizonte, após 4 dias da
co:::::ieo.oração do 12 de maio, operÚios entra.:i em. gr�
ve pela jornada de 8 horas e saíram vitoriosos, 12
de naio de 1933 em Belo Horizonte nova.mente, lQ de
-naio ·de l911' ,. :!l.O Rio de Janeiro, 12 à.e !:D.S.io à.e 1962
en Eelo Horizonte, 12 de na.iode 1963, Últi.n:.o pro
testo dos operários antes do golpe militar de 19€�
a�esar de repressão nlitar, houve ainda concentr�
çao no 1º de Eaio de 1968.
IEITOR 7: C� patrõ�s e o governo, querendo pas
sar por bonz:L.··1.hos, �entara:n mudar o sentido
do
2
d.ia lº de oa.io, !caS para nós o 1 de maio te� sen
tido de luta, dor, sofri!:lento e vi tÓrias,
Yi tó
�iag q�e � �is po&��e�os es�uecer.
0
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CAT'l'O: ·

1u-:n.tADOE: '3m p�ucas pala\rras recorda os outros e.!!
centros.
- Introdução ao Assunto:
Hoje va,mos re:fle ti� sobre a Vida dos
cristãos trabe.L'ia.à.ores e a sua missão no .m.u:1.do à.o
O trabal..�ador .sai cedo de caaa
para
6nfrentar um e.ia .... d�o e cansativo d.e trabalho, Pª-.
ra no f� T'& ê.o :c1es receber uns :níseros cruzeiros
- e.a
.. , pa..""a nada. T em medo ·ae perder o e.:ip.reque ruo
go e a coisa ficar pior. As vezes, ele reage de
fo� orga.."lizad.a com os seus instI'll.!:lentos de lu
ta (sindicatos, partidos, etc) ou de forma desor
banizada (arrastões, saques, etc); t at que está
a importância da Pastoral Oper�ia((PO}. em :race
b�r as 1r:uda."1ca9 IlA. realidade. N'a síntesa dessas
�uestões é onde o trabalhador se encontra com a
?astoral Operária, ou vir.� versa.

Eu V.llm para escutar
ler Tiago 5,1-6 Dt. 24,14-15
O que o texto tem a ver co� e. história

q_ue conte.!llos? E co:n a nossa.
hoje?
ORAÇOE S EX?OXT.t.�AS:

realidade

,,

C0NCLUSI0:Todos os dias, os trabalhadores (as) sa
em para seu trabalh2, alguns sacolejando nos Ôni
bus viajam U!na distancia longa até chegar ao lo
cal
outros
vão a pé, mas.. o seu cora
-- de trabalho,
,
,
çao esta com a fam-lia, com a esposa,'esposo filhos e filJ1as. E Deu.s, Javé ?:ib.àrtador, está' corn
todos e coo cada um Qe nós. Por isso rezemos: Pai
Nosso •••
CA1ITO FD:AL:

. .
.1.:1. ta:ua

�

dos Pobres
.

3Sl ENCONTRO
TZ1U:

CANTO:

A Pastora.1 Operária

s:friraOLOS: 1 :pires de sal, vela, :B{blia., .mais
,
si.mbolos do dia 8Jlterior e u.:n. copo d' agua

os

Ve� BspÍrito 3anto (163)

...

1?e:'le tir o cantice Cristo traball"..ac.or.
-10-

.

t·.,

l
q-.ial o objeti·voJ.
Dei%a.r g.s peseo:?,s fal�r'em li'\ rvmer.-te •

Axé (217)
Um
_,.._.

-·

Pouco de EistÓria:
�
,
,
•
e um grupo de cri.2
A cas
"' t ora1 v}'eraria
f'\.....
tãos que a·través de s-:.1a fé se reune:n para. refle
tir sobre suas vidas a luz d.a palavra de Deus, e
ver se nossa viã.a está d.e acordo co� o p�ojetJ de
....
? s e nao
,.,,, es�a,
. , porque nao
,.,,, esta.'?
�eus.
t Ei cue col.!leç�os a entender a Pe..stõ,
::--3.l Opera.ria.
Todcs par�icipa.r:i, o trabalb.�dor (a), s
fi
ú.,: n<t de case.,. o ano sentado, o dese::npregado,
�o (a.J.

"T"";'T,Y,Qn 1 •
�-- .a. _.

ACOL.'9:IDA:

OANl'C:

·tanos ..Ref'J.etir
ºr�ia?
aue voe� sabe sobre a Pastoral Ope( O q1...e é coI:1-:, se tracalb.a e

.
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CANTO:

Voz dos profetas - Refrão

IZITOR 2: A ?astora]. Operária não é ps=tido poli
tico, entidade, movimento nem sindicato. J{ão vai
a frente dos movizlentos, .I!la.S está i�..serido,__ em tu
_, sauor, mas nao apa� como o sal que a.a
do isso.�
rece, ajuda o ·trabalhador e trabalha.dora a cres
cer na consciência cr{tica e a descobrir que eles
(as) pertencem a U!l!.a categoria e que deve� ps.rti
cipar. Que a política é i:mporta....�te na sua vida ã
de qual pa:-tido ele ou ela deve par ticipar.
"\,,,..

CA:N"TO:
LEITOR

3:

. ...

:Boca de Povo

A Fastoral OpeFc:ü"ia su.rg;iu motivada :p�
la êaminhad.a dos trabal...'1.adores
dentro da igreja. Que.m é !:la.is ve
1.ho lembra que a partir de 1964
os mlitares to!!lar.s..m. o poder no
pa!s. Essa época ficou COD.:leci
da como ditadura militar, pois
não se permitia nel"...i.'1-iu.m- tipo de
manifestação e organização.?ois
ben, nesse período a Igreja foi
o úr..ico lugar onde os trabalha
para
dores tjnbao "liberdade"
o
discu.tire:: seus proble:r:as. Surgiram em todo
Base).
de
Zclesiais
:Brasil as CEJ3s (Coau..'"lidades
°
!fas CI:Bs os tra.balhadore!§ " ôelebram sua -J:é e :;am
bém se anir:.sv-a.m a lutar contra as ir.jus·tiça.s.
CA!i'?O:

?ai Nosso dos 1:ártires (Refrão)

=-�IT�3 4: -S:n. 1976, a--pi..r-tir de u:r: encontro e;:;1 1-�o
v:; :Qlayu-1J, com reptesentantes de sete estado�
os traba.2.h�dores cris�ãcs decitiraa criar a 7as-12-

toral Operária. Ela foi c;i��· :�·l_;_s_ .»rópr�os
.Y
.
:perários com o incentivo de .�iJ1;_�f�;s·<?�- '(pi"��-·
L!"eiras, bispos). O com:p�oJµss.(?, _q}•1:·s:eão · à.e lutar
contra as injusti.ças fez com qu,é .oâ.. :·trab.alhs.4?.:
ressentisse� necessidade �e s.e· r�µnir co� fila1or
::requ.ência :pa..""a discutireo. os.. problemas da fáb:rj_
ca,, d? tra'ha71lo, do _l;3i}��dicato. Nascia Past��-�� Q
· :peraria.
CANTO:.

�·

:Povo NovQ:..,.J5�1
....
:·r r:: "':

Refrão

--:-

i :;:·:

. �-·(..::

IEITOR 5: De lá parci �i, a .Pastoral Operária.· c��.:t
ceu !mli -to e se expandiu em todos os Estados,. sea
pre lutando contTa as injustiças que :nassacrs.::I.Ôs
tr" �balb.aà.ore s.
-. . , . . /- ',· ... , r -:_ . .
'no
A Pastoral Operári� e·sta orgEµii-zada
:Estado do Rio e em todo o Brasil. lla nossa Dioce
se está pres�nte no regional de Barra =do Pi���
:Barra .:'.,!a:n.sa e Volta Redonda.
6_: 0b je tirv,:q,_ -��:r_:al da Pastoral Operári a - ·
classe
'queremos Contribuir· ·e participar como
e
trabalhado�a r� construção ãa Nova Sociedade
da Nova Igreja, sinal e a.:c.tecipação do Reino,1��
temunhando na luta e nas organizações dos traba
L.11.adores, os valores d.a Nova HU!J.a.nidaêe".

-v1-____

.
------------------------�------·
ICI�JR 7: t�ietivos EspacÍ�icos
-·

1

- :,:o·tivar a Igreja como um toão a. a2 .J.ld
mir as lutas à.os trabalhaà.o::-es (as), re co!�l-ie c-:::�.
do e apoiando suas orga.=1izações;
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- Anunciar e denunciar a si tu.ação YiV,i
da pelos trahal�adores (as), suas lutas, sofri
�entos e conquistas;
- :a�acitar os milita..�tes dos Gd.3s pa
ra se inserir itos diversos campos de ati...tação sol·
. +
�
cial, gara::tindo a sua �or.o.a.çao inveg.ra,
- Ceiebrar as lutas, sofri�entos, ale
grias e es;,eran.ças numa perspectiva transforn:ad.Q.

CONCLUSÃO: Todo Batiz
ado está incerido em Jesus
Cristo, portan+o
·
"' ao
v8,,�
.........8 a S"
�
º missao no mun,a.o de
anunciar e d.enu...."lcia..r, dar
luz aos cegos e orgs.n.!
zar os oprimidos.
Vamos .firrcar esse compromis
si passan
do a v.ela para cada u:.n àos
presentes dizendo�
- Receba a luz de Cristo
,
apos. c.ol.ocar o sal na água
e cada uni provar para
sentir o. sabor. Enquanto iss
o cantar Sim eu Que
r?, tert11.z:iar rezando a oração
que o Senhor nos eQ
sinou. Pai nosso •••
N

ra;

integral,
- restemu.nhar o ser huna.no
que
co�stru.indo no nosso meio na...�eiras de ser
já caracteriza.:n. a Nova �ulhe.r e. o Novo Rom.e:m..
CANTO:

..... _ç, ,.,
?ovo �ue luta - ne�rao

LiITOR $: n A Pastoral Operária, fiel na missão!!
var.gelizadora do Cristo TrabaL.�ador e aos objeti
vos imediatos e históricos da classe trabalhad�:
. _
' · e anun
ra, propõe-se a ser um. espaço de d enuncia
�as),
cio da si tu.ação vivida pelos trabslhadores
participando das lu.tas --, s.ofri:n.entos e c�nqu�sta.s,
celebrando a vida e a esperan�a � cons v�Çª?, da
Nova Sociedade, sinal e antecipaçao do Reino •
CA'rr:'O:

Sal. d.a Terra

�

CAlfTO FINAL: 1�e do ce
',...., morena.
BIBLIOGE.A.Fill
t

- T-ex:to :Base da CF/93
-_Boletim Nacional da PO
_Texto-e �:rla-ção: �xecutiva
da PO
Colaboradores: Irmã Justin.a e Padr
e Jorge (AJ:e)
Arte Piaal:: Executiva da PO
Diocese. de "JJarra do Pira{ - Vol
ta Redonda

:er Mt 5,13-14 e Lucas 4,16-18.

RZSPJ�A: �.lal é a nossa missão?

Cc�o poêemos fortalecer
concretas.
r,ê s�estões
...,

'-',)

-1.4-
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A vida q_ue o trabaJJ1ad.or proC.uz é '-·ida :rou
bac.a. Se está vida fosse part:.Thada não haveria
f o::ne no :ntL�à.o.

Vencer este so::'ruento é co::I!.o vencer a .nor

te e ress'.;.Bcitar para a vida, por isso o

traba

lhador tra.BSfo:'!19.. 8�a vída nur:ia grancfu �ucarist,i

ª•

O fiJ�o ao co�p:.nteiro, por exemplo, ao ce
lebra.:- sua v:.tÓria sobre a norte pÔde to�e� s�u.
COT];:O e

nacs

,.

e oferever-se. O co�o e

o $B"'f;"'t.. e d�le são T.ridas rapartidas (p�á-vós).
Ao �a�ar o t�ahal�ador. a �orte morre. �a
,
;-:· , ·, .- .
cr�z brota a v:.ãa. O traba.: :10 e a v-1 �or"ia · ê.o

{

trabal..�at�r so�re a c0rte, é vida conquietaca.

----
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... "

Enquanto voce estiver vivo,nunca diga:Nunca!
O regime atual não é seguro.Não é ete�
Quando os opressores falarem, os o:promidos
também falarão.

...

...

.

Quem se atreve a dizer 11 nunc� 11 ?
De quem é a culpa se a o:pressao :persi te?'Nossa.
Quem a destruirá?'! Somos nós.
Voce está abatid9,? Levanta-te!
Voce pensa que está :perdido? Ao Combate!
Voce se considera um infeliz? É o momento
de machar!
Os vencidos de hoje serão os vencedores de
amanhã.
E o "nunca II se transformará em 11 ho j e 11 !
( Bertold ·Brecht).

:---------------o

--

'

ACORDA

J?OESIA E RESIS�NCIA.

•

PE1ÃD

. ..

- --"V"

40 �ORAS SéMAf'IAI S 1
SEM REO. DO SALA'RIO

..

>

O governo é insensível ao
nosso
sofrimento •
SÓ a conscientização e o levante
de espadas à casa do rei,
Pode remover as estruturas
da
exploração.
são

Paul·o, 1981 .

..

DEDIC.lTÓRIJa".

PR E F A.CIO.

Dedico estes poemas q_us fiz firme

com vontade,

Aos Guanuús e 'rupie,brasileiros
� seln e da. liberdade.

l Zum.bÍ, da república livre dos Palmares.

l zé Maria, das revcl tas comuni tá.rias
do Contestado.

l Antonio Conselheiro qus em canudos

era mui respeitado.

l revolução doo il.faiates,na .Bahia.
.los caba.nos, no Pará.

Ao levante da.a massas

em J. :BaJ.aiada,
no?&u-anhão.

l revolução P.raieira,no Recife.
Ao Grito de luta e revolução

de Frei caneca.

l Guerra dos Farrapos no Sul.

l Tiradentes e conspirações da Inconfidência
Mineira.

Ao •aJJurnnte negro" João cândido e companheiros
que em 1910,sublevavam a esquadra de navios
e com.andavam a an:::ada.

l Coluna. Prestes
que pecorreu 25

mil

! Lâmpião,rei febril

ills. àe Brasil.

Do cangaço nca sertões "do be!!l-virn".

Aos Companheiros que morreram

E àqueles que sobreviveram, aléci da tortura
Nos cárceres da dita.dura.

Aos Metalúrgicos

de s.B.campo e Diadema.

"NUNCA MORRD!OS".

Pois, todos somos a alma viva da luta
Doe Trabalhadores Brasile!ros.

"Acorda Peão",tÍtulo escolhido com muita
:felicidade para uma grande parte da sociedade que
acostomou ao cabresto imposto pelo regime de opre�
são.
Nestas páginaa,o companheiro Arquimedee,com
simplicidade mostra a realidade conjuntural que vi
ve a classe trabalhadora desde 1964,neste imenso •
estábulo que foi transformado o noeeo país.Onde
uma minoria composta por patrões,mili te.ree e burgu.!
ses multinacionais que,vindo de berços explendidoa
nunca souberam avaliar as dificuldades dos trabalha
dores:mu.ito pelo contrário usam-nos,como burros de
carga.
"Acorda Peão" , dentro de uma linguagem sim
plee mostra claramente a necessidade de um desper tar consciente da classe trabalhadora para um hori
zonte novo.
O amor é um vocábulo muito usado nestas páginas: amar o próximo, amar a companheira,amor
a
,
luta:enquanto os opressores so conhecem o amor ao
lucro,ao poder e a repressao.
Em "Acorda Peão" é colocada também a neces
sidade de um "jornal de confiança" pois, a impren
sa burguesa sob o comando do regime autoritário, •
não exprime a realidade que vivemos. Ao passo que
a imprensa alternativa por maia verdade que falam
ee baseiam numa linha política que nem sempre re flete um consenso geral do moT.i.mento.
Na verdade o jornal combativo que se qu·er

-

eve tu.do
é aquele onde O trabalhador fala ou escr
que Tenha de encontro aos seus interesses e anseios.
Quem ler as páginas desta edição,po.r Jiais inse.!!
sível que seja,sentirá que é necessário o desper
tar consciente e organizado de todos trabalhado res
para o bem da coletitidade.
Cita O companheiro Arquimedes, a figu.ra do Cri�
to,lllt doe grandes revolucionárioe,hà 2.000 anos,se
ue ensinamentos de igu.aldade,são ainda atuais,este
meano erieto que também até hoje é conservado pelos
�stie s capita.listas• na cruz da repreesao,como
um H:emp:1.o de alívio aos patrões que utilizam o e�
cifUU como dizer: se fizeres com Ele,terás o mesmo

-

fim.

.

•Acorda Peão" sintetiza uma luta por um amanhã
melhor,pela preservação de nossa cultura,pela libe!
dade dos trabalhadores •••
Esta liberdade companheiro, só será alcançada '
com a sua colaboração e vontade de servir a causa '
justa.
Portanto, acorda peão!

s.E.Cmnpo,V, de setembro de 1981
André Felipe Dardie.

UM

POUCO DE LIBERDADE

É isto q:te com esforço,consigo cimentar e acredi
to, é u.n passo que não abro.
Escrever é um instrumento de luta muito importan
te.Ler é outro instru:nento fundamental.Creio que,
quando os operários dominarem bem estes dois ins
trumentos, a liberdade política dos trabalhadores
aerá u..� aco�tecimento revolucionário em quantida
d� e qualidade, superior a classe dos patrões
e
�í domina quem tiver mais força.
Penso que, todo àuele que crê em si mesmo,
Estuda e dedica ao trabalho de conscienti
zação e organização dos trabalhadores,po
de ter claro as transformações sociais e a
liberdade política.
Bem entendido: a liberdade con�uistada,co
mandada à serviço dos interesses dos traba
lhadores.
O SOCIALISMO virá, porque o trabalhador
Explorado e oprimido pela ditadura dos
patrões,não suporta mais a humilhação de
gradante e miserável.
Ele quer ser atendido.
O que fazer e como?
SÓ unidos podemos decadir.

l -

A Greve
A greve é um instrumento de luta e pressao,
�ie pode ser acionada pelos trabalhadores
Qas.lquer tempo,
Quando sentem �ecessidade de co�bater
A exploração e opressão.
Principalmente,enq�anto persistir o �apitalismo.
seu QSO fundamental é reivindicatório e político,
Como meio de atingir objetivos imediatos e táticos.
O governo aí está
Para dar os selvagens golpes.
Os patrões aí estão juntos co:n o governo
Para te conduzir com djsciplina à explo raçao.

Está triste companheiro?
Não se fecha nas imaginações próprias
do :nedo.
Não desanime.Levanta-te.
O que temos a perder são as prisões imundas
e assassinas da ditadura burguesa.
Olha pela janela o mundo lá fora.
Que lindo a nossa co�strução.
Manifesta todo amor à luta.
Parti,busqua tQa participação organizada.
Não és dono da verdade,
A verdade não é isto qu� te falta?
Então busque.
-2-

Resiste,aprende com a labuta.
Nunca pense conciliar interesses opostos.
Quem �ão tem nada a perder,
Com a greve ( este prenúnc_io revolucionário),
sé tem a ganhar companheiros,
A liberdade e o que te falta:
Feijão,roupa,saúde,transporte,educação
casa,sindicato,partido,
PODER E PAZ.
OS FUNERAIS

Assassinaram o companheiro santo Dias.
Nos Últimos anos no Brasil
o governo responde às pressões dos operários
Com a força do fuzil.
Para que tanto funerais
senhores generais?
Quando está em jogo os interesses de classe
Da burguesia e os operários avançam a luta e
Consciência política;
Mais aumenta a violência sobre os trabalhadores.
Ainda que caia este governo,
Outro virá mais inteligente e hábil,
��e concede com uma mão e esconde a outra
Para reprimir.
Mais duro ou mole,isto pode acontecer,
Até a conquista definitiva da revolução
segura e duradora da Classe operária.
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As vítimas mais atingidas sao os trabalh�dores.
seja na cidade ou no campo.
Nestes últimos três anos,morreram
Assinados companheiros de são Paulo
Ao Acre,
Feridos,do sul ao Pará.
Mas continuemos em nossos postos
à lutar.
Levantemos nossa união e força
Para depor o governo assassino,
E construir co� nossa organização
Nossa hora e vez
Dos operários e camponeses.
O DESEMPREGO

A alegria do operário
É o trabalho.
E dia 10 1e cada mês, o bom salário.
O desempregado é descontente,
Não vai ao futebol que admira
É mal visto no bairro
Não tem alegria na família.
A sociedade capitalista
Cria o emprego e a exploração.
Cria a acumulação de capital,
Paga um salário mal.
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Os trabalhadores compram o que o salário alcança,
Vivem pelos dias da esperança.
A burguesia vende seas produtos ou jogam for�,
para �anter a abv.nds�cia e
Entra num circo da mentira e da preservação
do lucro e da opressio.
Os trabalhadores p�gam o que nao devem e
Os burgueses num desespero bestial,
Cria o desemprego e diz:
V:Jce é um malandro social.
Vai tra.balhar vagab'.l.ndo
Ou a polícia te baix� o paú.
Companheiro meu irmão.
O cQlpado é o governo dos patrões.
Te levanta e erga a mao
Fecha os v�nhos e �esça
Sobre este mal patronal.

UM FENÔ::vIENO CONHECIDO
No campo o mais forte e ganuncioso fazendeiro,
Vai comendo o pequeno
E pequeno vai comen,do o mais fraco.
O mais fraco, o boia-fria.
E este pelas estradas com sua família,
A caminhRr,medingando um lugar onde
Possam morar e trabalhar.
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É muito difícil encontrar um pedaço de terra.
Terra boa com águ a fresca,tem muita.
Mas os donos tem a terra para render lucros.
Para vender ao estrangeiro por preço barato.
Oh que diabos,bandidos,assassinos:
Os homens que governam o país,são outros,
Já há muito tempo,desonestos no poder.
sem fazer nada,nada pelo trabalhador,
A não ser, um pouco,quando há muita reclamação.
Na cidade,muitas filas nas portas das fábricas.
preenchemos fichas e mais fichas,
E há dias não preencnhemos uma ficha e,
A resposta é 11não há vagas 11•
Poucos conseguem vaga
Por uma micharia má paga.
E ainda andamos quilometres e mais quilometres,
Com chuva ou sol,
Com café ou com á gu a,
E nada •••
Até quando••• ? Companheiros,não fiquem tri
stes.
A luta ainda existe
Vamos,resisti

...

Nossas carteiras profissionais corre de mão em mao
E a resposta continua:Não.
O cêrco aperta.
E'll casa é um drama sem fim.
-6-

A paciencia esgotou em muitos e
A esperança e ilusão desperta outros mas,
,
A revolta cresce em fileiras imensas por est�s�e
país e um dia e este dia é ainda imprevisível�vel,
O estouro vai ser geral.
Precisamos de um governo sem mágicas,
Que faça entre outras coisas criar empregos
para os trabalhadores.
Onde está este governo?
Olha companheiro,pode estar em nossas
próprias reivindicações.
,(

os

Ainda que venham paliativos por parte da burgueMiãlles·
isto por pouco,
Será uma anestesia.
Porque decedir !Ilesmo e resolver
Isto é com voce companheiro.

A DESCOBERTA DO OURO
O João descobriu o ouro
-quero ve.
As coisas vão melhorar.
-quero vê.
Jác, tem bandido com sorriso nos dentes
Vamos comemorar.
Voce que está descontente
Pode ter uma ilusão.
Mas se criar desconfiança
Vai direto prá prisão ...

Jogado no Rio Negro
Na boca de tubarão.
- e diz que nao.
O Brasil vai pagar a dívida esterna
E emprestar dinheiro à americano
E o peão que reclamar
Entrerá direitinho pelos canos.
- e diz que nao.
CANTIGA DE DESA.BAFO
Oi quebra,quebra,quebra cadeia.
É prá quebrar.
Oi quebra,quebra,quebra a cadeia.
É prá quebrar.
Meu amor mandou dizer
Oue é pro nois casar
Mas só faço issso,pra me libertar.
Minha mãe mandou dizer
Que prá eu ir lá.
Eu só vou se tiver, feijão
Com carne de ,1abá.
O governo que está aí
É uma ditadura militar
E só vai cair
Quando os trabaJ h:=t.dore$ se or.tc::r,1.zs.r.

...
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SAUDAÇÃO PARA UlVl AMIGO QUE CHEGA
Bem vindo companheiro;
i prováve� que não enuoctre �bund��c1� de pao.
Estás vendo est� casa destrída pelo desemprego?
Temos claro que foi obra do mesmo governo
e
patrão do norte ao sul,do leste e oeste do Brasil.
�as te saúdo com boa esperança,
soldado da classe operária!
Olho vivo!
Voce que chega,tome parte de nossa trincheira
mais avançada:
A luta sindical de ABC.
Já disse: olho vivo!
O inimigo ataca a toda hora.
Portanto,antes que tardia
Mexa neste canhão.
Ou melhor dizendo: nesta força dos teus braço.s
peao.
É neste simples braços de operário,
Somando aos nossos que está a força
A união, a capacidade
A resistência,para arrancar a nossa liberdade
Sindical e partidária!

�UEM GOVERNA?

É um general lê,ê,ê ...
É um general lá,lá,lá •••
.:.9_

Que governa este país
Para o patrão te explorar.
Quem é este cacique
Que vem lá da caserna
Montado em seu cavalo
Com seu boné de guerra?
Quem é este cacique
Montado,em redor do teu trabalho
Que massacra o nosso povo
Com seu cantar totalitário?
Quem este cacique
Qu.e em teu sindicato,passa um olhado
Que intervem,prende e tortura
Como se abate o gado?
Qu.em são estes cacique

Que mandam governar
E depois de tua morte
Mandam te anistiar?

Quem sao os fazendeiros e amigos industriais,
•
Quem sao os banqueiros e amigos estrangeiros,
Que tiram o pao dos teus filhos
Para pagarem aos generais?
É um general lê,lê,lê•••
É um general 1á,1á,1á,
Qu.e governa este país •••
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UMA RÉPLICA
O que é que tu vai fazer irmão?
- vamos quebrar de paú.
O que que tu vai fazer irmão?
- vamos à uma reunião.
Prá que irmão?
- É liberdade camarada
Ou.e queremos conquistar
Livre organização,do campo a cidade,
Prá acabar com a crueldade
Temos que quebrar as grades
Para nos libertar•••

O QUE t CAPITALISMO?
O capitalista é como o ladrão.
Quanto mais rouba
Mais enfuricido fica.
Por isto hoje, o capitalismo é uma classe
rica e sem dignidade
exploradora
e reprime barbaridade.
OS DIREITOS HUMANOS

Os direitos humanos
são como os mandamentos bíblicos,
são muitos a mandar explicar,preg ar.
Cumprir? .•• ?
Os que mandam nao cumprem •••
-li-

O P.T.

é Luta

A brincadeira inicia-se com este diálogo,por
exemplo:
- voce viu.•. a reforma e populista,se fu••.
-Mas tinha mesmo.Os caras são f • • • da p•••
- E os libelus da vida?
-(risos) "sindicalismo livre..• ?
-Olha os igrejeiros..• rí,rí,rí,rí••.
E por aí vai•.. "B" fofoca de "C".
"X" faz calúnia de "H" e muito etc,etc, •••

Duvida? Pois verás •• :
O P.T. organizado,
Vai· à rua,vai à luta
E conquista na prática
A liberdade na labuta

.

Os movimentos populares
Vão avante com firmeza
Com a ajuda da vanguarda
Derruba a classe burguesa.
Os sofrimentos dos pobres
Aprenda a conhecer
Não se resolve com promessas
Ou. reforma capitalista
SÓ se resolve,com o peão no poder
E com ª organização socialista

.

Os pobres organizados
Saberão se libertar
Com as diretrizes em suas mãos
Avançando com sua vanguarda
Na nossa chegada a hora
,Tuntos a governar
E t'azendo nossa vida,
Liberta,liberta .

..

À QUEM INTERESSA O FESTIVAL DE CINISMO
INCONSEQUENTE

...
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Um palavrorio bem cuidado e festivo
Toma conta dos bocéjos em voga, ·
Grupos de pessoas vagueiam
a.
O zum.-zum de risos cinícos da nova mod
Fofocas,calúnicas,gritos esterícos,
co. causando um c'erto ar melancólico e patéti
Vem

O alvo são sempre as organizações clandestinas
Ou pessoas de esquerda.

Quem faz? Os desocupados,só pode ser.
Mas, o pior de tu.do: de -eaquerda.
Ou. pelo menos se diz ser "combativo".

Independente dos rótulos part·idários,
Dos acertos ou erros da prática da esquerda
no atual momento,
Das suas divisões políticas e ideológicas;
Devemos trabalhar no sentido de uma crítica
honesta dentro do movimento de massas•.•
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�doa nó,, pobres e oprimidoe pelo governo
preoiewnoe participar diaoil'J,inadoe no movimento
Operário de maeeae e, aewmir uma dire9ão ooeea.
Há que agora penear que teu problema
i o meu baixo salário,
Há que desprender do eu,
Do meu particular,
Da minha vaidade,
Temoe que dizerz a luta é nossa,
Isto é mais verdadeiro afirmar
E sobretudo com humildade,
Iato,a.liáe, é de maior superioridade,
Portanto, nunoa diga, eu não posso isto
e nem eles.
Se pooaível diga sempre no plural1NôS,
Se formos avante num determinado objetivo
Nóe todos aairemoe sal'Jhando,
Se houver um frao�aao
O errado eomoe n6s.
E·em milh�rao de oabe9ae
Maia rápido oorr1ii:remoe noeeo erro,
Há momentoa q�e dig01 eu f�90 iato e àquilo
Mae eu au falhar •••
A luta oontinua?
Quem pode dizer ae fiz certo ou errado?
O SindioAto,Part!do doa Trabalh�doreQ,ÂB lut�r
µopu.la.:re e ...
Não pode ter dono,não pode ear �telado �o�
senhor ninguém,
Nem á eu,nem vooe,nem ele,

Somos nós, o caminho.
Ora, s� uma cabeça pensa muito
Duas muito mais
10,20,100,milhares de cabeças
Pensam tão superior
1
.
O que voce imagina,
Para que dl-zer:, eu vencerei primeiro?
Não companheiros, não estamos em corrida
olímpida.
A luta é de todos.Portanto de agora em diante
Vamos falar r nós.
0:.:-.:rre ro:í =· sem :· vencer
É como uma bÔlha de ar.
Ac.aba,g_uando o caldeirão explode.
Mas nós,continuamos.
Pense nisto!
'
E as djv,ergências ••. ?
Veja. Voce que é vanguarda
Com papel de dirigente.
Nunca diga: esta espingarda é boa.
Atira bem- e mata à 50 metros.
Quem pode confiar nesta conversa
Se .voce não atira ao alvo?
Voce que é vanguard·a,
Não seja ditador de· sua -vontade e astúcia,
Tenha astúcia e vontadye fazer bem,àquilo
Que a_Anassa quer agora. Este é o pas-s-o- prin,�

C :-·

Clpc:-, ._,

Os outros virão em seguida.
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Se voce nao tem condições para isto.
Não seja ditador daquilo que historicamente
São os ideais da classe operária.
Voce que é vanguarda,
Nunca diga: isto é impossível,absurdo •.•
Mas àquilo ••• tenho absoluta certeza
é verdade,é o correto.
Ora,voce não é deus,todo poderoso do mundo
É melhor dizer: estamos aprendendo,vamos
estudar,Vamos examinar as sugestões
e decedir reunidos.
Porque vanguarda é ou não é vanguarda.
Voce que é vanguarda,
Nunca fique com a cara para cima,
Esperando cair uma proposta para realizar,
Voce deve estar no meio da massa,realizando
uma tarefa.
Se não sabe, porque o tempo nao foi suficiente
Ora,pergunta: o que devemos fazer agora?
Isto é mais positivo e indica uma posição.
Voce que é vanguarda é ou não é direção.
Voce que é vanguarda clandestina,
Tome cuidado com as suas decisões
Voce,por estar clandestino é invisível
para as massas.
�as a massa não é invisível para voce.
Voce vanguarda clandestina,tem como luta
principal,sair da clandestinidade.
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Isto eu.põe uma capaoidade de luta,organização
e partioipação no movimento real,para e.tingir
a liberdade que será assegurada pela massa.
Mas se �ooe achar que está tudo bem,
Que a conjuntura mudou e realizar U1ll abôrdo
desta clandestinidade,
vooe não. paeeará de um derunto da Ditadura,
j oaueárá espanto é ma,l oheiro às me.e'ea.e.

Não eeja idiota vanguarda clãndestina
Sai à luta e assassina quem te aesaeeina,
voce é humano, é gente, é bonito •••
Mas ee fizerdes isto isoladamente,
As massas dirão1 que meninos lega.is e maluoos.

Portanto, clandestino hoje, nestes tempos de
Ditadura militar ou ainda que fosee liberal,
Tem. que ser enoarado oorno uma dae form.s:s de
luta oontra -e pelo fim da ditadura da 'burguesia.

E como forma de luta,oreio, a massa endenderá,
Pois, _já há momentos tivemos que asSUIJ1ir

estas

expêriênciae pe.ra prepara::r melhore e oom'bates
e·deeviar da políoia e isto a massa entende.

VÓie que s6is o que s6is:
dêlàtor,investigador,torturador,
Agente secreto, dieoreto,ola.ndeet.ino,
no quartel,na eequina,no oarro,na piscina:
Presta. muita aten9ão.

Po,is, as cadeia.e oãbem poucos
E eomoe muitos os pobres e oprimidos
...1 g ...
pelo governo.

EMOÇÃO
Às vêzes tenho vontade de chorar
Mas parece que minha cabeça está
Num seara sem oásis.
Mas choro as lágrimas de bombas lacrimogeneos
Estes gases de venenos,
Eeitos para dispersas,
Mas ao contrário,
Tenho n:ru.ito Ódio,para lutar.
AS FLORES ESTÃO VOLTANDO
O país começa colorar de vermelho.
Vermelho de luta.
Durante uma jornada de lutas

Dos

trabalhadores brasileiros;
A ditadura militar,modifica seus planos
De exploração e repressão sobre a classe
trabalhadora.
Até 1979,os salários eram arrochados
Uma vez ao ano, agora os arroches são semestrais.
Até recetemente,os presos políticos
Eram torturados,uns até a morte,
De modo Clande�tino.
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Agora,são mnha.res·· de presos à fome, ao desempre_ go,ao analfabetismo, a mortalidade infantil,
às moléstias do trabalho que, apanham abertamen
te,uns milhares até a morte, como os massacres
de guerra.
Antes o custo de elevador,
Agora os pacotes inflacionários
Voam pelo país,como aves de rápina.
Até 1979, se tinha dois (2) partidos �clíticos
ARENA E MTIB,lembram-se?
., Agora são vários partidos políticos,
Principalmente o �os TRABALHADORES
Ainda com severas dificuldades par&atuar.
Antes a moeda era desvalorizada peri:.
odicamente,
Agora a moeda é máxi-desvalorizada e
.
O imperialismo leva a maxima.
/

Até há pouco tempo, Os Cabeças de Cortiça
Eram os homens do governo e um certo número
De Demagogos do M. D. B ••
Agora reaparece uma leva de cabe�as de cortiça
Para dar direção às lutas
E resolver os problemas do nosso povo.
Enfim, são muitas modificações
Que,os trabalhadores, temos que
Pensar no custo delas.
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É sempre as abelhas a lutar
E o zangão preguisoso e mandão a deliciar
Do fruto que a maioria produziu.

Como·fica o operário, o camponês
no jÔgo partidário?
O trabalhador é bem vindo
Ao jÔgo partidário•'
Desde que, aceite os ideais
pro�ostos. Este é o jÔgo.
Mas será isto verdadeiro?

J

')

Neste momento do jÔgo partidário,
Cada cabeça de cortiça tem uma história
Para contar, de já, heroísmo.
Faz-se passar como homem do povo,
Amantes da saudosa "democracia" '
Reconhecedores do socialismo.
Todos.eles, são contra a ditadura atual,
E são pela substituição por outra parecida
Menos corrupta e criminosa.
Vários candidatos são apresentados ou se.-. lançai;n.
E� fila aumenta como um concurso pÚblico.
Os trabalhadores nem passam perto
da sobra desde alto crepÚsculo.
As flores estão voltando,
Que sirva também para vossos tumúlos
Senhores,cabeças de cortiça.
É difícil- no atual momento
Das jornadas de lutas
Ouvir dizer que o zangão
Dirigiu uma tarefa

Na construção de um favo dP me1 •
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O jÔgo é o mesmo:
Quem mais produz é quem apanham mais e,
Mal consegue lamber do delicioso mel.
E veja, como é difícil ouvir
Um comentário assim:
Os trabalhadores organizam
O Partido Trabalhista Brasileiro
Ou ainda, o Partido Democrático Trabalht�ta.
É a mesma Dona Ivete Vargas
É o mesmo Brizola e sua orquestra.
Os destroços ou melhor dizendo: as ruínas do
Velho M.D.B., quem organiza são os mesmos
senhores do liberalismo burguês: Os Guimarães,
ós Francos Montoro,Os saturninos,os Quércias e
os mesmos cantores do reformismo de sempre.

.l

·;

Antes se comentava: a propaganda
É a arma do negócio.
Agora é notório: o dinheiro é a�arma,
Como sempre foi, de todos centros de negócios.
Assim sendo, uma reunião de hollHls de negócios,
T,ançam o Partido Popular.
romo sempre, são os mesmos se pgltadores de
�oerários: Chagas Freitas,setúba�, Tancredo,
Magalhães Pinto e outros da mesna facção.
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Às vésperas de 1980,
Os explorado.res e opressores do .]ovo
Faziam uma ARENA em volta do pafrer
E dali saia Ditado as regras do jÔgo.
Agora,os exploradores diante e:; d:l.s novas
mais
Circunstância, tem que se unirem
para disputarem altos lucros
sem muita controvérsia,
Então organizam o �artido Democráticosocial-PDS.
são muitas lamentações pelo país a fora,
Até patrão lamenta ••.
Os exploradores, embora reunidos na aureóla
Do PDS,PTB,PP, e outros Pês,
Lamentam as dificuldades de terem que usar
da buro.cracia para aplicarem as selvagens
salvaguardas Nacionais.
O Governo cria uma fachada de democracia
Mas não deixa o povo fazer sua democracia,
Na hora que os lucros dos patrões estão
ameaçados,
Usam direto sobre os trabalhadores,todas
, .
armas possiveis.
Voce, cuidado 1

Uma pequena piada envolvendo o nobre ,,ino m e
De criminosos e corruptos do governo
Pode ser incurso na Lei de Segurança Nacional
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Os Partidos Clandestinos de Esquerda
Proibidos pelo governo de existirem
Agora, existem a qualquer custo.
Entre a deflagação de uma luta
E outra e, consecutivamente em todas
As lutas,estão os Partidos de Esquerda.
Ainda que, os operários confie
Na luta que a esquerda se faz atuante
Ainda desconfiam da esquerda.
Tem dois motivos básicos:
Um,é a própria inexperiência.
O outro, é a repressão de to�a sorte.
Ultimamente,por exemplo,os part�dos
Clandestinos,reapare·ce para os trabalhadores
B com frequencia na imprensa liberal e burguesa
como:

Esquerdistas,extremistas,aventureiros,
Terroristas,divisionistas,estreitadores,
aproveitadores,irresponsáveis,propagandistas,
doutrinários e, uma série de comentários,
calúnias e acusações:
que interram estas organizações partidárias,
que não tem liberdade de livre organização
e principalmente , de DEFESA.

É claro que,qualquer descoQfiado operário
Ao ler ou ouvir estes comentários,não terá
Mui ta vontade de se ingressar nestes partidos
_2 _
De Esquerda Clandestina.
5

Ao lembrar oom eimpati(iL e sinseridade d.os
iãrtidcs Olandeatino dê Es�uerda,
�êi�o claro, que não êetar inclu!do a defesa
do1 seus erros opoTtu.nietãe,infantie e
a.vên ture iro s.

surgé no saio �as lutas dos �rãbalhàdo�es;
O Partido dos Trnbalhãdores -P. T .
O qual se� filiado e atuante.
Foi ori�do na hora axata.
Os trãbalhadorês aesta terr�,querendo
Desata ã se organizar polít1oamente

Abe°?'tãmente,

O P.T. queim:ârá etapas,
""

O gov�rno não quêr o P.T.
Mãe eu vou pr� 1,.
Porque a sooiedaâe queremos mudar.

Ainda, ê g�andê o atrazo no Brasil
Dã o�ganizaçio eindical dê base
E o atrãzo é maior nã organi�açio
Dentro doe sindioatos Pêlegos.
Por êeta Teàlidádê
Sobrá a qu�l quem v�i átu�r

Ter olãro nã õànêçã
Que o partido _ajudã
A preparar as lutas e â organizá-lâs.
Sobretu.do,àqual�s que os e.iifidicatos

Diri�idos por pêlegos,d.êi,cam de real1.z8.r,
Principalmente,a luta �olitio� contra
ô gov�rno é o fim dã expl0�a9ão.

Não podemos dar trégua ao inimigo,
Podemos comemorar alegremente
uma vitória.
se durante 17 anos
De repressão e mal estar
O trabalho e preparo das lutas
culminou com as greves de 78,?9 e 80.
Todo este ciclo de lutas, o governo
Já fez golpear com pacotes e refo:nnas
de fachada democrática ••.
salvo, a organização cristalizada.
-Agora, o trabalho político é redobrado.
AcÔrdo secreto é traição.
Vamos abrir canais onde a massa
participe da elaboração das propostas decisórias.
Este é o fundamento básico que deve nos nortear.
sem a participação da massa, co�panhe.iros
Nosso redobrado trabalho
Será pouco, isolado e as massas -::pouco
aprenderão dirigir as lutas.
Os cabeças de cortiça
Afirmam via seus agrupamentos ;:partidários
Que os 11 gra.ndes problemas nacionais... "
Merecem respostas "urgente".
E isto é verdade
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Mas também é verdade que
"os grandes problemas naci0nais 11
Os 9abeças de cortiça,deixam de falar:
são a exploração capitalista e a geraçao das
injustiças todos os dias:
As Favelas,o Desemprego, a bárbara repressao •..
O que resolve reversar no poder
Miliiares ou cívis, se nenhum destes senhores
Conh:ecem na pele, a exploração que sofre
A classe trabalhadora e apenas seus efeitos
injustos, para decorarem os discussos
bani tos e bem feitos?·
É bem certo.
Os cabeças de cortiça conhecem tanto a vida
dos exploradores., c.o.:no também a dos trabalhadores.
E se conhecem�a fundo,
E se faz estudo profundo,
� para atrair a consciência despreparada da
Classe trabalhadora,
,.,
Para convencê-la .que qs representa.
Ora, porque nao temos uma imprensa r:•nacional,
um rádio; um canal de televisão... ?
No entanto,nunca é tarde lembrar,
Os cabeças de cortiça
Não dão o exemplo prático de como os
trabalhadores devem combater e.destruir
a exploração.
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Apenas diz da importância das alian9�e,0u
Seja, �oonselha aoa trabalhadoree
o a.b11ndono d.li luta da olaaee e da violênc1a..
ora, que violência cometem oe trabalhadores?

Por que eio o�be9ae de oorti9a?
Por que fogem do p�ú?
Por que eendo os oab19aa de oorti9a
vaoilante0 em rala9io a nóe,
A eu.a TEORIA,aventura,utópia,intereaea a olaeme
dominante,oe patrões?

'l!h.1., os ohamo assim: Oabe9ae de Oort19a.
Não por serem burro� (mióloa cheio de ar),
Mae sim, pelo motivo:
Já que sendo oaba9ae de oorti9a,
Uaa.m-na, oomo StiPORTE ideol6g1oo e aneetc aifl
Par� �ervirem,oomo parao1taa inteleotuaie
da burguesia.

vóa também que eó1o estudioeoe doe olaeeiooa:
Marx,Engale,Lênin,Mao •••
��idado oom � luz v&idoa�
�@implora � ooneeiêno1a de vooe�
A tranaform.�rem esta sociedade luX1.toaa
Qu.e p�agu.ej3 todos o� eantoa Di�a
a ola�ae t�abalhador�.
Podais,eerem induzidoij pela eob19oija
oonapir�glo,doa 0xp�rientee e hábei�
Oabe9ae de Oorti9a.
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Voces que não lêem
Nem sequer uma bula de remédio,
Também poderão ser iludidos,com falsas
teórias.
Muito cuid�do,é pouco!

O 8perário que ler
Fica inteligente e informado
Quando entra na luta
Já sabe escolher o seu lado.

No atual momento das nossas lutas,
A nossa consciência e comprometi.niento,
Avança se: lermos até o que está escrito
nos muros,
E devemos anotar nossas reivindicações até
nas palmas das mãos.

Vai logo defende·r
Os direitos -do Explorado
Mas se há contradição
Ele aprende escrever
Chega em seus companheiros
Para lhe esclarecer.

As Flores estão voltando
Ainda que enfrente a artilharia,
A flor florí em tempos de guerra
E os soldados,também castigados
Pela guerra, terão tempo,
Para pensar em sí, nas flores,
e no futuro, na germinação, na união,
Na organização,do proletariado e
da
E x p l o r a ç ã o!
Fi m
PRECISAMOS DE UM JORNAL DE CONFIANÇA.

Hoje,a imprensa cumpre um papel,não somente de bem
informar ao leitor mas, principalmente de formar
uma opinião política e de pre"'Parar o :ileitor,
para os próximos �ombates,seja ele,um participan
te ou um expectador. O jornal também, ajuda e é
um instrumento de organização e luta.
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Que a lei é do cão
Ditada pelo governo
Pelo bem do patrão,
Cumprid� pela policia
B aceita pela sociedade
Capitalista.

(

..

Estas leis em seu conjunto
São facistas,
são para ferrar os operários,
Que reivindicam aumento de salários
Até uma sociedade socialista.
Quando há uma reviravolta
É um dia que amanhece
O operário vai avante
E uma notícia nos entristece.
Ou.e a polícia assassinou
Foi um "subversivo"
Chamado de operário
Que em nosso meio de luta
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Gritava:melhor salário.
sempre é assim
No rádio e televisão
Nos meios de comunicação
Tudo é falseado
Sobre o controle do patrão.
Contudo meus companheiros
A mentira e a miséria.
Não se encobre com o véu
Da santíssima ilusão
Os operários precisam
Fazer sua imprensa
Com as suas próprias mãos.
Uma imprensa que auxilie
• Na luta _e na compreensao.
Prá pensar o rumo certo
De nossa transformação,
Oue vamos em destino
Pela nossa libertação.
Chega de ser servil
Ba mentirosa imprensa burguesa
Produzimos toda riqueza
Temos que isto dizer,
Diariamente, com fraqueza
E escrever aos milhares
De toda a pobreza.
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O dinheiro passa
Pelo fundo do funii
Não temos nem um por cento,
De fome, damos sustento
A todos desse corvil,
De parasitas,que exploram
Os trabalhadores do Brasil.
É nesta crise de Conjuntura
Que a crítica nos crítica,
Que o operário brasileiro
Toma uma nova postura
De ler o Jornal Companheiro.
E sentir que o noticiário
Traz bons argumentos,
É decisivo na luta,jornais
Como o Movimento.
Em Tempo, o Povão,o Trabalho
E demais jornais alternativos
Ou.e trás notícias boas,
É são razoáveis informativos,
sem dúvida são jornais combativos.
Mas como toda regra tem exceção,
Quero avisar que o Hora do Povo
Voz da Unidade e
Tribtlna da luta Operária
Anda conciliando com os patrões
Com �erta intimidade.
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voito a falar da importância
E com muita insistência
Ou.e preci�amos de um jornal nacional
Para com unidade,organizar nossa resistência.
Isto é complicado
E eu não sei por que,
Mas é necessário um semanário
do P.T.
É preciso ter claro,
Ou.e o patrão e malvado
Com seu governo desordeiro
Chupa o trabalho do trabalhador,
E faz proposta de trapaceiro
Diz que o Brasil é nosso,
�as entrega ao estrangeiro,
E não tem vergonha de dizer:
"Ajude o governo Brasileiro".
Há muito tempo fala
De combater a inflação
Sobe o custo de vida
E culpam nossas reivindicações.
Mas quando toma qualquer medida
Nunca consulta os peões.
Estra ano e sai ano

Desvalorizando a nossa moeda
Favorecendo ao patrão
E o trabalhador indo à merda.
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Defendo assint llID Jornal
Que seja de nossa confiança
Para escrever claramente,
sem deixar desconfiança.
Nós estamos cançados
De ver muitos jornais alternativos
Com diferentes visões,
De ver ainda dogmatismos.
Para finalizar
saúdo com muito respeito
A todos jornais alternativos,
Que avance na unidade,sem cabresto.
Posições muito doutrinárias
Ao meu ver é bobag�m
É nece.ssário de norte ao sul
Falar uma mesma linguagem.

A TODA CLASSE TRABALHADORA
A META :g LUTAR
PELO FIM DA DITADURA.
Dos operários do mar,ao empregam público
Dos operários do ar,às trabalhadoras do lar
Dos operários da indústria
Aos de toda agricultura.
A nossa meta é lutar
GQm firmeza e bravura,
Pelo fim da Ditadura.
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Este ano que começb
Com a crueldade da inflação
O trabalhador brasileiro
Já sente muita falta de pão,
Assim,não há quem atura,
A nossa meta é lutar
Pelo fim da di.tadura.
O governo pede esforço
na família brasileira
Prá lutar pelo Brasil.
Oue está com dificuldade financeira
Mas no nosso lar, falta fartura.
A nossa meta é lutar
Pelo fim. da ditadura.
Esta luta é difícil
Assustada, como um terror.
E o medo é espalhado
Pelo cidadão 2 ditador
E o país no caos mergulha.
A nossa meta é lutar
Pelo fim da ditadura.
Voce que é seringueiro
Na região amazônica
Verifica aí quem é estrangeiro.
E começa dá bronca••.
Em quem carrega nossa fartura.
A nossa meta é lutar
pelo fim da ditadura •.
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O Brasil tem dívida externa
Por todo·exterior.
Quer que seja paga
Pelo povo �rabalhador.
sai de nosso corpo e�cravatura
A nossa meta é lutar
Pelo fim da ditadura.
Na hora do café
Não sabemos o que é,
Na hora do almoço
Temos angú com osso;
Çhega à noite sem nada na fervura.
A nossa meta é lutar
Pelo fim da ditadura.

Por onde começar a luta
Prá melhorar?
se a lei está com eles
Par® cima de nós aplicar.
Jesus tentou mudar e
Caiu na sepultura •••
A nossa ·meta lutar
Pelo fim da ditadura.

A gente tem uma vida
E muito amor por ela,
Vamos lutar meus amigos
Prá melhorar a favela.
Constn1indo casas de adobo
Com muito boa pintura •..
A nossa meta é lutar
Pelo fim da ditRdurb.
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A gente tem uma vida
E muito amor por ela.
se a máquina tem bom trato
Como fosse peróla.
Mais direito tem toda a criatura
A nossa meta é lutar
Pelo fim da ditadura.
A gente tem uma vida
E muito amor por ela.
Vamos ser solidários com
Os companheiros que caem na sela,
Aprendendo na vida uma nova postura.
A nossa meta é lutar
Pelo fim da ditadura.
Voce que vive cercad9
Por fazendeiro e capataz.
Já aprendeu há muitos anos
O mal que eles te fazem,
Trabalhando submetido à escravatura.
A nossa meta é lutar
Pelo fim da ditadura.
Voce que planta mandioca
Milho,soja e feijão .••
Que trabalha de sol à chuva
Sem nenhuma proteção,
Se conscientize que voce abastece
A nação de fartura.
A nossa meta é lutar
Pelo fim da ditadura.
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A ditadura é o governo
Oue dirige os estados,
De toda federação.
Ou.e faz imposição das leis
para manter a exploração,
vamos quebrar esta atadura.
A nossa meta é lutar
Pelo fim da ditadura.
Voce que é jovem
Com 17 anos de idade.
Por certo era menino,em 64
Com muita ingenuidade.
Foi naquele ano,que militares
Deram o golpe da crueldade,
Instalando a Ditadura
Que não atende a nossa vontade.

-

Voce que vive no quartel
Batendo continência,em vao,
Passe pró lado
De todos teus irmãos.
É o momento de ter
Vergonha de voce,soldado
Feito pra reprimir o homem
Explorado.
Os senhores falam tanto da pa�
Queremos a paz.•.
Abaixo o fuzil,
Flores no cantil...
Abaixo :a ditadura no Brasil,
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Dialética do .Amor
O amor também é dialético.
Difícil de entender corretamente e fazer,
A gente se satisfaz e termina o prazer.
Olho no rosto da companheira
No corpo,no gesto,presto atenção
Prá conhecer.•.
Prá descobrir outras formas de praze�
Também difícil mas não�impossível,
Para ficar junto •••
B importante,muito sinseramente,
Ter uma companheira disposta,
Amiga de toda briga,inteligente,
hábil.
Não vai haver luta vitoriosa
Pude sentir e ver
Sem a participação da mulher.
Rá uma grande tarefa da mulher e do homem
Como por exemplo: a formação política dos
Filhos da pai e da mãe.
Como pode o hom€m se atrever a dirigir
sozinho esta tarefa?
Contribuir sim.
Por isto defen1o: é preciso acabar de coagir
A mulher à lutar, a amar, decedir••.
gomo pensa o homem dirigir o destino da luta
Ou.e é dos dois?
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II
"Ouero viver como u.m passarinho
Cantar,voar sem direção
Quando quiser construir um ninho
Ei de encontrar um coraçao.
Por enquanto eu quero viver
Com toda liberdade.
cantando aqui,pousando ali
Essa é a minha vontade••. "
III
Para mim,relaciono
Flor e amor.
Pegamos uma semente,fecundamos.
Daí a pouco, a raiz e o caule cresce.
Nasce uma flor.
E temos a alegria, a beleza e o perfume
·com orgulho e satisfação.
Mas se não cuidarmos da flor,
Um dia ela seca...
E mecanicamente jogamos no primeiro
Lixo que passa,
sem sequer plantar sua semente.
B trazemos outra e outra.

Até que um dia •••

Trazemos para nós uma flor bonita
e límpida que, nao precisa de muito carinho
especiais.
Esta é a flor que não reproduz.
E é feita muito bem
Para curtir bons momentos.
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Usamos e trocamos de flor e flores,
sem sentir o amor que a flor traz
Dentro de sua essencia: o perfume natural.
E para desgraçar,a burguesia
Fez o parto e a divisão social:
Mulheres por aqui e homens por lá.

V

O amor,pensei:
Am�r neste momento que estamos juntos,
Até achar que é a última vez.
O amor é sem fim.•.
Uns dizem: eu amo a Deus em lQ lugar._
outros dizem: Deus? Isto não existe·.

IV

Oi companheira
•
.Das horas de solidão,
O nosso amor criou,
Raiz,no coraçao.
A mulher precisa do homem
seu amor e companheiro
Reprimir este desejo
É viver em dramático desespero.
O homem precisa da mulher
Precisa viver de verdade,
Precisa viver feliz
Em condições de igualdade·.
Põe uma rosa na janela aberta.
Sopre a semente desta flor
Para espalhar nos coraçoes
A felicidade
Oue criamos,no meio do labor.
A fonte tem água
Como a fÔlha o orval·ho da manhã
Vamos beber desta fonte
/ É desta fonte natural
/ Que nasce o novo amor.
Que a natureza criou
-42-

-

.
,
amor e uma ocasiao
Entre duas pessoas,
Nesta mesma ocasião,um dos dois deixa.

o

o

o

amor é um sentimento
Profundo,sinsero
Oue suicida.
Deste,que Deus me livra.

amor é uma lua.
É amor à luta.
Faz crescer a luta
Faz descer a luta.
Oh amor filho da puta!

o

amor é um discusso.
uma prática,um poema,vale a pena.

-43-

O amor é um sonho.
tum acumulo de experiência,
Vida,reprodução da vida,
Uma. doênça,
Uma solidão,
Uma lágrima,
Um funeral••.
O amor é o meu bem.
Oi,como vai?
O amor •••
lru:· queria sentir de várias maneiras
Que ainda não fui capaz,
Menos amor a viados e, é claro à morte •.•

SAUDADE
••• Há quem sabe muito temFo
Oue nao vejo meus olhos
Meu rosto,
Oue não me vejo.
Voce que olha para mim ••.
Olhe mais,
Olhe,quem sabe,até •••
Olhe com doçura
Olhe a criatura•.•
-11 /, -
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P R O T E S T O

Há muitos anos falamos em fàzer um livro de poesias. Porém, isto não é fácil pois todos sabem que

preciso muito dinheiro para uma editora publicar

livro, além do difícil acesso a uma editora e ao

trocínio.

um

'

pa-

-

Decidimos lançar este folheto, que reune o traba

lho de vários jovens que tentam mostrar suas

Pega a caneta, começa a ·contar,
doí a sua cabeça,
pega a maquina e calcula,
porque tem preguiça de raciocinar.

idéias,

sua visão da vida, suas esperança, amores e sonhos.

O nosso recado vai para todos: crianças, adultos

e �rincipalmente a juventude, pois somos jovens e go!
tamos de discutir nossas idéias com outro jovem.

Não esperamos que todos ·concordem com o que es·tá

escrito aqui. Desejamos que seja motivo de

·discussão

nas escolas, na praia, no trabalho, nas rodas de

te-papo e no barzinho.

Aqueles que quiserem saber mais sobre o

•

ba

nosso

t�abalho, conversar com esses jovens poetas, e so nos

procurar.

Um abraço a todos, sinceramente,

Os poetas do hoje:

.

Raimundo - Jailton - Edemilson
Ivonaldo - Júlia

Jardeci

Zelinho.

- Paixão

O homem olha para o outro,
ignorando a sua situação,
tenta'ser util,
mas tudo é em vão.

..

.

.,

""'! •

.

Robôs que servem cafezinhos,
outros não se cansam de falar,
e o homem se désvaloriza,
nao tem no que trabalhar.
E os homens calados,
todos se se�tindo sos,
nao tomam nenhuma atitude,
que as máquinas tomem por nõs
FIM

- Toninho - Enoque

CAMPANHA FINANCEIRA DA JUVENTUDE OPERÁRIA CRISTÃ - JOC .
PARA ENTRAR EM CONTATO CONOSCO ESCREVA PARA:

Caixa Postal, 90 - 42800 - Camaçari/BA
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O

CHORO

DE

UM

POETA

Um poeta se enrola na poesia,
chora, declama, traduz a sua agonia.
O choro não lembrado,
que nunca foi entendido,
que nunca foi tentado,
um amor que nunca foi 1esquecido.
Um dos muitos poetas que choram,
implora através de seus versos, um pouco de paz.
Chora poeta, so 1 uça poeta! ! !
Quem sabe um dia serãs· entendido· .••
Poeta·nunca te calas,
sempre hã -resposta em tuas declamações,
mas se perguntas!!!
As respostas ·vem em inspirações.
Poeta não chora mais,
nunca pense que o povo te esqueceu,
porque se ninguém ainda, eu duvido, nao fala de te,
poeta, agora falo eu.
FIM
....,.,_____________ Ivonaldo________

M I S t R I A.

'

Deitado ficou,

nada pronunciou,
alguém o olhou,

depois intercalou.
- Não se ac9rda, nao se mexe!!!

Todos olharam,

depois o examinaram,

mas não tinha jeito.
Não mais falava,

nao escutava,

nao se movimentava,

estava morto.

- Fome ou cachaça???

Ninguém sabe o cer�o,

mas de qualquer maneira era morte,
e para a nossa vergonha,
era miséria ...
FIM

'O

í1

Ivonaldo

O RIO

SAO

FRANCISCO

Na terra de Deus
Corre um rio caudaloso
t O SAO FRANCISCO QUE DESCE
DE MINAS ATt ALAGOAS.
Das barrancas deste rio
Muitas lendas são contadas
Mas poucos são os que ousam
A verdadeira histõria contar.
São vidas mergulhadas nas ãguas;
São vidas na caatinga a de�tro
Morrem de fome e de sede
No alto sertão nordestino.
No soprar da brisa mansa
Que sacode as aguas do rio
Vejo, no barulho das margens,
Um povo escravizado e sofrido.

E gente que jã começa

A gritar contra a opressão
A falar forte e sem medo
Das AMEAÇAS dos Coronéis do Sertão.
Zelinho (Juazeiro)
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QU ER O'
Quero um chefe brasileiro,
fiel, firme e justiceiro,
capaz de nos proteger;
Que do campo ate a rua,
o povo todo possua
o direito de viver.

1 1

1 1

I 1

Quero paz e liberdade,
sossego e fraternidade
na nossa Pãtria natal.
Desde a cidade ao deserto,
quero o operãrio liberto
da exploração patronal.
F inalmente meus senhores,
quero ouvir erytre os primores
debaixo do céu de ani�
as mas sonoras notas
dos cantos dos patriotas

cantando a paz do Brasil.
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A ACEPÇAO

DOS

MOCRtlAS

Nõs somos o hãlito
Doce e refrigerado
Da nova fÕrmula de rebeldia
Dos filhos de uma sociedade injusta
Que tentam rejuvenescer
O flácido seio do coração materno
Com uma rajada de ar quente
No plano politico e social.
E nesse labirinto
De homens minotauros, malvados
Onde se vive
Numa liberdade condenada
Somos o alvorecer
De um dia de revolução.
Com a espada, da luta da razao, na mao
Partim9s para a ação
E usando a palavra como canhão
Lutaremos,
Por uma sociedade justa e igualitãria
Onde os frutos do progresso
sejam repartidos entre todos.
·o nosso lema e AVANÇAR NA LUTA
Contra os homens vestidos em
Armaduras do reacionãrismo mais egoista
Que continuam fechando portas.
Pois, estar cego, surdo e mudo a tudo
r alimentar a ruina da sua prÕpria existência
Neguem o silêncio, apontem sendo justo
Lutem contra a falência
Dos reflexos do Zumbi dos Palmares
Ponham as mãos em correntes
E não deêm recesso ã lutas das suas vidas.
Maria de Lourdes Muniz da Silva
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A VOZ DOS NOVOS FILHOS
Ouviram dos engenhos os roucos gritos
De um povo herõico�
O brado retumbante..
E o sol da liberdade em raios resplandecentes,
Fugiu do ceu da Pãtria tão distante.
Se o valor da liberdade .nós perdemos nas correntes,
Em teu seio
O terra amada
Desafia o nosso peito ã prõpria morte!
O Pátria amada,
Sempre lembrada, nos salve.
Brasil,
Berço errânte,um raio vivido de chamas
E de prece ã terra desce.
Se em teu formoso ceu
Risonho e . limpido,
'
Tanta dor, tanta tristeza,
Jamais resplandece.
Gigante pela própria natureza,
ts belo, �s cru e a tantos não aqueces.
E o teu futuro espero que não seja assassino,
Dos teus próprios filhos mil.
Terra adorada,
Entre outras mil,
rs tu Brasil,
O Pâtria amada,
Dos filhos deste solo ês ditador varonil,
Pátria amada Brasil.
08

Deitado eternamen te em berço esplên dido,
Jamais sentiste frio;
Mas teus f i lhos no mar n avegam horas a fio
Apesar do suor, fome e fr io;
Fulguras, õ Brasil,
Apesar do sofr i mento desse n osso 39 mun do.
Do que a terra ma is garr i da;
Teus r i son hos, l in dos campos tim mais flores;
Porem estas sõ enfe itam os jardin s dos r icos,
E estes campos estão cercados e armados
Pra que teus filhos ja!"a i s p i sem lã.
Nossa vida no teu seio ma is clamores.
Õ_Pãtria a mada,
Ta o ma ltratada.
Olhe! Olhe!
Bra� i l, de fome e de tristeza és símbolo·' )lo;
O l� ba ro que ostenta ensanguenta do·
E d1ga· aos res_eonsãveis desta· flâm�la•
- Que o povo nao vive só de prece,
Ma � e chegada a ho�a da jus
a·
E J� n tos ergueremos a clava tiç
forte
Veras que um filho teu não foge ã'1uta
Nem teme quem te esmaga e leva ã própria
morte.
Terra adorada
En tre outras �i 1,
ts tu, Brasil, a mais usada!
Dos filhos deste solo ouv1· ras
o grito varon il!
Acorda Brasil!
J ü 1 ia
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SALVE

O POVO

F_ORTE

õ salve o povo,
Salve eu,
Viva a un i ão,
Salve a libertação·
Que n õs vamos con quistar.
Õ salve.•. salve....

••

\

a

Salve a nossa gran de massa
Explorada noite � d ia,
Que luta e constrói mun do
no vo, mostrand o s u a forç-a·
E sabedor i a.
õ salve... salve.

(

A crise que nõs enfren tamos
Do norte.ao sul da n ação,
riran do os direitos do povo,
Provocando a morte dos nossos irmãos.
õ salve•.• salve••.
Em todo o povo oprim i do,
A fome e urna real idade,
Vamos dar a volta na história,
õ salve•.. salve...

In d ios e n egras sem terra,
Nós todos somos um sõ povo,
Que luta por paz e justiça ,
O que n õs queremos e um mundo
õ salve •.. salve..•

10
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POLO!

MASSA· ESQUECIDA
A juventude, gente sofrida;
Povo operário, massa esquecida
Pela sociedade que marginaliza,
Lhe negando todo amor.

1

O rosto do Cristo
Sofrido até hoje no povo oprimido,
No jovem explorado,
No indio sem terra e exterminado
Pela ganância do opressor.
Pra que haja justiça,
Um mundo de igualdade,
Que haja a paz e a fraternidade,
Não basta falar, nao basta cantar ...
Tem que se unir, tem que lutar.

1 � �,,,,_.,_ ,.._\

�
, I\��
;.,i ( ?i 1
Á)

.

1

'"�'

'/

'

1

...
.
I �
.
.
-----5 .

MA
�
: ·

-�.
1. �
:=

1.

.,

Paixão
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PERDEMOS OU

Polo! São os homens que te faz
Busacando e vida
Perdendo a paz.
Polo! Sou o homem que te faz
Perdend o a carne , o·_ sangue
Consumido por teu gas.
Carbono, Acetileno, Amônia ou Bezeno
Perto de ti somos pequenos;
Tu és máquina com vidas
Vidas por nõs perdidas
Por ti consumidas.
Sim! Tu es um dragão
Em teu fogo assam nosso pão;
Migalhas e a parte que nos cabe
O grosso vai na exportação.
Lucro no bolso do patrão.
Somos operários a alimentar gigolô
Americano, Suiç�, Japonês, fazendeiro,
Deputado, Governo e senador.
Sei que não prestas
em tua festa consumistes meus pulmões
Suor do nosso rosto
Me dã desgosto;
Desgosto em saber:
Pra me alimentar preciso de você
Pra lhe aljmentar vou morrer.
Seu projeto deu certo
Isso não carece "dizer;
A cada ano mais bilhões pro bolso dos patrões.
Dizem-nos que seu projeto o nordeste vai desenvolver.
Mas na verdade esse grandioso lucro
Nordestino não ver.
Edenilson

1--- --
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A MARI A FLORIPEDES,
A FLOR DOS OPRIMIDOS

\'I

Nasceste no campo
onde a divisão de classes era clara,
'··,
onde o pão não era levado ã todas as mesas.
E foi na miséria, Flor,
que tu ganhaste consciência
da importância e grandeza
)-·<·.,-(
do Homem a partir da união.
\...-'·--·�--- :,.., .

'___. ,..(.l\.·r\: .

Foram muitos os caminhos
por onde teus pés pisaram!
E, hoje, os mais céticos poderão
chamar-te
de subversiva, de here2e e comunista.
Mas acredito que não sao subversivos
os homens que atuam contra um
sistema· desumano,
mas sim todDs aqueles que apõiam e
apõiam na sua podridão.
Na ultima carta que nos e-screveste
lamentavas não poder estar conosco
e ironicamente dizias:
"Quando não é revolução é coração".

Aqui onde velam teu corpo
vejo operãrios,
sacerdotes, educadores ...
e atê deputados tiram a gravata
para render-te homenagem.
Mas agora Flor, tudo ê silencio!
E o que temos são as tuas palavras,
tua voz, teu jeito lúcido de acreditar
nos·homens.

· . ·s·· \J

'

r
'

\••,3-.,,.

Mas e isto companheira,
tu agora vais
levando consigo particulas
dos sofrimentos humanos,
da sabedoria do povo
e acima de tudo, a certeza de um mundo
novo,
fruto de um Homem novo,
Sem distinção de cores e raças.

13

Resta-nos acreditar nos teus sonhos,
no teu amor,
e no teu caminhar, loucamente
caminhar,
com a certeza de q4e a vida é uma breve
estação, nem sempre primavera,
e a morte, a aproximação definitiva
do Homem Deus.

··---�·r···
L,J - i

.
··,

..

}
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E onde tu estãs agora
não �erãs crianças famintas
nem velhice precoce,
não verás sarjetas entulhadas de
homens,
em nome do desemprego,
não serãs levada. aos tribunais, do medo
frente aos "Euclides Figueiredo" para
depor,
porque tua vida e um depoimento vivo
da verdade assumida e vivida em nome
do povo.
Tua vida e o evangelho na prática.
tum grito que ecoa em nome do amor.
Amanhã
quando nõs, os que ficamos
celebrarmos a vitõria final,
teu nome escreveremos
na página branca da memõria operária.
Mas, se me permites, companheira,
faço silêncio por um dia.

- i-.+

---

I

""-+------

� - �,,..__ ,,,�

-+-,.L.f!� .(Q -4:ot'

Toinho B.H.

��-l ...... ....
I

.. IE:t!

�

-

4---../- "' �
ffi'-�=-- ::-��

�

--J,---

...+--t-

i--

lF� � �

14

NO

SEU

No
vã
Vã
Vã
Vã

seu aniversário:
ao parque,
ao Zoo,
a vida!
a casa de um amigo.

No
Dê
Dê
Se

seu aniversário:
uma rosa a alguém
um sorriso a algue�,
dê! Ajude alguém.

N E G R O

ANIVERSÃRIO

Fomos trazidos da Ãfrica.

:

Os brancos nos deram nome

, ;,,
,
i
:
V;p

e

reliqião.

Mataram nossa cultura e alisaram
Nossos cabelos.

.·:,.l-:·
·"

;

Mais eis que surge a aurora.
Estamos voltando a ser negros,
Aprendendo a amar, a recuperar

Nossa cultura

No seu aniversãrio:
Brinque de roda,.
Brinque de pular corda
E amarelinha.
Brinque de ser feliz!

e

a chamar Deus de Oxalã.

E juntos, com toda classe trabalhadora
Vamos nos libertar.

Parabéns!
Enoque
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MENINO - CATA -'LIXO
Sou eu
aquele pedaço de gente esquecida no submundo marginal,
Aquele menino-filho-bastardo,
filho-da-puta que não queria ser puta,
filho do amor sem rosto.
Germe do pecado.

Serei o frio assassino, o perigoso marginal,
o ladrão procurado,
o veneno mortifero e a, contaminação da sociedade.

Minha mãe e uma mangueira,
meu pai, um viaduto,
meu lar, a rua,
meus amigos, os maltrapilhos,
os "grosseiros",
os "desequilibrados" - meus q.ueridos irmãos! ·
Sou o sem nome de muitos nomes: o trombadinha,
o pivete,
Q menino vadio,
o sujo desleal,
�
'!Ir'
a mão-preta e malvada,
e mai.tas brigas e
�
a desarmonia na
harmonia.
Mas o que sou mesmo?
sou a· mocidade sem destino,
o pâssaro que não alçou vôo,
sou a alegoria das periferias, ' ..
a mão-posta para esmolas.
Sou o carente de tudo.
�

11��

Sou o fedelho-c ata-li x o -esperança
que ainda não viu o sol brilhar,
e que na certa,
morrerã antes mesmo
de o ver.

'·'/!J;;l

.,.�
'\'\!'hh, ��,
1,

�,- ,.,,���::--

O��lio (Bel�m) ____�
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RECADO DE SARUt ZAMBI
Povo de tanta beleza;
Povo de tanto sof r.er;
Povo de tanta grandeza;
Povo que tenta esquecer;
Relembra ó teu passado;
Vê os nossos avõs na lut�;
Vê toda a sua labuta;
Lembra dos engenhos;·
Lembra dos navios;
A tragar-lhe e a gerar-lhe
Ouve seu clamor;
Clamor por justiça.
Não! Não adianta mandar rezar missa,
Eles pedem luta, mas luta em comum,
Luta por justiça.
Vamos! lembra o sangue que
Circula em tuas veias.
Tu tens que escutar o timbau,
O atabaque, o agogô e
Sentir o teu corpo gingar
Como num gesto que expressa
Saudade e dor.
Povo, vamos! Dê-se as maos
E segure firme que essa
Corrente eles não partirão.
Vamos, povo! Vamos ã luta
Pela nossa libertação.
18

Júlia

VEM

CÃ

E i •••

Você, jovem!
Que bom a gente se encontrar.
Hã dias que queria lhe ver
E assim conversar um pouco,
Mas no momento não da.
Vejo que você �a muit� apressado
E eu tou correndo; ja tou atrasado.
Vejo que o trabalho tirou o nosso espaço
E o bate-papo morreu.
Vamos exigir?

A festa, o jogo de futebol,
A paquera, o estudo que nos ilude
para um bom futuro ...
A praia pro bronzeado, o passeio,
A roupa no auge da moda...
Vim ate você pra discutir
O presente de tudo que nos interessa
E depois juntar as nossa� ideias.
Posso com você contar?
Jailton

E i •.•

Você, jovem!
Hã dias que queria lhe ver.
Fiquei sabendo que o desemprego
Lhe rodeou;
Que você ta procurando
Um outro trampo e não encontrou.
Vamos sentar para conversar,
Para pensar e descobrir o porquê disso?
Lhe garanto que vai ser bom.

··---

,f f

E i ...

f'.

Você, jovem!
Que bom a gente se encontrar;·
Sei que você tem bons amigos,
E podem assim ser divertidos:
19
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D E S E M P R E G A D O

VENDE-SE UM EMPRE�O
Vende-se um emprego,
Para aquele que tem boa aparência,
segundo grau completo
E no minimo tenha três anos de experiência.

Saio de casa cedo,
Carregando nas mãos documentos;
Na mente a dúvida, talvez esperança,
Medo, vontade, rostos de crianças...

Vende-se um emprego,
Para aquele que e parente
Do engenheiro, do encarregado,
Do diretor ou do gerente .••
Não precisa fazer teste. Pra que?
Pra pe�der tempo??

Que tenho que alimentar� educar;
No coração palavras de uma mulher,
Que quero amar, o melhor lhe dar,
No corpo doido cansaço, desânimo.

Vende-se um emprego,
Que no minimo valan três salários minimos
Pra aquele "filho do papai",
Que mesmo morando longe,
Receba todas as vantagens empresariais.
TEMOS
VAGAS
l>A�A- ..

Vende�se um emprego,
Para aquela senhorita,
Seja pobre, seja rica,
Mas que seja bonita,
Elegante e SENSUAL,
Na condição de virar depois,
Um CASO patronal.

Levo comigo a incerteza,
Um est6mago vazio., uma angústia;
Parece as vezes que pelo destinb
Sou carregado, levado,
Sou um sofredor, um desempregado.
---- ?::::....:

Jailton
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.Pela manhã arrisco uma oraç��'
Um pensamento positivo;
As vezes esqueço,
Não lembro nem de pensar.
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HORA

GA·ITAR

DE

Chegou a hora� já chega de esperar,
Se não lularmos agora
Mudança não haverá

Juntemos então nossas forças,
Basta de ser futuro;
Plantemos a luta, regando-a com a união,
Colheremos da labuta, a paz,
Tão cultivada fruta.

No jovem, hã a impaciência,
Um anseio de mudança;
Lhe inoja a indecencia,
Arde em suas narinas
Essa sociedade fitida.

Chega·, pois já cansamos
Deste sistema opressor,
Onde sõ vale o dinheiro
E menospreza-se o amor�••

COMO SOMOS

.

NÕS?

Alguem gue fala levanta a voz,
Ou alguem que cala quando falam de nõs?
Procuramos ter vez e voz,
Ou não temos vez para expor nossa voz?
Todo jovem tem direito
De gritar,
Viver,
_
Amar�L utar e falar.
Por isso não fique quieto
Nesse lugar
_
. Tente ajud ar alguem e tentar se a_ juda�-·
Seja jovem ao_ver,agir
E se possivel julgar.,
E não um velho ranzinza
Que sõ sabe critiéari ·
Geovane

Cansamos de ser
Consumidores do modismo,
Fechados no comodismo
Que nossa vida corrói.

r hora de reivindicar justiça,
Emprego, espaço e mais;
to TEMPO, o momento
De não calarmos jamais,
/ ;
Gritaremos:
""
OUEREMOS PAZ"!.=·-_--.
.
l
.: / ..·· Raimundo
.. . . . /
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SER OU NAO SER:

BRASIL

I

tIS A QUESTAO

Muitas pessoas que não tem noção das coisas,
Nem experiência da vida.
Não sabem distinguir as coisas
As vezes vê alguêm e julga mal
E não tenta analizar a9uela pessoa a fundo
Se você ê uma pessoa t1mida, quieta,
Que não gosta muito de brincadeira,
Alguém tenta até duvidar da sua masculinidade
Tentam dizer que você não ê homem,
Pois eu acho que não é alguém
Que diz que você é homem ou não,
E você mesmo quem vai dizer,
Que vai mostrar através de seus atos,
Nas atitudes,
Seu diálogo,
Homem não ê aquele que satisfaz a mulher na· hora do
sexo.
Homem ê aquele cumpre o seu dever,
Homem ê aquele que tem carãter,
Tem dignidade e não anda se esc·ondendo da policia.
O homem ê decidid�
Sabe o que quer e sabe onde se mete.
Por isso não se engane.
Aquele que você julga mal
Pode te dar muita lição de vida.

Õ! Pátria amada Brasil.
Não te esqueces de quem te amou
Cujo sangue Jorrou�� tuas veiis,
Regou teu chao
Sedento de Vitõr��,
Por ti,
Por tua GlÕria.
Pátria amada!
Não queres guerra armada? Me-xa-se.
Nos segue nesta caminhada
De luta, paixão e transformaçio.
Encara teu povo
Que surge de novo
Pra brotar o Camp�
Enxugar o pranto.
. � .
Te mostraremos as. s.uJe1.ras de teus ..:cantos;;
Encara-nos Brasilt
Teu povo de pê lhe oferece um canto novo.
Õ! Brasil.
Dizem-nos que em tua
Mas vivemos a morrer
· Vimos que tu cresces
Tua população padece
Fome.

terra nio hã guerras
de fome;
�
e enriqueces poucos homens
de Desemprego, Seca, Ench�nte e.

Õ! Brasil.
Me conta ai como surgiu essa divida va
Sou seu fã
Sei de tua beleza, d�_ta�t �s riquezas;

Geovane

Sei um pouco de tua h1��9f�!

1

1
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ts potente,
Teu solo é fêrtil,
Em suas tetas mamam os conte�tes.
Vai Brasil mestiço,
Sai desse cortiço ·
Vem lutar com a gente;
Te queremos atento,
Veja nosso sofrimel]__to.
Na mão a fome de p�o
Por ti nosso coraçao bate de.paixão;
Encara-nos Brasil!
26
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APRESENTACAO
Hoje, quase todas as riquezas que a sociedade con
sorns são produzidos pela classe operária.Milhões de
oporários industriais e rurais, ao lado de milhões
de trabalhadcres do co mércio, trflnsporte, serviços,
etc. constituem eSSEl imensa força de trabalho cole
tiv� que é o proletariado, Apes�r de ser respons�
vel pela procfoção de todas as riquezas, o proletari
ado recebo beixos sal�rios que o condenam a uma co;
dição de viéa miserável, ao mesmo tempo que é su bme
tirlo 2 todo tipo de arbitrariedade por parte dos pa
trões e das forças �ilitares e policiais que estão
a ssrviço desses mesmos patrões. A exploração e a o
Pressão corist:ttuern as duas faces do sister.ia capita-=1 jstA: para viver e acum ular capital às custas do
tr�balho alhoio, os patrões oprimem os proletários
para obrigá-los a manterem-se na condição de explo 
rados.
Portanto, é inteiramente justo que as operários
se rebolam contra essa situação. Isto porque, se os
proletários produzem todas as riquezas, é lógico e
just o que Rles lutRm para controlar a produç�a des
sas riquezas como forma d e acabar com a exploração.
Neste momento em que as lutas do proletariado con
tra o arrncho salarial avançam. é indis pensável i�
criand o e reforç ando as organizações de base inde
pendenten da classe, em cada seção e em cada empre
sa. Tomando consciênci a da necessidade dessas orga
nizações de base independentes, a classe operária
terá força para lutar por suas legitimas reivindic�
çÕes e também para acabar com a demagogia dos part!
dos políticos patronais. Assim, organizados e ami
dos, os proletários poderão tomar em suas mãos
o
s e u pró pri o d est 1 n o •
3

Organizados e unidos, os proletários acabarão com
a miséria e·a violência impostas pelos p atrões e i�
porão a s6lidarie��db e � frater�i�ade entre todos
os trabalhadores.
deve�os
Para comemorar este 1 9 dR Maio, quando
nos raunir para discutir a situação da classe e pr�
parar nov�s lutas. oublical'!'os este Cader no de Poesi
as onde se re�rata as consequências da exoloraçao
capitaliste. , se interpret� a revolt a existPnte no
proletariedo.

Tribuna Cperárif!
Ri e d e J ar<:' i rc
ati ri J - 1P70

4

e r;n s é d (J d G cH él e . r.! i. é) '
(r� � rnrnt� �b�!fdE,
[f1eir' de: ho:-as tr·.=--bolhadas p::>"'a aumentar a econumio
'· �1.::z:-! pr. casa. Prr-,blo111<1!-i G rr,,1:i.s r-rr) b 1 o mas
e ri •rnças doent�s e Gubnutridas,

il.rr .. ; 7 a:: ...... fnriPha nr �!"1=tr1 .-

,::-,.,njug:ol e agresc:;0es P.'lll, ...1.U.JS ,
fi·-itflr'.- nn leitr1 SC'':' +ernura t carinho
r. n...,,,,� ;i:1,1c.Je o c-"nsc1ç'"',
p,-,dr·uc;:ac)a, r; siir,nr.i.c cr,,tfldO
Pp70 ro� ostri�ant9 do �8�pDrt��0r,
[ ,.., rp e e s t r i"I ça l ri a d o d e> e e n s e ç :j
A�r r z com f3rinh� na m��mitP,
Parto ss� dcspodj�� parA o dia a die
Cr� "igarrc P"tru os ��ntes.
A 8�bcç� trAnsbord3nMo �e pr�hlo�?s.
--:,.,r.riução lc,tac'"l de c-:ioL·ÇôS prDhlemáticas
ílFtc e ponta dn conglc�erBdo oscr�v r �iste.
A .. rcl:� " ::onsciÊncie na :obr-Bvivencia.
/\ s:i.rnne soi:3 dandri inícin fJ BSr.ravidão
E vr-i USf'nc'o ui· pouco de energia
ÍJU" lhe sob1';-, ,
'l'3s :·,or,s qt!e vão Sü pr.is::;ancJo
A Ji�0n: snA � hora do elmoço.
Vr1i comer arroz com fflrinh�
S0nhRndo n0 fcij�o e no fil�.
!.J:: �rc,nto me[>:O•Jdo corre pelo rosto .
Ocit?. p ara des crnsrr
E mGrgulha no sono eterno.
O corpo inanimado
e vist o pelos companheiros com pesar
E compaixão.
A revolta começa a brotar
1-!as cebeçrs problemáticas
U� grito e coa unissonamente.
Ao lado sem nada valer,
O corpo do operário indigente
Q u o p é'.l rt i u s em de spe di d é'l •
[1 1JS?.I/Snra

p oesir'l
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RESISTENCIA

PAR[ E PENSE

Eu vou rasistindo.
MasMa co� fome e injustiçada.
fu vou resistindo
�esmo na �is�ria.
�u vnu resistindo
Mesmo com aumento do custD de vida
Eu vuu resistindo
M8smo com baixo sAl�rio
tu vou rasistind0
M9smo sonda nprimida e repreendido
�u vou resistindo
Mesn,o com suas cadeias
Eu vou resistindo

hCDrda companheiro:
t::�t:i na hora de ir pra labuta
Dar lucro a o p atrão.
Vá, pegue esta condução.
il'lesmo lotada,
Para não hev er horas des cont adas
Do seu mísero s alário
Para o pomposo lucro de patrão.
Vá irmão, ligue a m áquina
E faça o lucro do patrão
T:rabalhas almoçand o,
f'.J ã G t e n s d j_ re it o d e d e s c a n s a r ,
O patrãc r,recisa de mais e m ais.
O p::1trão viaja em navios, avioes e carros de luxo
E v..:icê, nos v elhos trens da central.
� ��trão j6 lucrou a semana,
\'ai verrnear,
E você �ai pros botecos da Baixada.
Pense nj sso irmão.
� d�ixe de dar lucro a o patrão,

poesia

r�nsmo com seus

fuzis

e

canhões

Eu vou resistindo
Mesmo com suas covardes torturas
Eu vou resistindo.
Qurro sim� ver voe�
Pesistir na viravolta.
1 l povo A
lhe cobrar
A fome 0 as injustiças.
F m iséria c2u�eda
PGlr.s S8Us míseros salé.rios,
E a sua fam e de lucros
E seus numentos desenfreados.
� opressao e a repress�o
Oue tu me impõe,
Tr...:us fuzis, teus canhões, tues torturas e tut1s
cadeias,
Ni-o sgra forca
P�ra s resisf�nci� do povo.
6
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ENTERRO NO
·rvJORRO

NOSSíl

tL

Pnr entro �s frest�s do b�rraco,
L;grimas do l�mBnta
08rr-'-'m9d7s r-: morte rio operôr:io .sarr.biste.
�-çu�le piso de terrA b�tidn,
As 1 ,;; ?-ri Mr-i s r P. g-"" r:·
A rev�lt� �rossnte.
r-m cjm"' r:f-9 rncs-"'
IJn, c::-ixão se!'T' ornr-irnent-"' ç;o,
Cnm flores de pnr�sit� sem fita �M�rela.
0 corp� QO nper�ri� s�Mbist�
Quo escrnviznda em vjdp,
Lut�va pelo cii� A dia,
n seu semblante l'T'�r cado
Pr.:lo sofrir:iento
Pr>rii-? que ninpuêr:i chore.
P morte jam�is vencer� a lut�.
nesc8 o morro �cnmp�nh3dn,
fl. 1in�1uErn cr0rR,
fnrol�do nA b0n�eirA de escol�
M�rc�do pelo toque de surdr.
1: hcr,:i rJe lutar, 8 hor·"l de lutar
F. hcrf.l r:18 lut;,r�
�nto�m o hinc do morro,
I\ vide é isso,
Isso é a vida.
Se ficarmos p�rados
Soro�os tragados pela rod� viva.
Feito o sepultamento
\/ol trJ o morro pro morro,
f.sper�r o outro morro.

;u· .T r�r.
.

Vemos ccrnp�nhoiro aa trübalho.
Vamos comb9ter a ascravid�o.
Somos todos oper�rios
Vamos �cab-é1r com é'l exploreç;;o,
Chega de tanto sofrimento.
Miséri�, fome e opressão.
Vanos dar a m�o e S8r unidos
V-mos acab�r com os patrões.
�s suas fer ramentas
Paguem
°
E vamos a lute sem derrot:1.

Chegou a nossfl vez, vamos er, frente
E vamos most ra r que somos g e nt e ,

poesia
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ME NINR OPERRRIR

L N �IA· DA
J��AGINR(AO

T � cl:; rl i"'
Nc mesmo hor.�:;:-i0
Eu vojc e mGnina operáriç.
Sintc s2u olh�r c�nse�n da l�buta
f1e e ne n r a r ::: r- r.1 pin g r, s e' s ma f.: n "'t is mo •
Caminhemos lado � lad0
Sem palavrcs.
O que falar? Rebusco o pon���cnto
Par,� lhe c:.zer al?rtJue não scj� ur1e
Dccl�raçâ� burguesn,
11 e u s se n t :!. rs r, t r• s pro 1 e tá ri o s
Podam neo SGr aceitas
Por uma certa alien�çao.
Se�pre n3 mesm3 esquine
f\fo lê: se pô rt.r-:o s
Co� uma troca de olhôr.
Ele segue em frgnte,
Eu sempre per� � esquerd�.
Qualquer clia
�1e nina opa ré!ri?.
Seu olhar cans�do corno e meu
GerarB um mesmc sentimento.
[ O !T: ee rt 8 Z ü �
CorninherG�cs ledo a lado
T rc, c ô n d o e 0 n seiê nei e.
Algo m:::lis forte:;
Que a 8lienação burguese.
E naquela esquina
Jamais nos s ep;i r-3 remos.
E os nossos o lhar es
Serão mais ternos sempre pela esquerda.

paesia

f··J u v i3 n s i ne r t e s ,
�anh�ct0s pelos rBins do sol ooente.
T r.� z e rr: -, !'1 ris�
�v� ch�c�-so no mnu r�stn,
Frzandn o pens9�snto
1.' ,i"'. u::1
ar por todi'l imar,In,,.. ç,;o
�un0tri"!nda n� sociedade,
Cnrr�Íd� polA m�ldad�
v e rn e n m t n r1::1 e s c ó r i "l
:- u e:=.
IGpl.;)nt:rndn ."')· r1isÓri�.
A sombrn de meu cqrp'J
Rrflstid� no eh;�
_
Interrompe 0 irn9gin�çi"!�
VP�tida na sens n ç;o
n� nottn que v�m cheg�nd�
Silonciose e chei� ds mist6rios
Cc� estrelns cintilãntos
F�zenda rejuvenescer
r. r:-,r?. u to do .
c�indo na rcal id2de
Pôrtindo pra lut�
Pri"! cornbnter e explor0ção_
E tode escÓrii"! que me impoe
A rnisé ria.
Com p�s sos decididss e conscientes
T0rno-me um átomo
Em todo mol�cula oper�ria.
0

1
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LEMBRANÇAS
PR.SEkAGEIRRS

O ORGHI\JISMO

Vejo � chuv� que cri
E os oingns que se desf�zo�
Ao ch0c�r-s0 no ch�o.
Tnspirndo escrevo -�J.ro
-ílue � chuv� me faz lembrAr.
Pele vidraçn d� j�nel3
Vcc6 trdn mnlhrdr
Surgi� no t8mpestPdc,
r-u corrir � port?
r�� �s rn�ns da rl"scjns.
�9u corpo �l�g�v�
'l me? u, a e e s'J c1 n ::', i x Ão •
�U,"' r0upa rnolhrdfl
r·r rn'Jstr9V"l .� tr�nsp..,r11nciA
'l,:;, seu corpo.
F �s pingns de pr1z0r
Se �issolviam no ch;o d0 meu interno.
n C,':1lor do meu
AbrAç�ds ao seu corpo gilido
S�ltrvam vrpores de delírio.
Roliv�rnos no ch�o no �uge d� prazer.
A chuv•'.l passr.
Assim como você se desf�z
De meu pens�rnentn.

Meus pis quP �nci...,r�� pnr caminhos
Tcrtucsos e �rr1nt0s
M�s �inhes �ern�c n�o fr�aueja�.
Mau ccrpo que molhndo de sucr
Enfrentou �s t�rtur�s sistcm�tic�s,
Minh�s m�cs quE e tu�G cnnstr6i
Ced� vez mais Ccilejad�s
S6 segur� n l��ut�.
Meus olhos v�nc�r·1s b11scar
D 1 :Lmi t-::
v-; rc-c!:: º
Minh� boc� consur0d� �c0e
No seio dr prnlet�ri�do ch9rn�ndo libard�d0
Liberdade; liborc...,rle p;:na qu!:.m·
O �ço ç� rupressã� detéw,
Liberdede pAr� quem produz pro senhor
Liberdade p�rn o povo.
Povo que sofr._:, povo rn�:1obrAdO:
Povo quo cameçc:: a lut5r
P e 1 e, li be rt ':! ç ã o •

�=
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NO ESCURO

SEMENTE

f,J ,-, i te e.:: 1 ma
F LI fl Vf'J ga r'
f:"strr>lr-:s nc- ceu
� r':l r0 mir.h a cabe çe,
F.u pnrgunto;
O c:ie GU er,1,
ri que eu sou, o que sere d, rürn?
Nnste c3ninho se� fim
Mirr r. infinito,
Astrcc que hrilhRm,
Sintn-me cnmo ume gnt�
Wue dnsprende rio seu meio
� se riesm�ncha nn ch�o.
íl s�fr imento p0ssA,
As �legr ias tamb�m.
C2minhc nA noite sem ninguirn.
Tento encontr5r um ccminh0 escuro.
Por mais que pr�curo
Não con sigo encontr�r,
P oi s e a u rora
�I ão ta r d n a eh e g a r •

NnscRu pQr culp7 d( pr�zar c�rnal
Viven�o no mais vil �ssprezo
Repudiedr pala s0ciad3de
Comendo mig�lhas p�r? sobreviver.
Segue o trilh� do subnundo
Revoltado com a snciadade �ue lhs mAss,cra.
Com u c�nsciênci� �pesed�
SAi n 8SM� nn tentetiv� ris f8rr�.
Tornb.., i né.� rt e
Qut..r-, n�c-, teve culp-9 cie nascer.
Desprezado no cresc±manto�
Vid::. misGr�vel
Impostn pol� scciedape
Que :iprime, oprime .o explorf\.

poesia
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F-1 PROCURA

Pnrdide na solid�o
� procurA da raz�a
í.les cobre e errr:i,
fem acher a verdade
Pl�ntn � sernGnte,
C�lhc e poder dA mente.
Oesc•ns� o cansAço
� o "' p e r t n
d -:'l vi d ,?. •
C,1US-:; confusão
Procur�ndo � r�z;�
IJnscobre a verd,9de
E ac�•-1 o erro.
r19nt� o desc2nso
E cnlho o c0nsCTç0.
N�sce ne monte o fruto da semente,
P consci�noia d� vida Apertada,
Ach0do n� multid�o.
Ssm r02�0 de se perdar
AvançA par um novo c��inho,
f1 hore da raz�o estÁ para chegar.

SOCl[DHDE
A �urcr, nem surg�u
E jf surgem pel�s ru�s desert�s
Cem p�ssos trôpegos.
AJr�st�rdc-se pel� forçn do sobroviv�ncia.
Fl ltan�� � cQn�ci�nci� do s0fri�ent8,
Vjaj�M nc up"rto rl� n�cessirl•�e
Desem�ôrc�ndo no centrn da axploraç�o.
TiagAdos pel� labuta d0 di� � di•.
O dia já r.::icu.
Pelos ruas �oviment�d�s
Cem p�ssos �pr8ssedos
RE v oltados pel3 �iséria,
i;:we são impostos,
Aciqui rer. ':.l consciêncie d,3 luta.
Srguern lado a lado
Pnr� combater o Oçpitel
Inimigo ferrenho da labuto
i'1atam e morrer"'!, mas nõo lergam
A própri:i causa.
Ufa nova s ociedede v�i nascer.
poesia
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MADRUGADA
MílR�11ín
i'lerrüté" em baix:, do braçn
t 0 r. s o s •
PaES03 apressados em direça8
A labuta d� f��rica.
:'.arr.üta 8r.1 baixo de braçc
Express�o nervosa.
Conduç�o lot5da sen destine
Ao local de trabalho.
n-rrnita em beixc; do braço
Um operário revoltado.
Com passos censados,
Obrigado pela sobrevivência
Penetra no centro d� exploração,
Reúna como�nhoiY-os, procur.:3 sedução.
Sg tudo fezes e nada tens,
Nade terás se n�o fizeres a luta,
Um a marmita em baixo do braço
Faz o descanso de uma miséria
Andar de barriga vazi�.
�1 1:i s cu :i. o s

r
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Madrugada o silênci o ronda.
Na f áb ri e a ronda o 1 u e ro
Não pára a labuta.
Sofr em os operários com o silêncio do medo.
O medo da repressão que defende o lucro
E si 1 enc ia o t ra b a 1 h o,
O trabalho que constrói a fáb rica
Oue os operários labutam na madrugada,
A madrugada da exploração.
Vão vivendo os oprimidos,
Oprimidos pelos poderosos
Por q uem são governados.
E q uem governa
Nada faz por quem faz no dia a dia.
Pelas madrugadas
o dia a dia pingente e miserável.
Indigente que trabalha por uma marmita
íl ue ma 1 dá par a e n go 1 ir,
Vai se arrastando pela ronda do silêncio.
O silêncio da espera
f"Jue espera a hora cert':
De acab ar com a opressao e a misérin,
Imposta por quem explora.
E quem explora?
são os capitalistas
Que não perdem por esperar
O fim da exploração
Na madrugada do dia a dia

poesia
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IJ hori1Gi1: ,Jomou :.1rn éin:i.i.Jus
f: triJ.hcu o cacünh,·..
Ge volta do tr�balho,
RJtcrnava � pobre case
LiC: sut·urbio d:í.stnnt:e
Nessa dia ale n�o chegou em casa,
N�o afagou os filhoD
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Comb Btendo a exploração.
� um proletário que luta pela classe
É a classe na figura de um prolet�rio.
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odos os anos milhares de trabalhadores morrem no Brasil em acidentes de tra
balho. Outras dezenas de milhares são mutilados no serviço pelas mesmas razões.
Um número incalculavel de trabalhadores sofre de doenças profissionais adquiridas
no dia a dia da produção.
Qual é a causa desta situação e como combatê-la? Essa é a questão abordade
neste audio-visual. Ele analisa a política de saúde 110 Brasil do ponto de vista dos
trabalhadores. Mostra como o regime de exploração cria as más condições de traba
lho, causa imeidata dos acidentes. E, também, como as péssimas condições de
saúde dos trabalhadores alimenta o lucro das empresas de assistência privada.
Depois de analisar a ideologia e a política de saúde mantidas pelos patrões e pe
lo governo hoje, este trabalho apresenta uma proposta de ação sindical.
A intenção é que esta proposta seja discutida nas fábricas, melhorada e que sirva
de base para a organização dos trabalhadores. Esse é o caminho para que se ponha
fim à violência patronal contra a saúde e a vida dos trabalhadores.
Com esse material, você tem nas mãos uma ferramenta para desenvolver o tra
balho sindical com a saúde e outras questões ligadas às condições de vida dos tra
balhadores. Como toda ferramenta, o material tem que ser vem conservado e usado
de maneira profissional. Abaixo você encontra alguns conselhos sobre como utilizá
lo.
• Quando for apresentar o audio visual para um grupo de trabalhadores, você de
ve estar preparado. Leia antes o roteiro. Discuta-o com algum colega que tenha feito
apresentações semelhantes. Isso o ajudará a tirar as dúv�das e fortalecerá o seu cer
nhecimento sobre o assunto.
• O audio-visual foi feito para abrir o debate nas fábricas. Para que a discussão
seja rica, convém preparar de antemão perguntas que estimulem os participantes a
dar opiniões.
Cite casos reais ocorridos nas fábricas para ilustrar as idéias apresentadas no au
dio-visual.
Depois que todos estiverem se expressado, tenha o cuidade de sintetizar o que
foi dito e tirar as conclusões.
• A apresentação do audio-visual é apenas o pontapé inicial do trabalho com
saúde na fábrica. Aproveite a oportunidade da reunião para programar novas ativi
dades que ampliem e fortaleçam o grupo.
COMO PREPARAR A PROJEÇÃO

• Ao receber o equipamento e os slides, confira se não está faltando nada Leve
uma . -lâmpada extra para o projetor. Não deixe que uma falha técnica prejudique a
reun1ao.
• Antes de ligar o projetor, verifique se a corrente elétrica do local é 110 ou 220, e
adapte o aparelho.
• Faça uma projeção de teste antes de iniciar a reunião para certificar-se de que
não ocorrerá nenhuma falha durante a apresentação para o grupo.

-

-

- -..
- ..
- - -�-- • Arrume os slides no carro do projetor seguindo a ordem indicada. Para que a
projeção seja correta, os slides devem ser colocados no carro de cabeça para baixo.
Na moldura dos slides vai indicando qual o lado que deve ficar voltado para a tela
o Com a imagem projetada na tela ou sobre um fundo branco uniforme (pode ser
urr1a parede ou lençol), ajuste o foco da lente.
• Ligue o gravador e posicione a fica cassete no começo da gravação.
Acompanhe o roteiro. No final de cada locução entra um trecho musical que
anuncia a mudança da imagem.
• Acompanhe a gravação com o roteiro escrito de modo a conseguir uma boa co
ordenação entre imagem e som.
• Após a reunião, reúna todo o material adequadamente para que nada se estra
gue ou se perca.
---
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POLITICA DE SAUDE NO BRASIL

1 O desenvolvimento do Brasil criou grandes bairros e cidades industriais. A vi
da dos operários e suas famílias gira em torno da fábrica. A fábrica domina a cidade
e estabelece todas as relações econômicas, sociais e culturais.
2º - Todos os problemas
e as lutas sociais são os reflexos da contradição entre o
,
capital e o trabalho. E a luta destes dois campos que decide os projetos e os destinos de toda a sociedade.
3º - Com um movimento operário desorganizado e fraco de um !aao, e uma bur
guesia que nasceu e se criou aprendendo a massacrar os índios e os negros, e
apoiado num Estado autoritário, gerou uma sociedade marcada pela violência social.
Por juntar os trabalhadores e por decidir todas as relações na sociedade, a fábrica
tornou-se o principal campo de luta pelas transformações.
4º - Na sociedade que vivemos, tudo é previlégio de quem pode comprar. Quem
não pode fica de fora dos bens e serviços produzidos.
5º - Na produção capitalista, a organização do trabalho, o ritmo, a carga horária, a
pressão das chefias a produtividade, produzem o lucro dos capitalistas e, como sub
produto, sobra para os trabalhadores as doenças e os acidentes de trabalho.
6º - A exploração da doença como fonte de lucro criou um dinâmico setor capita
lista. Com a omissão dos Serviços Públicos, criaram-se os serviços privados de as
sistência médica, capitaneados pela medicina de grupo e pelas instituições de segu
ro de saúde, muitos envolvendo o capital multinacional
7º - O famoso milagre brasileiro, elevou em taxas assustadoras o número de aci
dentes de trabalho. Tivemos em 1976 de acordo com dados oficiais 4 mil mortos, 30
mil inválidos, e quase 2 milhões de acidentes, transformando o Brasil em Campeão
l"v1undial de Acidente de Trabalho.
Bº - O escândalo dos acidentes provocou pressão internacional e o governo teve
que estabelecer normas de higiene e segurança no trabalho. Porém, os cachorros fo
ram amarrados com linguiça. O governo deixou na responsabilidade das empresas
os serviços especializados em segurança e medicina. Com isto facilitou o cambala
cho nos registros das doenças e dos acidentes.
9º - São permitidos os convênios médicos com as chamadas med1c1nas de grupo,
colocando a assistência médica no caminho da privatização e desviando os fundos
1
da previdência aos serviços médicos privados.
1 Oº - Os Serviços Especializados de Medicina e Segurança no Trabalho (SESMT)
são os principais instrumentos aos patrões na área da saúde. Os técnicos, emprega-

-dos da fábrica, dão a última palavra sobre as condições de trabalho (logicamente,
sempre de acordo com os interesses dos patrões).
11 º - Ao serem admitidos, os trabalhadores são submetidos a um exame, onde
são selecionados os mais saudáveis para a produção.
Aqueles que se acidentam ou ficam doentes, são ameaçados pela demissão fa
zendo com que escondam o problema, contribuindo para uma boa imagem de saúde
ambiental e para a burla de acidentes.
medicina
sem
prestar
Isto
mantém
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122 - Os acidentes de trabalho podem ser tratados e acompanhados pela própria
empresa. Cabe também ao patrão registrar e denunciar o acidente provocado pela
sua própria empresa. A burguesia conseguiu legalizar uma imoralidade que nenhum
outro país ousou utilizar, não permitindo ao trabalhador ser dono sequer da sua des
graça.
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132 - Como não há fiscalização por parte do JNPS, as empresas burlam como
querem as notificações sobre acidentes, prejudicando os direitos previdenciários, e
fazendo propaganda de falsos indíces de acidentes, com as famosas placas.
-�
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14º - O tratamento médico dos trabalhadores, é extramamente caro, e de péssi
ma qualidade. Ou ele paga mais de seu salário e completa a consulta e serviços de
diagnósticos, ou nem sequer terá· o olhar do médico dirigido a ele.
15º - No começo da luta pela saúde, os trabalhadores criaram os seus próprios
institutos de assistência médica e de pensões. Em 1964 a ditadura acabou com to
dos e criou o INPS controlado totalmente pelo estado sem a participação dos traba
lhadores.
15.a) Somente no período pós 78, quando toma forma um novo movimento operá
rio sindical nos grandes centros indústriais, é que iniciativas particulares e gerais
passam a ser tomadas dando maior atenção à questão da saúde.
16Q - Neste período, foi criado o DIESAT, orgão intersindical de saúde dos traba
lhadores, passando a ser uma entidade de referência no movimento sindical.
179 - Após um período de avanços e conquistas, o movimento sofre um retroces
so.
Comissões de fábricas foram destruídas, vários militantes sindicais foram demiti
dos, inclusive cipeiros. Isto juntado ao fator dos dirigentes sindicais não terem con
seguido incorporar esta prática na luta geral dessas categorias, foram grandes entra
ves para o desenvolvimento da luta.
18Q - Depois de longos anos de experiência, de erros e acertos, o movimento sin
dical acumulou o suficiente para elaborar uma política para a área de saúde.
Podemos definir dois eixos básicos para esta política:
1Q - Ter o local de trabalho como centro de mobilização e organização, e enqua
drar todos os movimentos sociais nesta proposta, para mudança geral do sistema de
saúde no País.

19<2 - É fundamental envolver todos os ativistas de base no desenvolvimento da
luta pela melhoria do ambiente de trabalho e pela mudarça do sistema de atenção
à saúde. Isto tem que ser combinado com um plano de acabar o desconhecimento
que hoje prevalece quanto ao tema.
20º - E muito importante investir no trabalho com os Cipeiros, permitindo a partir
da ação pela saúde, a sua articulação com os militantes sindicais para juntos cons
truirem uma política global para a fábrica
21º - Deve-se constituir Departamentos de saúde fortes e competentes tecnica
mente, permitindo ao movimento uma eficiente assessoria para as lutas.

O centro da nossa ação, não deve ser a denúncia, mas propostas objetivas de
transformação da realidade.
22º - Com nossa ação centrada na fábrica criamos a força necessária para sair
mos fora do calendário oficial das campanhas salariais e promovermos lutas especí
ficas forçando inclusive a entrada na fábrica dos dirigentes sindicais junto com os
fiscais do Estado.
23º - Precisamos de uma política imediata de relações com os órgãos públicos.
Temos que acabar com a posição que assumimos hoje, de por um lado, denun
ciar e negar as instituições, e por outro ficarmos submissos à elas.
As instituições que tratam dos bens públicos, devem ser disputadas pelos inte
resses da classe. A relação destes interesses, tem um papel fundamental nos rumos
que as instituições tomam.
24º - Temos que pensar na nossa condição de vida e de trabalho. Devemos ques
tionar a nossa relação com os técnicos, com o Estado e com todas as instituições.
Não devemos ter relações submissas, nós sabemos melhor que todo mundo, onde o
sapato aperta. Isto pode determinar uma mudança em nossas relações com estes
setores, saindo de uma relação de solicitação submissa, (muitas vezes delegando os
nossos problemas para outros resolverem) para uma relação de ação conjunta ou
complementar.
sindical na área de Saúde?
25º - Por que um modelo
·-

o
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26º - Porque o único modelo existente na área é o patronal. E o modelo patronal
é inacessível aos trabalhadores por sua linguagem complexa, e por não ser capaz de
conhecer e resolver os problemas do ambiente de trabalho, e controlar eficazmente
a saúde dos trabalhadores.
27º - O modelo sindical deve dar un,a resposta e uma alternativa técnico-cientifi
ca competente, que seja acessível e utilizavel pelos trabalhadores, independente
mente de seu nível cultural.
28º - O modelo patronal é baseado em modelo técnico desenvolvido a partir de
experiências acumuladas internacionais, e acomodado à nossa realidade, e tem co
mo objetivo central a avaliação do dano para indenização do prejuízo do trabalhdor.

'

.'

29<2 - O modelo patronal individualiza as doenças, tratando dos casos isoladamen
te..Assim faz um problema que é coletivo, se tornar problema individual.
30<2 - O modelo patronal, faz com que vários problemas sejam resolvidos isola
damente. Para isto se baseiam nos limites de tolerância baseados em lei.
Com isto, se num ambiente o ruído estiver em 85 decibéis, ele é considerado
adequado. Não importa para o patrão se o trabalho exige uma grande concentração
mental, ou seja se alguns trabalhadores são susceptíveis a perdas auditivas.

/

31 <2 - Nas reuniões da CIPAs é comum os patrões chamarem os técnicos, (médi
cos, engenheiros etc.) para tirarem ,as dúvidas e dizer se existem soluções técnicas
para os problemas apresentados. E comum o técnico dizer que é neutro, porém só
apresenta soluções que interessam aos patrões.
32<2 - O modelo patronal prega que para resolver os graves problemas de insalubridade e de segur.ança, basta o trabalhador usar os equipamentos de proteção indi
vidual. Não importa o desconforto que esses equipamentos trazem, nem as necessi
dades fisiológicas vitais do ser humano.
Com isso, além de lavar as mãos para os problemas existentes, o patrão joga a
responsabilidade dos acidentes e doenças, aos trabalhadores.

-----------

339 - O que o modelo sindical deve fazer?
349 - Ser uma alternativa técnico-cientifica. Temos que dar uma resposta cultural
rompendo,com a teoria de que só o técnico sabe das coisas. Devemos contruir um
método de investigação coletiva dos fatores de risco do ambiente de trabalho. Os
trabalhadores devem ser os sujeitos da história e não, simples objetos dela.
35º - O modelo sindical deve promover a participação dos trabalhadores, e suas
lutas nos locais de trabalho. Como se poder ver, para o sindicalismo atrasado o mo
delo patronal é suficiente.
36º - Temas que ter propostas concretas para a mudança das condições de traba
lho. Para isto devemos estender nossas articulações políticas aos técnicos, aos inti
tutos de pesquisas, às revistas técnicas e ao movimento sindical internacional, que
já superaram muitas de nossas dificuldades.
37º - Devemos investir nos grupos organizados de setores e seção da fábrica,
tendo um plano de ação articulada de trabalho. Este plano, deve ter tarefas e etapas
a cumprir, sempre usando linguagem e instrumentos comuns.
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38º - Este plano de ação deve começar com os registros gerais do trabalho:
• O número de trabalhadores envolvidos na ação.
• O horário de trabalho
• O turno
• Se fazem ou não revezamento

•

•

• O horário das refeições
• Se tem pausas com ou sem lanches
• Se fazem horas extras
• Se existem faltas por saúde (dar a média)
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392 - Fazer o mapa da seção localizando máquinas, equipamentos e mobiliário
existentes e os pontos de trabalho.
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Descrever as atividades executadas pelas mais diferentes funções existen

FATORES NOCIVOS
RUI 1>0

v•

1� Grupo:
&RA
ILU M IH A,�AO
'- De
2? Grupo:

T�A&A&-tfo F.

QUEIXAS E RISCOS
Colocar danos e quais
fatores de risco são
responsáveis:

4? Grupo: TWt&iots,

pa

... Q. \

6� Grupo: FEllRA ENTAS

Q.I.

1 fl?A.'O �ftO

3? Grupo:

PES�»O f ,o�tfÃO

TAAe. NOTultNO ETC. .. eo.J.uh-., (+.•(,.J�•
5? Grupo: PtSO DE'J:1 c..f!NTf,
O
�SAdO ·4. ,e,; ��
1
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�
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Fatores nocivos por ordem de
importância relativa:
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41 Q - Levantar todos os riscos do ambiente, isto deve ser feito à partir da partici
pação do coletivo.
42º - Criar a possibilidade dos trabalhadores medir a intensidade de um fator, por
meio de instrumentos de medição (como o medidor de pressão sonora para medir
ruído) deve-se capacitar para avaliar outros fatores como por exemplo, a intensidade
do trabalho, quando não existe equipamento de medição. Devemos também elabo
rar faixas de tolerância para os vários fatores nocivos.
43º - Esses critérios permitem distinguir os (grupos de fatores que compõem o
ambiente de trabalho).
o 1 º fator são aqueles também presentes no ambiente onde o homem vive, como
a luzt o barulho, a umidade, a ventilação.

t

•

442 - O 22 fator são aqueles que não estão onde o homem vive, estando exclusi
vamente no locai de trabalho, como poeira, o gás, o amianto, os fumos de diversos
tipos.
45º - O 32 fator são as atividades tisicas ou musculares.
46º - O 4º são todas as condições que possam determinar efeitos stressantes:
tensões emocionais, jornadas prolongadas, trabalho noturno, turnos revesados,
pressão da chefia, trabalho monótono etc.
47º - o 52 fator saõ os riscos de acidentes de trabalho, arranjo fisíco deficiênte,
máquinas sem proteção, E.P.1. (Equipamento de Proteção Individual) defeituoso ou
inadequado etc.
482 - 6º fator, as condições de conforto e higiene sanitárias, refeitórios, alimentação, água, uniformes etc.

QUEIXAS

DOENÇAS

Nos olhos ()
fraqueza·()
ouvidos ()
esgotamento ()
Ap. digestivo ( )
tosse ( )
Ap. respiratório ()
eniôo ()
Sistema Nervoso ()
má digestão ()
sonolência ()
Mental ()
Pele ()
insônia ()
nervosismo ()
coração ()
fígado ()
dor de cabeça ()
Rim ()
dores de coluna ()
tonturas ()
Coluna ()
Articulações ()
problemas de pele ()
irritação nos olhos ()
problemas de visão ( )
irritação de nariz e garganta ( )
falta de ar (· )
perda de audição ( )
Outras queixas ou doenças: ________
• Colocar sempre o número .de
queixosos ou doentes ao lado.
492 - Deve-se levantar todos os dados de saúde, todas as alterações de saúde e
queixas relacionadas ao trabalho. Ao final todos os dados devem ser estudados.
502 - Os registros de fenômenos de saúde, acidentes de trabalho, número de acidentes por mês ou por ano, de acordo com os seguintes critérios de avaliação:
• acidentes simples, sem afastamento
• acidentes leves, com lesão e afastamento até 15 dias
• acidentes medianamente graves de afastamento de 15 a 45 dias
• acidentes graves com 45 dias ou mais de afastamento
• (acidentes com perdas de membros devem ser anotados separadamente)

51 º - Para composição do mapa de riscos: todos os dados levantados anterior
mente devem ser sintetizados para que possam ser utilizados pelo grupo.
522 - Todo o esforço não teria sentido se não culminasse em soluções técnicas
para cada problema. Para ísso, precisamos durante todo o processo pesquisar so
luções, consultar os técnicos e entidades especializadas, ou mesmo trocar experiên
cias com outros locais que resolveram seus problemas, para que possamos compor
pautas de reivindicações.
532 - Não podemos esquecer que existe uma ampla Legislação sobre os ambien
tes de trabalho. (São leis que foram feitas sem a participação dos trabalhadores).
Com este plano de ação vamos conhecer melhor a realidade e podermos utilizar es
ta legislação nos aspectos onde ela é favoravel aos nossos interesses.
54º - Esta proposta de ação sindical foi apresentada no seminário da Diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos.
552 - Este seminário foi realizado em maio de 1988.
562 - A proposta foi assumida pelo Movimento de Oposição Metalúrgica de São
Paulo, e será apresentada como tese no 52 Congresso Regional da CUT da Grande
São Paulo.
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Apresentação
Finalmente, com algum atraso, temos a alegria de apresentar o relatório
final do Encontro Estadual de Cultura e Socioeconomia Solidárias - Por
uma Economia para a Vida, realizado de 20 a 24 de março deste ano, em
Mendes, RJ.
Convocado pelo Fórum de Cooperativismo Popular do Rio de Janeiro
e visando ampliar o diálogo com integrantes de iniciativas solidárias de
todo o estado, este encontro reuniu cerca de 100 pessoas, vinculadas a
mais de 60 grupos associativos e cooperativas populares do estado.
Sua finalidade, para além do próprio objetivo de encontro e
confraternização, foi avaliar o caminho percorrido até aqui na criação e
consolidação de uma socioeconomia solidária e deliberar sobre o que ainda
está por ser feito.
Neste sentido, a principal deliberação foi a de estarmos todos e todas,
nestes próximos tempos, empenhados na construção de uma Rede de
Socioeconomia Sblidária do Rio de Janeiro, vinculada à Rede Brasileira
de Socioeconomia Solidária.
A principal estratégia para a construção de mais essa rede estadual será
a de manter em atividade O'Fórum de Cooperativismo Popular do Rio de
Janeiro. Trata-se de um espaço para aprofundamento dos temas e questões
que estão sendo trabalhados pelos grupos de trabalho (GTs), tomando-os
como apoio e instrumento para a construção de nossa rede.
Longe de uma criação meramente nominal, de declaração apenas, essa
rede estadual só será efetivamente construída na medida em que os grupos
se reforcem, troquem informações e se complementem, solidária e
economicamente, em todos os âmbitos possíveis: gestão, produção,
abastecimento, comercialização, crédito, conswno etc.
As im1meras intervenções feitas durante o encontro, reproduzidas aqui,
buscam seguir um novo rumo em direção a formas renovadas e originais
de trabalho, tendo em vista o sentido maior que norteou o encontro: por
uma economia para a vida.
Assim, querendo crer que este relatório possa contribuir para o
esclarecimento, incentivo e apoio na caminhada, em especial no que se
refere à viabilização da Rede de Socioeconomia Solidária do Estado do
Rio de Janeiro, desejamos a todos e todas uma leitura atenta e proveitosa.
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Francisco Lara - Capina
Membro da Comissão Editorial desta publicação
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Associação de Mulheres de Vila Turismo de Manguinhos
Deise Eval Landim

A Uni Arte é um espaço para reciclagem de artesanato. O local foi
cedido pela associação de moradores, onde nos encontramos todos os dias
e teníos diversas atividades para que os idosos da região possam se ocupar
e ajudar na renda da família.
É um projeto que tem tudo para dar certo, no entanto temos tido
dificuldades. A falta de máquinas e materiais tem nos impedido de concluir
nossas atividades. Seus custos ficam em R$ 9.540. O objetivo primordial
é contribuir para o desenvolvimento das potencialidades dos membros,
envolvendo não só idosos, mas outras pessoas da comunidade. Assim,
contribuiremos para: elevar a qualidade de vida local; resgatar a cultura
popular; fomentar e revelar talentos artísticos; estimular a auto-estima,
pelo trabalho do indivíduo e de seus familiares; e muito mais.
Esperamos conseguir criar uma cooperativa de produção e capacitação
de todos os alunos em confecção de artefatos de decoração e vestimentas,
a partir do reaproveitamento de sobras de tecidos. Esperamos também que
o projeto cumpra os seus objetivos. Pensamos em concretizar este projeto
para o bem de todos, especialmente para as idosas, que são sedentárias.
Algumas até têm aposentadoria, mas nenhuma pode, de fato, ficar sem
ajudar a família. Quando elas ficam sem atividades, sem perspectivas, ficam
doentes, estressadas, com problemas de pressão.
Dentre as mulheres que já trabalham conosco, há aquelas que os médicos
ficam surpresos com a melhora nas enfermidades. Eles perguntam o que
elas estão fazendo para estarem tão bem. Nós temos produzido e criado de
tudo. Desde colcha de retalhos, almofadas, conjunto de cozinha, paninhos
de móveis, tudo com reciclagem dos retalhos.
Verdejar Proteção Ambiental e Humanismo
Diogo Mauro da Silva Fernandes
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O Verdejar surgiu do intuito de preservar a Serra da Misericórdia, aquele
maciço que abriga o Complexo do Alemão, desde a Igreja da Penha.
Começamos pela localidade do Engenho da Rainha.
O maior problema que temos é o de consolidar o próprio grupo. Quando
começamos, não lidávamos com esse tipo de trabalho. Um é marceneiro,
um outro office-boy.
Com�çamos a interagir com a comunidade local e mais e mais pessoas
passaram a se juntar ao grupo. Mas demorou muito para nós mesmos
acreditannos que poderíamos ter um projeto. Como o projeto é ambiental,
tínhamos a dificuldade da falta de experiência do grupo, além do fato de as
pessoas terem de se sustentar primeiramente para, depois, pensarem em um
projeto de preservação da natureza em suas localidades.
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Além disso, tivemos o problema da falta
de crédito. Também temo
s
muita dificuldade em organizar o grupo em
funções para administrar melhor
o trabalho, e xecutar melhor as tarefas . Esse
é o problema maior dentro do
Ve rdejar. Pode ri a falar um pouquinho
dos obje tivos d o grupo, mas a
perspectiva do encontro é o de buscar aju
da para o trabalho efetivo m
esmo.
Cresam (Centro de Referência para
a Saúde da Mulher)
Cláudia Garcia Felipe da Silva
Nosso trabalho é voltado para a saúde
da mulher numa perspectiva
preventiva. Iniciamos noss as ativid ade
s n o Comple xo da Penha,
mas
também realizamos atividades com mul
heres de outras comunidade s, em
parcerias que visem o desenvolvimento
comunitário.
No ss a pers pec tiva aqu i é t e r um ent
e nd i me n to me lh o r s obr
e
coo pe rativ is mo pop ular . Como tem o
s parce ria s com outr os
grup
o
s
interessados em formar essas cooperativ
as em uma rede, viemos aqui para
conhecer melhor esta prática e poder levar
ess as experiências para os grup
os.
Sementinha Serviços Comunitários
Maria de Lourdes dos Santos Gom
es
Trabalhamos com prevenção de doença
s, fazendo vis itas d omicili
ares
na Penha. Nossa dificuldade, no momen
to, é a de como traze r mais
pes
s
oas
para o nosso grupo. Te m que ser, inic
i almente, um voluntário,
qu
e
não
queira ter uma retirada f xa. O problema
é que nossa produção de remédio
ainda é muito pequena. iQuand o convid
amos as pessoas para entrare m no
grupo, todos dizem precis ar de di nheiro
, assim não pode mos oferecer muito.
Temos dificuldade de convencer as pes
soas a apostar no proje to com a
es perança de que, com o t
empo, possa melhorar a re
nda de todos.
Projeto Reciclar
Wanderson Soares da Silva
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Nosso trabalho é desenvolvido em Olar
ia, na Paróquia São Sebastião
de Olaria. Trabalhamos com reci clage
m. Trocamos materiais recicláveis tais como, garrafa plástica, lata de alum
ínio, lata de ferro, caixa de leite e
ga rrafa de vidro - por divers os obje
t os , dent re ele s ces tas de comida,
televis ão, computador.
Os catadores vão acumulando ponto
s e dizem pelo que querem trocar
aquela quantidade de produtos reco
lhidos na comunidade. Poderíamos
resumir em "O que vocês imaginarem,
nós estamos trocando". Interessante
observar que até lugares onde antes e
nchiam em períodos de chuva têm
ficado melhores desde que começam
os o proje to.

----------
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Sicrnifica que te mos ajudado na qualidade de vida ambiental �as pess oas
.
tes e no entorno de onde noss os catadores fazem r��1clage m. A
res�de�
.
dos catadore s é formada por mulheres idosas da regiao. Temos a
;:�;:�tiva de, nes te encontro, obter mais infonnações e divulgar nosso
proj eto em outras comunidades.
Projeto Musikfabrik
Lucas Kastrup Fonseca Rehen e Reinaldo Grua

S . Lucas Kastrup músico e estudante de Ciências Soci ais da Uef].
p /� o do Proj eto Musikfabrik, que e xist e desde 1995. Fabricamo�
��mg:�ei
:�:entos musicais. Fui aluno do Musik:fabrik em 2000 e 2.
.
�;
d desd e então Trata-se de um proJe
�::�j:::::a;c:ordenador da institui ção, Antônio José d o Espírito
Santo, um grande conhecedor do assunto.
.
.
se divide em dois cursos. Um vespertmo seman al, ofe rec1do a
O proieto
J
unive�sitári?s ou pessoas de class édia É necessário pagar uma pequena
quantia. Saiamos com um arsen � �e informações so bre a produção dos
.
instrume ntos, s ua orige m, cultura musical, e tud o que envolve cada
instrumento.
. .
.
H,:ª amda um outr o curso, mais interessante. É ofereci do pela manhã,
todos os dias, para jovens de comum'dades carentes, que recebem uma
e
bol
���1:pº��e:U�:n::t:
' �ro jeto d. emanda recursos e aí está seu principal
proble ma. No ano pa ss ado, fl urn mm·t o bem , mas este ano e stamos
n
s
es pe ra?do a respo sta de alguns f n
o mteress ante é que o curso ié ªd:��: �:fJ?:: �:��::�olitica é a
s
s
e
r
inserçã
e
e
que o J:��� �� e��e�� ::::� :�::i�:;; �:q º�; :�s=:;t::::�
.
A pro�ost a do curso é esta: trazer os
dentro de um espaço do povo, publi�o.
,
ens inamentos de ins trumento s mile �ares, ms umentos africano s que,
t uma atração por
quando ouvimos, sentimos �a atraçao dentro �
aquele s instrumentos que nao sabemos o porque.\�'::os que isto tem a
. .
ver com os nossos antepassados, com os quais estamos mteiramente ligados ·
Por isso, to rna-se ai nda mais agradáv,:l entr�r e m cont ato com tais
ta raiz
g
instrumentos. Além do mais , os �ovens estao p 1sand
que vem da música, que sai dos mstrumen � t�
e1 os p � ::s ::::s. Foi
assim que começou a música nos países a7ncanos e :té mesmo entre os
nossos indígenas.
,
.
A proposta do curso e mteressante por ��er uma alternativa para ess es
jovens ocuparem o seu tempo, de fonna cnat1�a e produtiva Meu objetivo
é aiu
q�e façam seus
, dar a criar uma cooperativa para es. ses J ovens, para
. custar e possam
vai
trumento
i nstrumento s e poss am di ze r quanto O ms _
partici par de todo seu processo de construçao.

�!:�;:,
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Hoje, pro duzimos go i a ba aba
..
.
caxi ' aiPim ' queiJ
o , g a linh a , quiab
maxixe, t o mate' pimentão c'·
o,
. .
· namo s porcos e pequenos a nim
. .
ais. Temos
dificuldade de produzir em :b
es a1a p�ra o mercado. O
que temos em
tonelada s é quiabo, maxixe e
aca x1; esses produtos têm
um grande
potenci a] de venda.
Cooperativa HabitacionaJ Co
nstró·1 F'acil
Arno'b·io N'
obre a de AJmeida
g
Tra balhamos para a classe mé
. . .
dia e para imo b1li
árias. Temos comissões:
de o bra s ' de mobilizaçã o , seg
ur an ça forma çã o . 'tem
,
.
. o s ta mbem
regimento interno.
um
Capacitaçã o profis�.'1ona 1 80%
fo1mados na própria
cooperativa, a partir de interes
se própno.
.
0 s a Ju
d a nte s vão a pren den d o c
. .
om os pr o f1s
s1ona1. s, ele v an do
cont inua me nte a
qua lid ade d o t ra ba lho. Nã
. em
o
prec isa mos en trar
concorr enc ra, poi
s temos credibilid a de no me
rca do. Temos retir
semanais, de aco rdo com a pro
ada s
duÇº que fazemos. Temos
ajuda nte, meio
oficial, pro fissio nal e coorde
nado/
F a zemo s a utogestionaria me
.
nte a distrib UI?
ªº
- de sobras. t:1os. último s
anos, as so bras têm sido em
tom o de R$ 200 � p o r ano
para distribuir p o r
30 pessoas. Ainda é p ouco. Co
nstruímos.mansoes, mas 80%
dos cooperados
não têm onde mo rar Fazem
o s um fu ndo social
poi
'
·
s
os
c
ooperados são
autono mos - o fun
.
do é para tOda despesa coletiv
a
ext
ra
.
Tiemos um banco de horas:
.
.
entramos de sóc10
s com o capita
lista, com
no ss a força de tra
balho - acumulando horas, obt
end
o
um
lu
c
ro
de
R$ 240
mil. Os R$ 120 mil são ara
nós e a outra metade, para o
ca pitalista, que só
tem o dinheiro e o inve!'te.
Relações de trab alho· o hor
ário é ºr ca da um, co m base
na confiança
e na consciência, o ambien
te é a a/avel. Em �001, deu
qua
se R$ 7 mil
para cada um. Sete pessoas
.
saíra� uma p o rque Já e�1qu
eceu, não precisa
ma is traba lhar ; outra por
:
que c �prou uma vendmh
a na fav ela e foi
tra balhar lá.
A

,

•
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Cadts (Centro de Aprendiz
a em e D esenvolvnnento Téc
nico e Social)
Maria Sueli Buss de Souz g
a

Surgiu em 1984, através de
.
curs o s e discussoes.
Em 1994, fomos para
São J o ã o de Me riti Of
,
ereciam o s c urs o ·s de Me c
·
aru ca e Elé tric a e
.
Implemento s Agrícolas
· Ho�e, temos ta mbém Eletrônica e Ad · .
mimstração
com Infor mática. A forma
.
.
ção é t'e�ruc
a e pob,t1c
a a o me sm o tem p
Aco mpanha mo s as pessoa
o.
s que terrrunam o s cursos. N.
ao os md
uzimo s a
nenhum tipo de o rga nizaç
.
a
-o, seguimos o deseio
� dei es, do que querem
aprender e onde querem tra
balbar.
A

•
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Associação Habitacional S. Pedro de Alcântara
Claudete Conceição da Costa

A cooperativa foi criada em 1998, por voluntários preocupados com o
númer o crescente de sem-teto em São G o nç alo, co m as invasões de terrenos
e prédios abandonados e o crescimento de favelas. Somo s ao t o do 225
famílias na região, 40 optar a m pela formação da cooperativa.
Compramos um terreno com recurs o s próprios e parte da Igreja S. P.
Alcântar a. Ho je, pagamos aluguel dos barracos que moramos, pa garemos
po r 15 anos. A maioria tem situaçã o financeir a difícil, mora ndo em áreas
controladas pelo na rc o tráfico. A Fundação Bento Rubião tem apo i ado
com ca pacitação. As próprias famílias co nstroem suas casas em mutirã o,
num tota l de até 17 horas de trabalho.
Central de Movimentos Populares (CMP) do Estado do Rio de Janeiro
Luís Carlos de Souza

A CMP é frut o de uma lon ga caminhada, construída com esforço de
toda a militância do s mo viment o s po pulares. Surgiu a partir da Ana mpos
Articul ação N acional do s Movimentos Populares e Sindicatos - mas, em
1980, co m a criação da CUT - Central Única do s Trab alha dores - a partir
de 1983, p assou a discutir movimentos po pulares. No 8º Encon tro da
Anampos, os particip antes resolveram, em plenária, criar uma co missão
provisória dos movimentos populares.
Em 1992, houve outra plenária, na qual se discutiu pela criação da
Centr al e, no ano seguinte, aconteceu o congresso de sua fund ação , co m
representantes de moviment o s de 22 estados brasileiros ( com o de
prostitut as, negros, mulheres, mo radia e saúde, cria nça e ad o lescente,
morado res de rua, homossexuais, direitos humanos, transporte e outros).
Em 1996, foi realizado o primeir o congresso com o eixo Reforma Urba na
e Cidadania, no qual foi co nstituída uma coordena ção feder ativa. Três
anos dep o is, acontecia o segund o congresso da CMP, que pro pôs mudanças
pr o fundas, d a do o co ntexto de ex clusão so c ial, globalizaçã o e
neoliber alismo . Daí se tirou co mo eixo P o lítica Pública com Participa ção
Popular, co m propost a de um projet o alternativo . A CMP tem um papel
articul a dor dos mo viment o s, mas gar a ntin do sua a utonomia em um
processo democrático. Atua da seguinte forma :
• mobilização - escolhemos o 31 de Maio como Di a Nacio nal da
Mo bilização;
• o rganiza'ção - por meio das direções municipais, regionais, estaduais e
nacional;
• formação - por meio de seminários, cursos e conferênc ias;
• co mo estamos - uma direção de 27 membros garante a proporcionalidade;
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• movimentos - crianças e adolescentes, mulheres, moradia, sem-teto,
negros, cooperativismo, portadores de deficiência, homossexuais etc;
• parcerias - com várias entidades e, atualmente, com o governo de Cuba,
onde vários jovens militantes e filhos de militantes estão estudando
Medicina e Educação Física;
• atuação no RJ - direção atual escolhida em congresso estadual com 11
membros, organizados regionalmente como: Região Central ( município
do Rio de Janeiro), Região da Zona Oeste, Região da Baixada, Região
Serrana, Região do Médio Parafüa (interior), Região Sul-Fluminense,
Região Nordeste, além da organização e articulação dos movimentos.
Internamente, a CMP trabalha com setores como: Setorial de Mulheres,
Setorial Criança e Juventude, Setorial de Negros, Setorial de
Cooperativismo. A CMP é um espaço de luta, mobilização, articulação,
formação e construção de um projeto alternativo. Acreditamos que só com
a participação popular poderemos transformar esta realidade e termos uma
--sociedade mais justa, mais solidária.
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O mundo do trabalho e a economia para a vida
Mediador: Hélder Molina
Palestrantes:
• Marcos An11da (Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul - Pacs)
• Reginaldo Magalhães (Agência de Desenvolvimento Solidário da Central
Única dos Trabalhadores - CUT)
• Rosemary Gomes (Federação de Órgãos para Assistência Social e
Educacional - Fase Nacional)
Hélder Molina
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Nesta mesa, traremos à discussão um debate central do nosso encontro.
Estamos acompanhando, atentamente, uma série de mudanças no mundo,
principalmente no mundo do trabalho. Mudanças que estão acontecendo
no capitalismo neste início de novo século, que afetam diretamente a
sobrevivência material dos homens e mulheres do planeta. Essas mudanças
fazem parte de uma articulação mundial, chamada neoliberalismo. É a
nova fase do capitalismo, que traz competição, agressividade, violência
e acumulação de renda e riqueza a um pequeno número de pessoas,
enquanto a maioria da população aumenta sua condição de miséria e de
dificuldade para sobreviver.
Este mundo globalizado traz uma série de conseqüências para a nossa
vida cotidiana. É o debate que iremos fazer aqui. Teremos a participação
de Reginaldo Magalhães da CUT. Trata-se de uma central com mais de 3
mil sindicatos de trabalhadores no Brasil. Surgiu no início dos anos 1980
e, hoje, é referência na luta dos trabalhadores do país e da América Latina.
Reginaldo vem falar em nome da CUT, especificamente em nome da
Agência de Desenvolvimento Solidário da CUT, iniciativa política com
o objetivo de produzir projetos, propostas e alternativas para as seguintes
questões: desenvolvimento sustentável, geração de trabalho e renda e
busca de um outro modelo de desenvolvimento social no Brasil. Não
esse neoliberal que o governo Fernando Henrique tem desenvolvido nos
últimos oito anos.
Temos também a presença de Rosemary Gomes, assessora da Fase
Nacional, instituição que trabalha com desenvolvimento sustentável,
gênero, cidadania, geração de trabalho e renda; enfim uma série de temas
de políticas públicas no campo social. Não esquecendo também que
Rosemary é do Fórum de Cooperativismo Popular do Estado do RJ e uma
das mais ativas participantes da Rede Brasileira de SocioEconomia
Solidária, estando envolvida nesse debate nacional e internacionalmente.
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Nosso terceiro convidado é uma pessoa conhecida de todos nós, Marcos
Pacs, uma das instituiçõe s que alime ntam o Fórum de
Arruda,
Cooperat:Jv1smo do Estado do RJ, a R ede Brasileira de Socioeconomia
Solidária e a Rede Global da Socioeconomia Solidária .

Rosemary Gomes
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Vou começar desconstruindo o tema trabalho. Muitas pe ssoas vêem 0
com? se fosse sinônimo de e mprego. A realidade mostra que a
abalho
:
ºente tem mmto me nos oportunidade de emprego e aí a geração de emprego
apar e c e como uma alte rnativa, col e tiva e até individual, e ntr e
m1cro e mpr esas ou grupos familiare s para te ntar re sponder à falta do
e?1pre?º· O tema do l º emprego, que era uma necessidade, uma Juta mundial
d1scut1 ?a__ e n:i todos os país e s como uma forma ideal de organizar a
s�br ev1v e n�1a das pessoas, física e e conomicame nte, hoje já não se
discute mais.
Nã � � �ais uma utopia possível e já se discutem as alternativas a essa
.
1mposs1bilidade. A economia solidária vem juntamente nesse movime nto
e� qu � afirmamos: "mesmo que as fábricas voltem a acel erar as máquinas:
nao vai ter empr ego para todo mundo". Milhões de jovens que entram no
mercado de trabalho todo dia não têm a segurança que seus pais tiveram
em décadas anteriores. S egurança de ter um trabalho de carteira assinada
um seguro, um fundo de garantia e certa estabilidade. Me smo considerand�
que e ssa segurança nunca ch egou a ser da forma como foi idealizada. A
segurança �unca foi �ão grande , mas a carteira assinada era uma segurança
para um �ai de familia e seu trabalho, reconhecido, não só legalmente, mas
pela socie dad e, como uma p essoa que sustentava e dava conta de se
responsabilizai· pelos filhos e mulheres.
A mu �ça no me rcado de trabalho é marcada pela entrada das mulheres
na econollla de forma muito mais ativa e visível. Elas sempre trabalharam
mas de forma invisível, no ambiente doméstico. Essa entrada no mercad�
de trabalho, e a redução do mercado formal de e mprego somou-se à falta
d� altemativ � �ara jovens - que, durante algum tempo, contavam com o
al1s �ento militar, que lhe s proporcionava, pelo mesmo, um salário fixo
- e hoJe essa alternativa já não consegue mais dar conta. Aí a economia
solidária aparece como uma esperança de construir.
A economia solidária engloba não só as formas de organização dos
t rabalhadores coletivame nte, solidarizando-se , con struindo, mas traz todo
ess e debate sobre a cultura, o lúdico, o prazer como ele mentos capaze s de
transformar a natureza e construir a sobr evivência física - não só voltada
para o trabalho como obrigação, como um mal necessário mas como forma
de exercitar criativamente suas capacidades. Enfim, tra�-se da reversão
dessa capacidade de transformação da natureza da própria sociedade como

medida econômica da sua farru1ia e do próprio indivíduo. Mas também
quero discutir sobre aqueles que ai nda e stão na fábrica, de carteira assinada,
e procuram as cooperativas como empresas. Cooperativas de trabalhadores
são outras formas de geração de renda que ainda estão muito vinculadas ao
mundo do trabalho formal, ao empr ego, e há políticas públicas para esse
grupo de trabalhadores.
A Fase te m preocupação com duas fr e ntes: o trabalho informal, a
precarização das relaçõe s de trabalho, a organ ização de trabalhador e s
(valorizamos muito a atuação da Agência de Desenvolvimento Solidário
(ADS) da CUT e das centrais si ndicais). A ge nte t ambém sabe das
necessidade s de organizar as experiências que e stão fragmentadas. No
estado do RJ, temos iniciativas em Magé, Campos, Paracambi e Parati.
Ainda isoladas, sem conhecimento de grupos que reproduze m muitas vezes
os mesmos produtos e serviços, sem nenhum tipo de informação e
ligação. Organizar e ss e s e mpree ndime ntos no campo da economia
solidária é e sse ncial. E também há de não se abrir mão de discutir as
necessidades daquelas pessoas que ainda e stão na fábrica ou no trabalho
formal, principalmen te n e ste mome nto e m que se e stá discutin do a
reformulação da CLT.
Quando trazemos o te ma das plataformas, não e stamos discutindo todos
os detalhame ntos, mas levamos os ele mentos principais para discutir o
ambiente que vai fortalecer essas experiências alternativas. Por isso, algumas
pessoas estranharam quando le ram a plataforma da Fase, lançada ano
passado. Aume nto do salário mínimo; reformulação; vincular a questão
das reformas da le gislação dos dir eitos dos trabalhadores à ques tão do
sistema S - garantir que o siste ma S, que é dinheiro público, seja um
sistema de capaci t ação, de formação de cooperativas, e não só para a
microempresa e o trabalho individual.
Tem que ter uma série de elementos, são custos-não só financeiros, mas
também de uma nova cultura, de uma nova formação, de valorização. Por
exe mplo, discutir sobr e uma coop erativa popular de costure iras. Uma
cooperativa popular está vinculada aos intere ss es da comunidade, pode
ter os elementos de solidarie dade internos e não te r os elementos ex ternos.
Discutir com o MST o seu sistema de coope rativismo, discutir a relação
trabalhista com o movimento sindical e as age nte s que são criadas - e a
relação com essas e os sindicatos, dos sindicatos com os empreendimentos,
e dos empr eendimentos ligados ao gove rno sindical com os ou tros
empr ee ndime ntos, numa p ersp ectiva de de se nvolvimen to e conômico
local, integrado e sustentável.
Isso é o que chamamos hoje de D elis, integração e sustentabilidade
com foco no território local - que não deixa de pensar em âmbito mais
geral, mas está vi nculado às ações locais. Para essas ações locais, te remos
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qu � t:� políticas para vários segmentos. Na perspectiva da e ;onomia
solidana, t��os as co ?perativas populares, não temos produção, temos
grupos familiares, agncultura familiar. Existe uma série de grupos com
_
.
necessidades, precisam ter políticas públicas e capacitações diferenciadas.
Estai: no Fórum de Cooperativismo Popular hoje pode não estar atendendo
suficientemente às necessidades dessa população.
Pens �os e� ��ar uma rede ou dar uma noção de rede, no sentido de ter
uma �a10r poss1b1lidade de interiorizarão, articulação de potencialidade.
_
Mas nao podemos abru mão do cooperativismo. Temos uma série de leis
paradas �obre a qu�stão do cooperativismo, da forma de organização das
c �oper �tJvas. Realizamos uma série de debates sobre financiamento.
Fm'.311ciamento focado para grupos que hoje, pelo sistema formal, está
mwt� focado na pequena e microempresa. Não temos uma política
especifica para o cooperativismo e, muito menos, para as mulheres, que
_
_
�cam com toda a necessidade de discutir capacitação e formação e até
linha de crédito para elas.
Essa é uma polemica inclusive no nosso meio, o meio da economia
popular. Há necessidade de discutir não só a questão de gênero. É necessário
toda �ma gama de discussões que envolvem um trabalho, a forma de
orgam�� a prod ��ão, a reprodução da vida. Isso detennina a criação de
uma �ene de politicas que vamos tentar sistematizar aqui.
É JIDportante discutir também o sistema público de emprego, o sistema
_
clássico (seguro-desemprego, qualificação). Não podemos abrir mão
por exemplo, de batalhar pelo sistema S - "Sebrae, Senai, Senac". N�
mundo dos recursos públicos, esta soqiedade não é atendida como um
todo. Só atinge �ete�ado segmento da população, ligado a grandes
empr�sa � que fmanciam, que são beneficiadas com esse tipo de
capac1taçao e formação.
Precisamos discutir, por exemplo, a relação das comissões do Fundo
de :'-111paro ao Trabalhador (FAT), e a forma como é usado esse dinheiro
h ?Je, ? b �m e o mau uso. Temos um bom uso, como temos também
drn?eJro Jogado fora que um dia vai acabar. Este é um fundo da
sociedade, uma poupança feita durante muito tempo com os recursos
do PIS/Pasep, que agora é usado para o programa de geração de renda e
para a formação profissional.
Temos que conhecer os instrumentos que temos - são poucos, é verdade,
mas a g�nte nem usa - e ter capacidade de lutar para que sejam remetidos
para o � mt :ress�s dos grupos vinculados à economia solidária. Um ponto
_
essencial e participar d�s comissões de emprego em cada município, é
fundamen�al saber os projetos que estão sendo aprovados, qual é o interesse
desses proJetos, qual projeto está mais vincuJado ao desenvolvimento local
às vocações do �unicípio, aos interesses dos grupos de produção, à atuaçã�
das mulheres. Nao podemos abrir mão disso.

Estamos tentando fazer coro que seja um sistema democrático, mais
amplo, no qual cabem o empresário, o trabalhador e o governo, fazendo
um tripé de aprovações e fiscalização. É preciso direcionar a aplicação e
uso prático desses fundos para geração de empregos e renda. Quando foi
elaborado, nas primeiras reuniões, tinha vinculação coro o debate da Ação
da Cidadania, o mapa de fome, do desemprego, essas são populações
identificadas como prioritárias. Hoje, não se está seguindo estes critérios
na distribuição dos recursos públicos.
Fazendo uma avaliação sobre a aplicação desses recursos no estado do
RJ, há um ou dois anos, percebemos que a única cooperativa que teve
acesso ao crédito no projeto foi uma grande cooperativa de odontólogos,
que tinha triagem em três municípios do interior. Na verdade, era uma
empresa de odontologia com o nome de cooperativa. Acontecem dois
problemas aí: falta de informação de que há alguns recursos possíveis de
ser acessados e as pessoas não conhecem; a liberação e a participação de
vocês é essencial para que possamos influenciar nessas políticas públicas.
Na questão da precarização das relações de trabalho, minha
preocupação é com a formação dessas cooperativas que querem entrar para
o mundo da economia solidária. A maioria das cooperativas hoje está no
sistema ilegal, são cooperativas informais. É possível hoje discutir hoje a
criação de uma plataforma internacional de direitos, direito a participar
de entendimentos solidários e levar para a corte internacional, por
exemplo, alguns processos de não-cumprimento desses direitos. Discutir,
por exemplo, o direito à livre organização. Temos até boa vontade de
trabalhar com as cooperativas populares, mas não podemos participar
das licitações, tem que ter CNPJ, registro como empresa ou ser uma
cooperativa formalizada.
É preciso discutir a relação que a gente tem hoje, pois 90% do público
que está aqui neste encontro é de cooperativa que precisa ser formalizada.
Trabalhar essa forma que a gente tem, que não necessariamente está ligada
à formalização, para atuar como política pública, para se beneficiar das
políticas públicas. Mas temos que pensar que não ser legalizado não
significa que não possa ter fundo, atendimento, auxílio-maternidade,
atendimento às férias e aos direitos que os trabalhadores têm na sua
organização, na sua reprodução. O fato de não ser uma cooperativa, ou ser
uma cooperativa não-legalizada, não nos impede de construir mecanismos
para que os benefícios existam.
Uma preocupação que tenho é de ter uma cooperativa popular, mas não
trabalhar a questão da autogestão, não trabalhar o compartilhamento de
decisões com seus membros. Não podemos simplesmente eleger um
presidente e achar que ele tem que ser responsável pela contabilidade e
administração, e ficarmos somente com a parte da produção. Temos que
trabalhar no sentido de que possamos ter, dentro da cooperativa, a forma
de organização do trabalho com aptidões, com setores diferenciados, mas
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que cada um tenha o sentido do todo. Saber como funciona
a c<'operativa,
participar das assembléias, da fo rma como é decidida as sobras
ctos <>anhos
da coope rativa . Rever tendo essas sobra s não só para
intere :se da
cooperativa, mas da comunidade onde está situada.
A diferença da economia solidária para o sentido capitalista
é que o
empresário pode ter até responsabilidade social, pode dividir
parte dos
seus lucros com seus empregados ou atuar em projetos sociai
s, mas pode
não estar desenvolvendo economia solidária. Uma coope
rativa popular
que tem capital, e usa a força de trabalho como fonu a de
sobrevivência e
transformação no seu entorno - para transform ação da socied
ade e da
própria vida -, como essas pessoas assumem a direção no
mecanismo de
representação? Em geral, 90% são homens, a mulher tem
um papel de
subordinação dentro do sistema econômico.
Isso é discutir economia solidária, envolve discutir as relações
humanas,
o não- trabalho escravo. São questões que vão além do trabalh
o. Discutir
uma nova relação de sociedade, discutir o nosso empreendim
ento com o
vizinho, do local ao global. Discutir comércio justo, até
quando este
comércio é justo, quais são os parâmetros que a gente vai ter
de comércio
entre desiguais? São tantas as questões que envolvem o mundo
globalizado
em que vivemos boje. Envolvem muitas informações e uma
informação
chave é saber que existe no seu próprio município outras
cooperativas
que produzem o mesmo que você, que podem fazer uma ligação
, isso é
essencial. E ter estes pólos, estas redes como ferramentas de
colaboração
de experiências, potencialização da capacidade criadora para
transfonnar
uma nova economia.
Reginaldo Magalhães
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Vou abordar três temas para contribuir um pouco com a discus
são. Em
primeiro lugar, falarei sobre as mudanças no mercado de trabalh
o e na
economia. Parte disso a Rose já abordou, mas vou dar o enfoqu
e sobre
como a CUT e a Agência vêem este cenário. Num segund
o momento,
abordarei sobre a estratégia que a ADS vem desenvolvend
o - creio que
também possa ser uma contribuição interessante para as cooper
ativas e
grupos de produção aqui presentes, porque veremos nossas estraté
gias de
organização da produção susten�vel. Ainda um terceiro ponto,
falarei da
proposta que a CUT vem discutindo sobre como pensar a econom
ia solidária
como desenvolvimento social, com caráter político.
No entant o, antes disso, falare i rapida mente da Agênc
ia de
Desenvolvimento Solidário. Foi criada no final de 1999 pela
CUT. O
contexto foram as mudanças que estão acontecendo no mundo
do trabalho,
o desemprego e a necessidade de uma organização que pudess
e dar impulso
a uma nova forma de organização do trabalho. Hoje, a Agênc
ia tem atuação
em 10 estados do país. Nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste
e Amazônica.
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Partimos da análise sobre quais mudanças ocornam no mercado de
trabalho. Tínhamos a necessidade de construir alternativas �o desempreg?,
mas queríamos entender quais seriam as possibilidad:s reais da ec�norrua
solidária ser uma alternativa para os trabalhadores e nao ser só um discur�o
s
que, em poucos anos, tomaria-se inviável. Queríamos compre�nder qua
_ �
solidária
econorrua
de
seriam as possibilidades de fortalecimento dessa idéia
e quais os seus limites. É fundamental termos esta clareza.
Há uma forte mudança não só no mercado de trabalho. Até �s anos 1980,
olhávamos para o mercado de trabalho e tínhamos co�o projeto o franco
emprego. A gente acreditava que todas as pessoas poden� ter um emprego
formal. Isso não só a CUT. O mundo inteiro acreditava russo. � todas as
políticas, ações, sindicai.s e das organiz�ções, c�avam para isso., .
T ínhamos uma perspectiva de cnar cond1çoes, formular políticas,
oroanizar os trabalhadores para que eles tivessem melhor acesso ao
e;prego formal, de carteira assinada. Isso mudou. �da nos anos 1980,
algumas pessoas falavam que não era correto. No_Bra�il, o desemprego e a
informalidade sempre estiveram presentes na hlstón�. Se voltar� os �o
tempo, lembraremos que 30% da população econorrucamente att �a
tiveram acesso ao mercado formal de trabalho. Sempre houve uma Lustona
de exclusão social muito intensa.
Ficou comprovado, neste último período, que esses excluídos não só
não teriam condições de ter acesso ao mercado de trabalho fo�mal, co �o
isso era importante para o próprio desenvolvimento da econorrua. Ou seJa,
o camelô é camelô-não só porque não tem acesso ao emprego, mas porque
ele é importante para a economia de alguma forma. Isso se aprofundou
mais nos últimos anos.
.
O sindicali smo tinha a visão do pleno emprego e, por isso, sua
organização baseava-se no fato de a maioria dos trabalhadores estar _no
mercado formal de trabalho. Tínhamos os trabalhadores _ do serv 170
público e os trabalhadores do setor privado, de carteira assmada._ Hoje,
houve uma mudança observamos que não existe apenas esse tipo de
trabalhador. Existem�utras formas de trabalho, que precisam também ter
uma estratégia de organização.
Com certeza, o emprego formal permanece sendo a m�lhor forma de
inserção no mercado de trabalho, detém os melhores salár10s, oferece :s
melhores garantias sociais. ' É por isso que a CUT tem toda �a açao
voltada para a construção de melhores empregos e melhores salanos.

?�º
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Mas �mbém tenho obse rvado que exi
stem outras categori as de
trabalho
que precisam de uma form a de orga
nização. Existe um grande grupo
de
trabalhadores autônomos que tem
um a i nserção significa
tiva, inclusive
no mercado de trabalho fonnal. Exi
st e tam bé m uma grand
e massa de
trabalhadores i nformais, seja m indi
vi duais ou em g rupos coletivos d
e
trabalho e pro�ução, que precisam t
er políticas e formas de
organização e
de rep esenta çao para q ue
possam lutar por melhores condições
�
de trabalho.
Tais mudanças na realidade do merca
do de trabalho fizeram
com que a
CU! apos tasse nesta versão da Agê
ncia de D esenvolvimen
to
Soli
dário e
apoiasse uma série de inicia tivas des
se tipo. As mudanças no mercado d
e
trabalho são efeitos de outras mud
anças. É ai que reside um importan
te
espaço de fort alecimento de expans
ão da economia solid ária no Brasil
e
no mundo. A mudança no mercado de
trabalho e o processo de precarização
de desemprego são, em
grande medi da, resuJtados de mudança
s nas formas
como as empres as pro duz em , a form
a como as empresas se organizam.
Uma mudança muito grande qu e v
em aco nte cendo nas fo
rmas de
pro�ução é a fragmenta ção. Ao m
esmo tempo em que há um process
o
m uito rand d e con c
e ntra ção d e renda, de
�
�
i n te rn aciona Hz ação da
ec�n�rwa, há uma mudança , també
m muito grande, no sentido de que
a
pn nc1pal forma de organização d a
pro dução até dez anos atrás era de
grandes empresas com grandes núme
ros de trabalhadores, produzindo um
pro duto em gr ? qu antidade. Hoj
� �
e, observa - se que essa
s empresas
com eçam a se d1v1dir, começam a fr
agmentar a pro dução e a
form
ar redes
de empresas voltadas para uma estra
té gia econ ômica e produtiva.
Existe� muitas redes de empresas co
ntroladas por uma grand
e empresa
que subordma e controJ a as pequenas
e méd ias empresas que es
tão
em seu
�ntorno. M as são redes de pequenas empresas que consegu
em ter um es pa ço
unportante de atu ação no mercado,
conseguem viabilizar a produção e se
fortalecer. Assi_ m, começa a se constr
uir um sistema n ovo d e
produção, no
qu�I es sas equenas e médias empr
esas cooperativadas têm
�
u
ma ins erção
maior. Precisamos pens
ar em como organizar estratégias de
org
anização
desses pequenos empree
ndimentos e como eles podem ser torn
ar autônomos
d as gr andes corp ora çõ
es que , na maiori a d a
s ve ze s d o mi nam O se
u
funcionamento.
Te rn? s tr aba lhad o e s tr a t é gia qu
e cha m amo s de com
�
pl e xo s
cooperativ s, é o fortalecnnento da
autogestão e da coopera
?
ção dentro do
em preen dim en to, ou
s ej a , coo pe r a ção e ntr e
as p esso a s. E ta m b ém
fortalecendo a cooperação e a autoges
tão entre os empreendimentos, entre
_
as coo pe rati vas e p eq
uen as e mpr esas , en tre
ass oci a ções , dentro de
estratégia s co muns .
Outro a�pecto importante é que essas es
tratégias têm que estar assentadas
no local (território) e em atividades
muito concretas. Por isso tr
abalhamos
a idéia de complexo coop
erativo, formado por grup
os de ;ooperativas.
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eomp1t-·xo de cooperativr a precisa ter exclusivame.nt.e cooperativa, mas
funcionar dentro do es pf ito e princípio do cooperatJ.VIsmo. s-ao grupos de

empree ndimentos que têm ati�i da des afin s pa ra que �ossam c?mprar
insumos conjuntos, trocar informações, ve nder a �rod�çao, ou seJa, pa_:a
que possam ler uma estratégia conjunta de orgaruzaça� e de pr�duç ao
que lhe s red uzam cu sto s , dêe m me lhor . a�es s o à mfo r_ maçao, a o
troc a de
conb eci mento te cn ológico, que lhes prop1c1em uma . maior
_
experiê n cias e , a i n d a, for m aç �o de outras org a n1za ço e s ne ss e s
empreendimentos, dando-lhes a poio.
.
Chamamos isso de formar o ambient e institucional �a1.s favo
_ �á �el ao
t1
s
m
Ja,
se
ou
,
s
desenvolvimento desses complexos cooperativo
�1çoes de
ns que
foru
ou
s
lho
se
con
ção,
a
liz
a
ci
crédito local, instituições de comer
_
os e o
t
n
e
im
d
e
n
pr
em
es
s
es
e
ntr
e
possam fazer uma maior aproximação
�
o
s
c
a
lhor
me
er
ov
m
o
r
p
ssam
po
e
qu
es
tituiçõ
s
In
poder público.
� _desses
aç�o com
lig
o
ma
u
end
z
a
f
mplo,
e
x
e
por
cnologia,
e
t
e
d
s
to
en
empreendim
_
univ e rsida des , c entro s d e t e cn ologi a para tr an sfenr con he ci mento
tecnológico para os em preendimentos.
_
Instituições que possa m perm itir o maior acesso dos t�ab�Thado:es
nesses empreendimentos na política de c�p�citação. Ou seJa, e pre�iso
criar redes nacionais e estaduais dentro da 1dé1a do complexo coop �r�ttvo.
É fundamental e indispe nsável um sistema que possibilite sustentab�dade
e autonomia dos e mpreendimentos, via construção d:. redes lo�ais com
base em es tratégia s e conômicas , produtiv as , pohtlcas conJunt as e
adequadas a uma estr atégia d e desenvolvimento local Isto é extr ��amente
importante para que pensemos nas possibilidades de sustentabllida�e da
economia solid ária. Que esses em preendimentos te nha m, de fato, nao só
uma boa organização inte rna, mas um sistema de _cooperação entre el es e
estratégias econômicas de pro dução, pensadas conJunt� ente. Que co�tem
com um sistema de autogestão; implementação de pohticas com apoio do
poder público; articulação de uma série de iniciativas que fortaleçam a
condição de desenvolvimento; e sust entabilidade.
Esta é a estratégia que a Agência vem desenvolvendo e �ebatendo
com os membros dos empree ndimentos. Destacar que es_sa e uma das
polític as centrais dentro da idéi a de complexo cooper ativo. O_ pouco
que obs er vei aqui sobre o qu e vocês fala ram na se ção antenor dos
problemas dos empreendimento s , o crédito sempre se coloca_ co�o u m
gra n d e pro b l e ma, o gran d e limit
· · e . D e f t o é , a ma1ona do. s
empreendimento s te m pouco capital. P a ra te r ma1 s recursos é ne ce s sáno
investir ma is e te r aces so ao crédito.
.
O que temos obse rvado no Brasil e no mundo é que para t er maior
acesso ao crédito é fundamental te r melhor organização da poupança. Esse
é o elemento-chave que pode pe nnitir esse maior acesso. Em geral, ª gente
.
visualiza o acesso ao cr édito como o acesso a programas púb licos de
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financiamento.que são fund
amentais , mas lim
itados. É fundam ental que
gente consiga organizar institu
a
ições financeiras locais que
permitam uma
maior organi zação d a poupan
ça das pesspas.
A maioria das pessoas nesses
empreendimentos
não tem acesso a bancos,
não tem condiçõ es de poupa
r dinheiro . Ma s as experiên
cias mostram que
por mais pobres que seja m as
pessoas, elas têm algu m dinh
eiro e c ondição
de poupar algum dinheir o. Esse
dinheiro poupado, de forma
coletiva, pode
ser usado para inv
estimento nos emp
reendimentos. A única form
a ju ádica
no Brasil qu e p ermite esse tip
o de Órganização é
via cooperativa de crédito,
estratégia fund am
ental p ara for tal ecim
en to da economia
solidária.
É fundamental fortalecermos a
economia solidária
,
c
o
m
o
um movim ento
polít ic o q ue bu sc a e l ut a
po r mu d an ças n o es t a d o ,
q
ue
poss ibilite
viabilidade e su stentabilida
de desses empreendimentos
. Para i sso, temos
pensado em duas grandes estr
atégias na CUT. Em
prim eiro lugar, refor ar o
qu e a Rose já tinha falado
ç
. Acredito que urna das m e
lhores formas de
for tal e cim e nt o d a ec o no mi
a solid ári a é o aum
ent o d os s alá rios
trabalhadores e emp
de
regados. P or quê?
Por
qu
e as empresas, em
primeiro
lugar, vão ter um custo ma
ior e isso faz com que as
coo perativas e as
empr es as aut og es
tionárias e solidárias po ssam
c
o
mp
e
tir em m elhores
condições com as grandes em
presas, as emp resas capitalista
s. Em segundo
lugar, teremos um mercado c
onsumidor com me
lhor renda, com m elhores
condições de comprar produ
tos da economia solidária.
Isso exige uma luta conjunt
a entre os tra b alha
d ores de coop e rativas
da econo mia solidária e os
trabalhador es empregad os.
Uma das formas
de viabili zar isso é a sindic
alizaç ão dos tra bal
h
adores e m· cooper
ativa s,
em autoge stão e ass
ociaçõe s, e mesm o
em grup os informa
is de pr odu ção.
E ss a ide n tid a d e d e cl ass e
ent r e o e mp r e g a do e o utr
as for m as d e
trabalh adores é funda ment
al.
Os sindicatos não sã o de emp
regados s ão de trabalhadores
e o conjunto
de tra balhadores pr
eci sa estar num a l
uta conj unta por sa
lários , emprego,
jornada de trabalho, previdênc
ia social, seguro -desemprego
, tudo isso como
forma de seguridade social
e nã o só u m benefíci
o p ara o trabalhad
empregado É nec
or e
essário também que
.
os sindicatos fortale
am
a aut9gestão
e combatam a pr e
ç
carização, as falsas coop erati
v as, as formas de exploração
laboral disfarçadas de coope
ra tivas . Essa J uta e
m conj un to é fundamental.
Chamamos essa organização
dos e mpreendimento
s autogestionári os
de Central de E m
preendimentos Autogesti onár
i os e S olidários. Uma central
que rompa com essa unicid
ad e d e repres entaç
ão do cooper ativis
OCB - O rganiza ão das Coo
mo na
ç
p erativ as B rasileiras-. que tem
u rna p ostura
ex trem a ment e
conservadora com rela ão ao
trabalho , à aut oges tão e ao
ç
nosso discurso . A OCB es
tá dentro de uma estr utura
de monopólio É
fundament al uma ou tra org
.
anizaç ão que romp
a com es se m onopól
io de
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.
- e constitu a u m movunento de luta por políticas nacionais
represe�taçao
lLlCa tributári a dos empr eendiment os para que e1 es
de crédito, por po l'..:
possam se fo�mal�za
A for mal iz açao � funda ment a l para os empreendimentos e par a a
.
econo mi a do P a1's · T a mbém pr eci. sa mos de si ste mas mai s fác ei s d e
.
formalizaçao . Por exemplo o que ex1 ste para as pequenas empr esas e,
. . •
- existe u m que facilite o pagamento
considerad o simples e fácil, mas nao
.
de impostos e a Dorrn alização das cooperati vas e de outros empreendimentos.
.
,
Outro asp ec to f und a m ental e a n ec ess i·d ad e d e m ud a nça n a Lei de
.
Cooper ativi smo, no s entid o d e permitir lib erdade de organi zação e de
representação dos trabalhadores .
- alguns elementos .1mport·antes• quando pensamos sobre as
Esses sao
· ação economJca, soc1 a1 e Política que viabilizem es ses
formas de orgaruz
empreendimentos, em melho�es condiçõ es de fort alecimento local, que
, ·
chamamos de e strateg1 a pr odutiva ou complexo coo perativo. É fundamental
uma lut a polític a p or � ud n ça n�s p lític as públic as e na l egi sl aç ão
vigente, visando garantir o ;orta;ec1men�o d os empreendimentos, m elhor
condição de trabalho e de renda par a a populaç ao.
A

•

•

Marcos Arruda

.
.
.
.
Fico mm to feliz de �uvu. o eg aldo falar desse quadro de visões e de
� umma !rrand
e convergência com o que nó s
práticas da ADS e sentir que ha
º
ço da Red e Br asil eir a de
te mos t entado tra�aJ_h �r e � onSt� uir
Socioeconomia S olidari a . Existe ai um �:;:�:o potencial de c olaboraçã o,
.
. ento mútuo e trabalho em comu m.
ennquec1m
Quer o abri r com um pequeno poema qu. e aloºuns já ouviram e leram,
.
mas que nunca é �e mru s recordar e ouvir novamente:
"S empre lhe dissera m que O trabalho é uma maldição e o esforço, uma
.
infelicidade. M as �u lhe d igo que quando v oce tr abalha• preenche um
.
parte do sonho mai s subl une da T'erra Entr egue a vo cê desde qu e este
alh
sonho nasc eu. E, ao d ebicar- se ao trab
o, ;7oc e a verdad e está amando
a vida e amar a vida atravé s do trabalho e ser �tim.o do se gr edo mais
,,
profund
' o d a v1·da (G.1b ran Kahlil /O Pr ofeta).
teriorizarão d e uma nov a
O meu papel aqui é tr abalh ar co
o s
cultura - que coloc a no centro o trab� ; \:o o saber e a criatividade
º
·1 d'e acontecer num mundo
do ser humano . Essa mudança de cul�ra e,
dominado pela cultu ra d o c on su m1 s m� e de� acu mulaç ão ' d e riquezas
materiais como pretensos- b�. eti o s da vida humana. A nova cul tura não
º
.
acontece pela via só da razao, das�idéias . E la t e m q ue tocar nossos corações ,
nossas emoço- es, par a . mudarmos de comport amento , de atitude diante da
vida . Por isso, é um desafio muito grande.

=
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Co �1eç� cham �do �ocê s par a perceberem o desafio de nos ligarmos
_
_
co� o mv1s1vel, o 10v1s1vel do trabalho, o invisível do mundo concreto.
Cunoso pensar no concreto com o abrangendo o visível e o invis ível. Chamo
o co ncreto pelo no �e de �undo das energi as. Para pen sannos j untos , tomei
e:n restado um ob eto cnado por jo vens da B aix ad a. Tra ta-se de um porta
�
�
lap1s art�sanal, feito de papel dobrado e trançado . Olhemos um minuto
para o visíve l e o invisível de ste objeto . Aqui dentro, coloquei minhas
can et as , óculos et c. O q ue te mos aq ui? P a p el, tint a e um trançado
form ando uma pe quen a cesta. Isto é o visível, é o que o m un do atual nos
a presenta como sen do a rea lid ade : a pen as o s objetos , as co isas to rnadas
mercado rias, o d inhe iro.
Tudo is so é o con creto? É apenas um a d imensão do concreto. o concreto
é �do que está visível aqui e mai s 1 t udo que e stá escond ido por trás do
o bJ eto . E o trab a1!1 � hu_mano, o sa ber, a criatividade e a açã o de tran sfonnar
pa�el em porta-lap1s . E o ato de recriar aquela coisa. S e olharmos para este
o b t ?, va mo s ve r os j ?v ens que o pro du ziram lá n a Obr a K o ping,
t
ore,an1zados em coop erativa. Vamos ver também uma cadeia produtiva ou
um complexo produtivo de outro s tr abalha dores que produziram a poupa
de madeira para produz ir o pap el; os que colh er am a m adeira para gerar a
ce lulo �e ; o s que ti :a balha ram na ind ústria que fe z o p a pel; o s que
_
pro duz rrarn os quurucos que vieram dar na tinta.
Toda essa gente faz part e do m undo invisível das en ergias que gerou
esta pequena cesta que está aqui. O de safi o da n ova cultura é ver o invisível.
Não ficar só nas aparências , n o m undo dos fenômen os. Mas mergulhar no
�ndo_ dele e _ver � invisível para valorizarm os toda a riqueza que está por
tras . � a partir dai que podemos dizer que o trabalho humano é o grande
.
mobilizador d? mundo das en ergias. Energias na esfera superior da natureza.
A s e n e rgias da n a t ur e z a es t ã o aí, ela s se geram, dest ro em-se,
reconstroem-se , continuamente, até virem a dar n os seres que nós som os. E
_
n os somos pa rte da natureza e , ao mesm o tempo, e stamos numa outra
dimensão , pois somos capazes de tomar a natureza e transformá-la com
uma in tencion a lidad e. Humani zar a nat ur eza , incorpo rar a natur eza no
mu �do humano, r emodelar a nat ureza, segundo objetivos e son hos que
nutrunos. Este é o segred o do trabalho humano.
Quand � a natureza ainda esta va nos primórd ios da s ua etapa evolutiva
.
arumal, mu �to antes da emergência do ser humano, a luta pela sobrevivência
se �ava , mais que tudo , através do s indivíduos. Até que apareceram sociedades
animas , desde as formigas, abelh as, v espa s, passan do pelas baleias e
golfinh �s, a�é os p �matas e os hominídeos. No mundo dos mamíferos, emergiu
a orgaruza çao socia l do s animas para responder coletivament e e com maior
eficáci a ao des afi o da sobre vivên cia. Os vários prim atas, dos lémures e
babuínos até o chimpanzé, o orango tango e o gorila, constituem as sociedades
mas avançadas do reino animal. São anima s muito próximos de nós, que têm
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o das atividade s ligadas à
fonnas já bastante socializadas de organizaçã
solução do problema da sobr evivência.
.
os campos ao m esmo
o salto evolutivo para o ser humano se deu equmeván
os hominídeos chegaram
tempo, mas o eixo fundamental é que, à me�da
aumentar am o grau de
a organizar-se para, juntos, coletar em veg etais e caçar,
am entais.
socialização e desenvolveram duas ca pacidades fund
Através
Uma a de estender o seu poder de alcance para além do corpo.
po
de
nça,
a
l
e
a
o
d
�s pelo
da tecn;logia, a c omeçar pelo tacape, o macha
s pa ra
_mai
m
levara
e
e
arco e flecha, deram maior potência ao seu golp
um
ou
e
x
e
p
m
u
,
e
av
uma
ar
�
longe seu br aço, tomando-o ca paz de captur
foram
s
g1
o
l
o
cn
t
s
sa
s
E
i.
u
q
a
�
�
animal, mais long e d o que est am os
s n ecessidades de
permitind o um aumento da capacidade de responde r a
pazes de aumentar a
alimentação e autodefesa. Foram também sendo . ca
.
ades
id
s
s
e
c
e
n
s
à
s
a
t
os
produtividade dessa busca de re sp
.
uilo que precis ava
q
a
os
n
e
m
ou
s
i
a
m
a
gui
e
ns
o
Antes cada um buscava e c
osida de, o ser
consumir. Com os objet os criados pelo seu saber e engenh
ecisava no cu rto
humano começou a produzir e acumular mais do que pr_
ar com ou?"os.
prazo. Surgiu a possibilidade de estocar e t ambém de partilh
balho associado
Essa é a primeira capacidade que se desenvolveu com o tra
ao saber e à criat ividade, lá nas origens.
sofistican do
A segunda foi a capacidade de comun icação. Esta foi se
a qual nos
m
o
c
cada vez mais desenvo lveu-se e emergiu numa linguagem,
e rativa e
op
o
c
tornamos um� nova espécie , comunicativa, lingüística,
o um
com
do
n
a
obr
também ed ucativa . Todo e sse processo foi se desd
sab�r
o
d
e
a
móri
e
m
a
d
e
processo educativo contínuo, capaz de aproveitar-s
mais
e
mpr
se
var
e
l
os
n
a
par
o
acumulado e d a pesquisa, visan do à inovaçã
além de onde já tínhamos alcançado. .
.
,
ada com
A origem do ser humano como espécie, po rtanto, esta relacion
do - o
mun
o
d
ra
do
forma
s
tran
o
açã
a
um salto de consciência expre sso n
saber
um
a
a
ad
ci
o
s
as
-,
o
t
e
j
o
pr
m
u
,
o
trabalho motivado por urna intençã
ações.
v
o
in
a
so
impul
dá
e
qu
,
dade
tivi
a
cri
à
que se acumula e se comunica, e
abalho
Trabalho que é capaz de transfonnar e hu manizar a natu reza. Tr
o ser humano.
nstrói
o
c
e
a
form
s
tran
,
eza
r
u
t
a
n
a
r
que, no ato de transforma
gente se
Trabalhando a gente se con strói, e não só reconstrói a natureza. A
ende,
a
,
faz como ser humano, modifica-se, expande nossas capacidades pr
odas
T
.
balhar
descobre e vai mais além de onde e stávamos antes de tra
oc
p
o
é
, que
� esso
essas capacidade s culmina m nessa co isa maravilhosa
d1d
e
à
e
� q ue
�
educativo gerado pelo trabalho. Apren dem os faz endo,
ivo , a
et
col
e
r
de
n
e
aprendemos , melhoramos o nosso fazer. E quando o apr
tas.
s
spo
e
r
ar
d
· aprendizagem leva a um potencial muito maior de
.
ta
Ao tema de hoje, sobre o qual Ro se e Reginaldo el aboraram com mm
d
o
ntext
o
c
o
n
lho
a
�
rique za, s ó acr e sce nta ri a a d im e n s ã o do trab
glob alizaçã o . Es sa cone xã o é impor t ante pa ra n os le mbr a r qu e e
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fu ndamental procurarmos entend er
o que é o process o de globaliza
ção e
seu impacto sobre o trab alho. Não
é m eu papel fazer isso agora, mas
apenas
mostrar como a globalização neolib
er al tem sid o um siste
m a centrado não
no tr abalh o human o , mas
no capit al, no lucro e na
acumulação de rique
zas
materiais. E, p or causa disso, sub
mete e desvaloriza o trabalh o hum
ano
como se fosse qualquer outra m erc
ad oria. Iss o é grave p o
rque o trabalho é
o ser humano. E a o tran
sformar o trabalho human o em mer
cadoria , que se
vende e compra no m erca do capita
lista, o capitalismo reduz o ser hum
ano
à mercadoria. Passam os a ter um pr
eço no mund o em que
vivemos e. se
estamos fora do m ercado de trabalh
o, é como s e o sistem a
dissess e: você
nã o ofer ec e nada que
m e inter essa, p ortanto nã o tem dire
it
o
de viver.
O seu preço é o s alári o. Para qu
em não tem capit al,
o sist ema não
oferece nad a mais qu
e garant a a so brevivê
ncia d o ser hum ano,
s enão o
salário. Por isso, as ruas e o interior
do Brasil estão cheios de gente mise
rável,
excluída e faminta. Iss
o é um escândalo. Co
m o diz o Evangelho, p elos
frutos se conh ece a árvore. É uma prov
a de que a árvore do capitalism o está
m orrendo ou é uma arvore qu e já
m orreu. Temos que ajudá-lo a m
orrer,
fazendo uma coisa maq1vilhosa: d
esc obrir no i nterior de
ss a gl obaliz ação,
desastrosa para o mundo do trabalh
o, as sem entes e as op
ortunidad es de
nascim en to d o no vo qu
e estão escondidas aí
dentro.
Não existe novo que nã o nasça de de
ntr o d o velho. Não e
xiste um novo
que yenha de fora, da estratosfera,
de outro plan eta , o neném nasce
do
envelhecim ento do p a
i e da mãe. Fomos nós, seres mais velh
os, que geramos
esse ser mais novo, a
nova vida, a nov a c on
sciência, que carr ega todo o
p otencial que a gente carregou e algo
mais, um passo adiante de nós. Esta
é a maravilha. P ortanto, é de dentr
o dessa glo balização, d
esse capit alismo
desumanizador, qu e estã o escondid
as as sementes do novo.
Para sup erar ess a desumanização do
trabalho humano, existem propostas
dífer entes. Uma tendência que está
dominante nos países d o N orte é
a
idéia de que o fim da socie dade d
o tr abalho assalariado
é a sociedade da
pr eguiça e do ócio. S oa tão estran
ho que um desses teóricos, o italian
o
Domenic o de Masi, c om e çou a
ju nt a r algu ns adje tiv os com o ócio
"criativo", para diminuir o ch oqu
e que é fala r de uma s o
ciedade do ócio.
E nquanto isso , nós vivemos par
a tr a balh ar, m as d es
ej am os poder
tr abalhar para viver, p ois sab em os
qu e o trabalho é um a dimensão ess encial
da nossa vida, nã o só para sobrevive
r, mas para criar nossos filhos e filhas,
para fazer o mundo, p ar a nos de
s envolver. Tudo isso envolve trabalho
,
saber e criatividade. A proposta
de uma sociedade do ócio é incompl ta,
e
ainda qu e a gente des
eje l az er e ócio.
Qual é, então, o sentido da luta contra
o sistema que explora e m ercan
tiliza
o tr abalho e, assiro, desu
maniza o ser humano ? A luta é pela ema
ncipação do
trabalho, p ela sua lib ertação das
amarras que o prendem a o mercado e
à
condição de mercadoria. O que nós
buscamos é uma sociedade do trabalho
emancipado, d o traba
lho lib ertado. E sse é o grande des
afio .

Estamos numa é oc a de transição. Regi nald o mostr ou muito bem este
quadro. Por um lad: o mundo dos tr abalhadores está c om o pé no mundo
do empr ego ª:sa1an. a'a o e, nã o pode tirar esse pé de uma hor a para o�tr a. A
1uta para eles e par a melhorar, o máximo p ossível ' as condições de vida, de
a atual. Ao m esmo temp o ,
'
trabalho e de remuneraça- o d e11tro do sistem
apr�veitar todas as oportunidades para erguer-se no outro_ pe, , e_ cada �ez �e
.
aP0a1 r rnrus nele. e, o Pé do trabalho autô nomo, autogest1 n0 ário, solidário
. aria
· d e propor
lan e · ado. E aí estã o três elem entos qu e gost
c
a
a
par
n
a
nd
is
n
a
e
t
0
_
:
iu �
:: :: : ���t:/: � : �:�:;: ::::i:o�
u
i
Já temos ouvid 0 e 11d 0 b
.
.
- ou d on o, no quai
, o é o trabalho nã o - subordinad o a patrao
autogesnonan
a gente comp�rtilha a propri edade e a gestão do empreendimento em que
tr abalha, das terram entas, dos meios de produzir essas riquezas. S endo
.
�
n uém nos impõ e c om o fazer e o que faz er.
aut
o
��:g ;�;� ; o trabalh o solidário. A noção de cooperação supera a da
.
- . Cada trabalhador de ntr o do empreendim ento colabora c?n:1 o
competiçao
.d
cr esc em todos. A l ogica
outr o porque e nten�e que , crescen
�º::: :
.
sol 1dár··1a, Porém• nao p ode se restr1no� a :�rio r do empreendimento,
.
tem que transbo rd a r par a t odo o umvers 0 de empre e ndime ntos e de
comunidades que estão prati cando os m esm� v o
É o trab a lh o em re d e s e a c o ns t ruça: ! ;;;npl e x os ' c adei as
.
.
�
Na busca de que ? De con struir
produtivas, coop erativas e soh�arias.
. ,
.
um sistema econômic o alternativo a o dorrunau te. Um sistem a que v ai
ntr
cr escendo no i nteri or do ve lho sistema e o vai enven en
!
:
com um a no v a lógic a , um m o d o d e comportamen : �/e�: � , ;;
relações de res p eito e recipr ocidad e.
.
- solidária ou
Isso é que a ºo-ente tem chamado de sistema de economia
.
socioeco nomia solidári a. Um sistema novo , tr abalhado na o apenas como
.
iniciati vas associativas isoladas não apen as como �e1 0de compensar os
,
desastr es econômicos e sociais do capitalismo neolib eraJ, mas sob retudo
.
.
· dade n o qual o ser hu mano e
com o um outr o proJ eto de o rgaruzai. a soc1e
seu trabalho , saber e criativid ade são o valor centr!l.
Nessa perspectiva, não podemos escapar da noçao que é a terceira perna
desse tripé, o planejament o. Nã o se P?de conceber
1 x produtiv os
���:: ::ntrat os entr;
a
e
cadeias e redes, sem que a gent� plan eJ e e entr
_
� a fim d� o-erar o melhor
nós' sobr e o que cad a empr eendunento vai pro� UZl.f,
º
· t em, dos co nsuDll'dores e dos outros
resultado para as demand as que ex.is
.
. .
empreendimentos. Isto s1grufica um tr ab alho de pla neJamento que nao
ee ndimento
pode ser deix ad o, como no c apitalismo, ao sabor de cada
.
Esse é um dos mais contraditórios problemas do cap1 smo.· ele está
.
.
centrado no individu
· ,ada ' cada um a buscando o seu
alismo da empre sa pm
.
máximo interesse e seguindo s\là própri a estratégia, co ntra a de todos os
.t;nnros
. . aooentes econonucos. A teoa· a de que se cheoa a melhor ord em através
º

:�f:
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da com petição, cada um
persegu indo apenas seu
interesse, em confront aç
com todos os outros, nun
ão
ca foi provada na práti
ca. O nosso pr ojeto é o
um por t odos e to
dos p or um. To dos procu
utro:
rando o bem-estar de ca
de todos ao mesmo tem
d a um e
po. E essa busca geran o
d ajuda mútua e o trab
cola borativo solidário,
alho
gerai1d o um bem-estar
compartilh ado.
O trabalho emancipado é
aquele q ue ger
a partilha. Par
esforços, de benefícios. É
tilha de energia, de
a cultura da partilha,
do comp artilhai·. Esse
parece o eixo central do n
me
osso sonh o. O so
nho é a gente poder final
voltar para o desenvolvim
men
te
se
ento dos nossos potenciai
s s uperiores, com
e como coletividade. Par
o
p
ss
e
oa
a isso, a gente precisa
da base material. Reso
nossas necessidades bási
lver
cas, ter o poder de investir
o tempo suplementar
a gente libera para fazer
que
esse trabalho de se dese
nvolver plenamente, co
indivíduo e sociedade. E,
r
mo
paraf aseando Paulo Frei
re, sugiro que "ninguém
desenvolve ninguém e
ninguém se desenvolve
sozinho".
Termino lendo a segunda
parte da reflexão de Gibr
"Você ouviu dizer que a
an KabliJ:
vida é escuridão e, no
u esgotament o,
se
o que foi dito
você ecoa
pelo exau rido s. Mas eu
digo que a vida é certamente
exceto quando existe um i
escuridão,
m p ul so. E tod o
impuls o é cego, exceto
há conhecimento. E tod
quando
o c onhecimento
é
vão,
exceto quand o há tra ba
E todo traba lho é vazi
lho.
o , exceto quant
o há am o r. E
com amor, você se liga
quando você trabalha
consigo mesmo, c om o
outr o e com Deus".
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Regina/do Magalhães - Exi
s tem sind icatos
que antes eram contra
do cooperativism o e o
a idéia
c meçaram a ver exe
mplo
s como esses
vêm mostrando, exem os
que vocês
pl de experiência s de c
ooperativas autên
em todo Bra sil, buscam
ticas que,
a emancipa ção dos tra
balh
adores. Aqui no Rio de
J aneir o temos vi s to
esse pr ocesso . Mas ainda
preci sam os chamar os
s indicatos do Rio
de Janeiro para mostrar a
s experiências
que estamos construindo
de coo perativismo
. Temos feito is to a travé
s da CUT Nacio
Agência de Desenvolvi
nal, da
mento S olidário da CUT a
qui do Rio de Janeir o.
Rosemary Gomes - Em
relação à con strução civil,
o que achamos
em comum os tra balha
que têm
dores da constru ção civil
,
os
carvoeiros do Espírito
Santo e as cooperativas de
mergulhadores? Essas três c
ategorias, como
milhares, têm n a saúde
outras
do traba lhad or uma questã
-ch
o
ave. Elas depen
muito da questão
dem
física, do esforço físico.
Os carvoeiros lidam com
com mais de 50 graus
fomo
s
centígrados. Carrega m o
carvão molllado, um peso
m uitas vezes maior que
de areias e pedras. Os
merg ulhad ores,
câmaras de pressão,
com suas
correm o risco de terem
seu s pulmões estourados e,
muitas vezes, os
tímpanos arreb entados p
orq ue trabalham so
F:ssa é uma questão para
b altas pressões.
ser discutida não só nos
sindicatos e em suas próprias
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.
cooperativas, como os me. rºoulhadores do Rio de Janeir o estão fa�end�.
ent o para gra ndes encontr os p ara discutir
Eles consegu·iram financiam
.
· os
saúde e segurança laboral, ist� tud o a enas dep ois que vários petroleir
!
mer gulhadores mo rrer am e cident de tr abalho. Mas trab alh �r com o
a � uma c o is a in s u s tentável. Ap o i a r uma
carvã o é tr a b alhar co m �
coopei.at·i va de c arv oeiros foi uma questão étic a e pro ble mática para a
Fase naquele estad o.
.
Como trabalhar com um a catego°:a que na verdade nã o queri a ter tal
atividade? Eles são catadores que tenrunam de struindo a �ata de eucalipto.
Eles estão se beneficiando dos restos d a madeir a co rtada pel a Aracr uz
Celulose porque, na verdade, e1es n-ao têm nem como invadir terras, a nao
ser usando os topos que são largad os n fl oresta Ele s têm que sobreviver
e su stentar suas !,"anúlias . São pe ssoa s n:omades' �ão têm nenhum a relaçã o
.
, o Santo.
com a c1·ctade. E1e s vão para o su1 da B ahi a e voltam par a o Espmt
.
.
A alternativa enc o ntrada por e1 es na_quele momento foi essa.
F ora isso, h,a aquel as c oo per ativas-modelo , nas qu ais se co nseg ue
.
financiamento e assegu ra r melh or a s au'de. Enc ontr amos c ooperauvas
que já tr abalham dess a forma em s- o Paul o com entid ade s que J. á
�
· s que prej udicam
trabalham c om esse s gr u pos de carv oeuos e tê� forma
.
.
r onam a eles uma r e1 aç ao
menos a saúde física do carvoeiro_- E r
p ��� �:1
ate us , o nde eles pos sam
de soci abilid ade c om gr upo s l o c�s em
ter ass enta m ent o s n um a c omumda d e, o nde ele s tê m r el a çã o c om
.
l s de costu rei ras e o u tros
cooperativa s de comp ota s de fr ut.as , c-ooperat·va
grupos de coopera tivas. P ara que n ao se sinta m i sol ados, sozi"nh os e
sem referência nenh um a .
. Eles são atores e, ao mesmo tempo - se vêem como atores. Eles se
·
:�
sentem uma categon a marginalizada e di nui'da perante outras categorias
.
profissionai·s. porqu· e, ·muita s vezes, quand 0oente começa a lidar com o
.
filho do carv oeir o , ele quer trabalhar com informática, quer Ir à fac uldade,
tem aspiraçõe s mais justas e humanas.
Hoje, os 50 cooperativados da arv ar . vão para São Mateu s brigar
� � ia
.
com a Sec reta ria de
. Sau'de P ar a vacmaç ao de seus filhos, vão brigar com a
.
Secretaria de Educ aç a-o par a que eles tenham vag as nas escolas pu, blicas,
vão brigar por temas q ue antes não se pre ocupa�am davam atenção apenas
à questão da r end a . Ele s Pro c ur aram u ma m stituição de assessori a,
.
.
disc utir am a qu estã o d a cooper au�
a c om form a de sobrevivenci a
economica. Gerar renda sim' mas precisa ter t:da a co nsciência de como é
que um carvoeiro brig a com outro, por quest-ao de alc oolismo, e decepa 0
braço do outr o; é entender qu e vai cheoar na carvoari a e encontrar um
º
.
.
braço no meio
titutas
do ch-ao. Que v ai enc ontrar muLhere s que foram pros
.
.
.
.
·
e que estão na c arvoaria po rque ficam circ
u ! and o naq uele mei o, po1s
trabalham também com isso. E terem seus d"rre·tos
r
e
s
peit
a
d
o
s
e
não
s
e
r
e
m
, �
i
.
mais prostit
utas. E as cn·an ças , sem futuro nenhu , é depr mente.
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Também não dar para sermo s
responsáveis, quando o cara lig
ar e dize r:
"olha, a igreja não entregou a
ces ta básica es te mês, estam
os pass and o
fome. É horrível! Mas eles estão
encontr ando uma saída, org a
nizando -se.
Eles têm aspirações muito além
da carvoaria , quer
em ter outra a lternativa
de t raba lho. Os carv
o eiros jovens es tão
fazendo cursos. part icipand
cursos públicos ligados ao Si
o de
stema S, traba lhand
o com recursos par
fonnação profissional. Para isso
a sua
, ficam meio expe dien te na c
arvoari a. Essas
familias dizem que estão tentando
cáa r laços entre elas. Não sei s
e é verdade
porque o fat o de ser coopera tiv
a não significa que
tenb
m
a
s
o
lida
riedade
entre eles. A miséria não cons
trói, necessariamente, a solid
aáedade.
Por exemplo, em relação à co
nstrução civil e o meio urba
no . A gente
tem plano es tratégico da cidad
e, plan o-diretor, discute a cida
de
co nstruída
por prédios. por casas . M as, c
o m o diz a música de
Chico B uarque sobre
a cons truçã o , você c on strói.
esforça-s e e, n o fi na l do
mês, m a ] recebe
r enda s uficien te p
ara comer e m a nter
a farru1ia . E vo cê n
ão se apropria
de n ad a n ess a cidad
e. É com o se estivess e compl
etamente desvinculado
d o que cons truiu .
É preciso apropriar-se da cidade,
d os elementos que estão rela
cionados
aos outros grupos lig
ados à con strução
civil. Porque você tem um a rel
c om a empreiteira, tem um
ação
a rel a ão entre mestre
de o bra e servente,
que
muitas vezes é uma relaçã o auto ç
ritária e não solid ária.
Também a oposição sindica] n
a c onstrução civil é tã o difícil.
Imagina o
traba lho que é ensinar solid
ariedade pa ra as pessoas da con
strução civil,
quando a maioria trabalha naq
uilo que uão gos ta ou
p orque faltou arbítrio
de escolha da profi s
são . Conheço mu itas pessoas
ue estão na co nstruçã
q
cívil que ador am tr abalhar a li.
o
Os sem-teto têm rela ão com a
construção
ç
civil? Tudo. Mas mesmo assim
eles não sen tam juntos, não di
s cutem! É
isso que a gente pretende
que as r edes possibilitem, e
ss e s laços de
colaboração. É preciso que a
gente enxergue que se c omplem
enta o tempo
todo , que ninguém consegue
s er um a categ oria
iso lada, sem ter alguma
questão da continuidade da s c
ooperativas.
O livr o d o Daniel Reck tra z
um a p e s qui sa so
bre as "Principai s
dificuldades de se
m an ter uma cooperativa". Vem
q
s
o
ue as dificuldades
são as mesm as para
qualquer grupo de produção,
q
ualquer empreendimento
solidário, que tem a
ver com a relação utopia vers re
us ali dade. A cooperativa
é uma fonna de organização e,
também, tem que ser viável econ
omicamente.
A cooper ativa, como m odo de
organiza ção , é uma
pçã
o
o
coletiv
a e, como
opção coletiva, dá muito m s
ai traba lho, tem
que
ser
tr
t
a
ada
com
muito
mais c arinho. M uitas vezes, ess
e es forço todo se dá durante a lgu
m tempo
e não se vê um retorn o econ
ômico rápido . Por isso, muitas
vezes, as
pessoa s pr eferem sair e muü
as a c ab am voltand
d
o
ep
.
s
i
o
V
olt
m
a
porque
quan do dá certo também a s
redes sã o importantes. Quando
alg
s
n
u
andes
gr
empr eendimentos - com
o a CCAP, n a qu estã
o do a baste cimento das
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favelas n a Leop o ld in1:_ - com� ç am a ter a lgum gr au de ret orno ou
1 de , a gente ve re ss urgir ou tra vez a esperança de ter forma s de
pOSSJ·b·l 1·da
or"'aanização m ais coletivas.
., •

Produção solidária, microcrédito e consumo etico
,, . Co ea e Castro (Bem TV, Niterói/RJ)
Mediadora: Mareia
. ofia d a Libertação - IFIL - e Rede
� o .de p·l los
• Euclides Mance (Institut
.
Brasileua de So cioeconoffila So bdán a )
• MarcosAlburquerque (Cedac � ldaco)
.
• Marcos Godinho (Instituto Man sta do Brasil)

Desafio da produção solidária
Marcos Godinho
. .
O Instituto Marista de Solid_anedade (IMS) é uma organização rtlantt· da
.
.
.
,
Manst a do Rio d e aJ neuo . Faz parte da Gerência de
pela Provincia
Solidaáedade e Juventude, resp on sável p ela. coordenação das açõe s de
e também pelos Colégios
solidaá ed ade, _desenvo lv!das na o r s s .
� �:
M aristas. Ap oiamos proJe�o�, tec 1 e �=� eiramente, principalmente
:�
na proteção e defesa dos dire1�os d riança. Mas também projetos lig�dos
ao fortalecimento da ec�nom1a sorctár· A área de atuação do Instituto
.; Ri';·de Janeiro, Espírito Santo, Goiás
envolve cinco estados (Minas Geriu,,
.
.
a Man·s ta do Rio de J aneiro .
e Tocantms), que com põem a Pr
. ovrnc1
_
tivemos uma semana atrás, em
Há pouco, lembrava ��a disc�ss
Belo Horizonte, na reumao
F_?ru:;: d:�conomia Popular Solidária de
Mínas. Falávamos sobre a cnaç ao de grupos temáticos. Em t omo di sto,
começou um debate sobre temas que p� a·iam articular melhor as pessoas.
Alg u ém ' entã o , lev a nto u um c o nJu n t o de temas c o m o crédito ,
.
- ete.
comerci alizaçã o, benefici amento/produção, formaçao
Um ponto que surgiu com ên ase 1'o1. a . portãncia de nunca desvincular
rn1
. f
- ' d o crédit o , do
exce ss ivamente a �o mer: 1a rzaçã o d a pr od u ç ao
.
dos out ros, porque,
ns
u
s
a
m
t
e
beneficiamento . Significa nao deI scoI ar
na verdade, nã o são aspectos desco lado s._À ve:es entendemos a produção
como um elemento desco lado da comercia/
,zaçao, 'ao marketing, da análise
de mercado, só que n a-o funcio na exa tamente deste mod o. É preciso
esclarecer melhor o que queremos dize r quando falamos em gestão.
Nonnalmente, pensam os em Ocrestao
_ • somente nO sentido de controle do
.
•
.
processo pr odut1vo ou de controle financeu
o. Isto é , qu anto gastei de
.
ll} atéria-prirna, instrumen_ tos que p ss te
trole do que gastei,
� : :::a O con
tem essa tendência, quando
do que entrou, do que sam de dinheir�. g
.
fala em gestão, de pensar só na admtruSlraç- o de recursos , dos materiais
disponíveis para pr odução e, de vez em quan�o, também ligamos a gestão
ao relacionamento entre as pessoas no proce sso de produção

ª?
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A gestão envolve uma etapa anterior, uma competênc
ia e un'
ade
anteriores também. É a competência de olhar, de
enxergar o mundo e as
relações econômicas, políticas e sociais em que estam
os inseridos. Na época
em que atuava na Pastoral da Juventude, tinha
um método de análise e
planejamento que usávamos, do padre Boran, cham
ado Ver-Julgar-Agir.
É um método suscinto que nos coloca esta questão.
Precisamos, antes de qualquer iniciativa, enten
der o contexto, olhar
o contexto em que estam os inser idos . Gest
ão implica proc esso de
tomadas de decisões. Como tomar decisões
se não temos clareza do
ambiente que nos rodeia, dos desafios desse
ambiente? Uma primeira
competência na gestão é essa.
A competência é a capa cida de de olhar para
o mun do, para as
circunstâncias que estão a nossa volta e desc
obrir, nesse mundo e nessas
circunstâncias, as possibilidades para a noss
a atua ção, inclusive na
produção. Partindo dessa análise, podemos defin
ir melhor o que vamos
produzir, para quem, de que jeito, a que preço
podemos vender etc.
Muitas vezes, nos nossos grupos, a gente acab
a esquecendo de olhar
essas circunstâncias, de procurar entendê-las
melhor e avaliar como elas
nos afetam ou afetam nossa decisão sobre o que
e como produzir. E sempre
importante lembrar que nenhum empreendime
nto é uma ilha. Seja qual
for, sem pre have rá clien tes e forn eced ores
(pes soas com gost os,
expectativas e desejos, além de emp resa
s ou grup os com interesses
comerciais que precisam ser entendidos e
considerados), os poderes
concedentes (os órgãos públicos que fiscalizam
e controlam o mercado),
os bancos, os outros produtores de bens (iguais
ou similares), a comunidade
onde estamos inseridos.
Temos que superar nossa cultura de fábrica.
Fomos acostumados a
sentar na frente da máquina e produzir, de acor
do com metas que um chefe
determinou. Nos nossos empreendimentos, não
podemos continuar agindo
deste modo! Quando traçamos nossos obje
tivos ou tomamos decisões na
produção, precisamos sempre ficar atentos. Tem
os que aprender a levantar
a cabeça, olhar por cima da máquina e cons
iderar o que enxergamos, para
não "dannos com os burros n água
".
'
Vemos muitos grupos que não conseguem desla
nchar a comercialização,
não conseguem vender. É óbvio que um núm
ero grande de fatores pode ser
responsável por isso. O erro pode estar no com
eço. Se o grupo escolheu um
produto só porque é o que "todo mundo sabe
fazer", então as coisas podem
realmente se complicar.
É importante que esta decisão leve em
conta as "competências e
capacidades produtivas" do grupo e uma
idéia clara das necessidades e
desejos dos compradores que se quer ating
ir (pessoas ou empreendimentos).
É importante não se fixar simplesmente em
um produto que as pessoas do
grupo sabem fazer, mas em competências
e recursos técnicos que o grupo
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possui. Dito de outro modo, saber costurar e ter máquinas pemút� fazer
mu1·to mais do que camisas. É possível atender a muitas outras necessidades
.
e deseJOS, con tanto que tenhamos a capacidade de identificá-los. Pensar a
produção e os produtos, partindo das pessoas.
.
.
Podemos tomar alguns exemplos para falar da necessidade de a�nmorar
A
·
mais a competenc1·a de olhar e entender o que são as expectativas das
essoas. Temos aqui um sapato. Se pensarmos bem, quando_ uma p�ssoa
�ai a uma sapataria comprar um produto como este, �la est� mdo atras de
.
quê?. Será que é só proteger os pés? Certamente, é mmto ma1s _que i_sto. 1:, o
elas estão comprando ali? Talvez também conforto ou a tdentificaçao
��: um estilo de vida. Ou seja, as pessoas não vão simplesmen�e comprar
um sapato. É mais do que capa e sola. É a satisfação de expectativas que as
pessoas compram quando adquirem_P.rodutos.
.
É interessante pensarmos nisso, pois mmtas vezes esquecemos de procw_.ar
entender quais são as expectativas que temos que atend�r. Capa e sola mwta
gente sabe fazer. Atender às expectativas das pessoas e outro ponto.
.
Ouu·o exemplo interessante é o da Copenbague (fabnc�te de cho::e:
finos). Eles fizeram uma reflexão sobre o que eles vendiam e mud
. que tinham . Continuaram fabricando e vendendo chocolates, mas a
v1sao
,,
visão do negócio mudou para "vender presentes .
"
Aqui mesmo no Encontro, eu vi um produto que chamam de mamae
fresca" (um pequeno travesseiro para usar no braço e acolher �elhor_o
. ,. .
o mamae
bebê) que tem uma histona mteressante. o .'='o-rupo, que trouxe
fresca" é um grupo de costureiras que se dedicava a produç.ao de enxovais
para bebê e que, com o olhar atento, acabou descobrmdo uma boa
alternativa. Investigaram, projetaram melhorias no produt� (pro��veram
.
inovação) e estão vendendo. Ora, elas são costurerras. Tem habilidades,
competências e uma capacidade produtiva igual a de tantas outras mulheres
em grupos de produção. Mas o que fizeram de diferente? Encontrar� uma
nova poss1'bTd
11 ade , tirando o foco do produto que faziam, e abrindo o
olho para outras necessidades das pessoas que co�unu·am seus rodutos.
Também há outro ponto fundamental aqui. Na verdad;, é urna
perspectiva importante quando pensamos nos anseios das pess��: É
d
preciso olhar com cuidado alguns termos que usamos, como a qua � - e.
Falamos muito em qualidade, relacionando a palavra com pa roes
.
estéticos e necessidades forJadas pe1 a cult ura consumista dos abastados.
.
Mas o que precisamos entender por qualidade é, sobretudo, o res pe1to à
.
vida das pessoas que vão consurrur. E' um e1 emento fundamental que e
preciso fortalecer.
É preciso ter clara esta idéia de que, quando falamos em atender anseios
e necessidades, também estamos falando de orientar ª p�·od�çto P�: �
"bem viver" das pessoas - essa expressão do Mance é muito e iz e e o
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adotando. Isto signific a co
mpromiss os e responsabilidades concr
tas. Pensar
em produção para o bem viver tem que
mudar o nosso modo de proJuzir
, as
relações que e stabelecemos u a prod
ução e fora dela.
Outra questão para a qual precisamos es
tar atentos diz respeito às
nossas
própri as necessidades como trabalhado
res no processo de produção. Mui
tas
veze s, permanecemos escr avos do
modo como fomos aco stumado
s
a
trabalhar nas fábricas. Achamos que
"ninguém devia ficar conversando
e
a�apalbando os outros", que o melho
r é "cada um p or si", que se "a gente
nao se concentrar na produção (mesm
o às custas do n os so bem
-estar e da
nossa saúde), não vai lucrar", que "peã
o tem que tr abalhar e
não ficar
questionando". M as se o trabalho nã
o serve a n oss a satisfaçã
o, não permite
que �xploremos as nossas cap acida
des, nossa inteligência, nosso desej
o
de cnar laços com outr as
pessoas e de se sentir bem com i sso,
então esse
trabalho não devia valer p ara nós. Aliá
s, o que está mais do que provado
e
dem ons ado é que quanto
�
mais nosso trabalho (suas atividades
e condições)
nos realiza , melhor trabalhamos . Fic
am os mais p rodutivo s.
�recisamos, então, abandonar alguns hábitos e id
éias que trazemos das
fábncas. do modo com o as empres
as organizam o trabalho. Val e lembrar
que esse modelo parte de uma visã
o que iguala as pess oas
às máquinas,
que separa os que pensam e planeja
m dos que somente devem obedecer
. Só
q�e �sta é a lógica do lucro, a lógi
ca do g anho a qualquer custo, para
que
m
nao impo rta o bem viver das pessoa
s.
Se absorvemos tais idéias, acabamo
s perdendo a chance de perceber,
nos nossos grnpos e empreendiment
os, que, na verdad e, a p
_
rodutividade e
a qualida de do nosso
trabalho estão relacionadas ao no
ss
o
bem-estar e
também, a nossa capacidade de tr
ansferir para os noss os
pr
od
utos todo �
conhecimento e sentimento que c
ad a trabalh ador üwes
te
n
a
produção.
Quando nossos produtos saem da pro
dução, eles já inc orp or
a
r
am muito
�abalho e o conhecimento de vários trabal hadores,
em
v árias atividades
d iferentes, do marketi
ng até as atividade s de administr
ação, c ont roJe,
produção, manutenção etc.
Fazer um produto melhor, mais ad
equado às neces sidades das pessoas
,
d entr o e for a da pr od
ução , exig e, a ssim , urn a pre ocu
paç ã o c om a
comunicação , com a liberdade e
a possibilidade de tran smitir, prod
uzir e
agreg a conheciment
o ao trabalho coletivo
�
. O sistema técnico, o arranjo
rod
p � tivo, tem que estar subor dinado a esse objeti
vo. Is to s ignific a e
implica. entre outros fatores, a pos
sibili da de de decidir coleti vamente
de
gerir � oletivamente, de aut ogerir -se.
P or outro lado, quando consegu�
os
orgaruzar a produção
desse m odo, o trabalho
fica melh or, mais prazeroso,
porque a gente consegue se reco
nhecer e se re alizar.
Um aspecto sobre o qual acho que
o M ance vai falar é estannos mais
atento s a nós mesmos,
quer dizer, aos outros empreendiment
os de economia
solidári a e as nossas comuni d
ades. Ti vemos um enc
ontro em Min as e

f

come ,mos a levantar as p otencialidades que existem dentro da própria
rede de pess oa s e in s tituições que estã o vincul ada s aos p rojetos de
sociec onomi a so li d ári a . P or exempl o , temos v ár i os pr o jet os c om
experiências b em interessantes de fortalecimento, estímulo e organização
de pequenos produtore s rurais. Uma destas iniciativas, que surgiu e se
mantém, a partir do trab alho do CAA (Centro de Agricultura Alternativa,
do noite de Mi nas) na região de Montes Claros, re sultou na criação de uma
pequena empresa.
É a Grande Sertão Veredas, que processa, congela e comercializa frutos
que vêm da produção das famílias de pequenos agricultores. É imp ortante
dizer que a Grande Sertão é lig ada à Associaçã o dos Pequen os produtores
e ao CAA. E ste trab alho tem conseguido aumentar a renda dos agricuJtores
e, ainda , tem pemlitido ao CAA fortalecer e difundir práticas agrícol as
sustentáveis no Cerra d o, est imul and o a expansão de sistem as agro
ecológic os .
Por outro lado, temos os sindicatos e nossas ent idades que, a toda hora,
e stão promovendo eventos. E sses eventos p oderiam estar consumindo boa
parte da produção da Grande Sertão. Também é preciso essa atenção e esse
esforço das instituições e dos grupos, de mapear, enxergar um pouco mais
as op ortuni dades inerente s aos r el aci on ament os que c omeç am os a
estabelecer. I sto é muito importante, já que consumindo na rede, ao invés
de transferir renda p ara o setor c apitalista , fortalecemo-nos .
Além dist o , é imp or t ante pen sar c om o - p ar tindo de um maior
conheci ment o d a s c apaci da des e di sp o nibili dad es d o s g r up os e
empreendimentos - podemos criar novas p ossibilidades de produção. Se
temos, p or e x emplo, c ooper ati vas de trab al hadores em c al deraria e
universidades, centros tecnológicos ou pesquisadores e técnicos engajados,
podemos produzir implementos agrícolas para os assent amentos, com
tecnologia apropriada. Enxerg ar e explorar complementariedades é nossa
chave para avançar sobre novas op ortunidades.
Quando fal amos em crédito, por exemplo, esquecemos de pensar que
crédito é também importante p ara o financ iamento da inov ação. E ssa é
uma discussão que pouco nos prop om os a fazer. Como p osso usar o
crédito para melhorar e d esenvolver o produto ? Pensamos muito em crédito
qu ando queremos resolver um problema imediato, de fluxo de cai xa, ou
quando queremos i�pl an t ar um empreen diment o ou c omprar novos
equipamento s . Ma s crédito é uma ferr ament a , um instrumento que
podemos pensar com muito mais criatividade.
É fundament almente ünportante, quando fal amos em produção, lembrar
que estam os falan do de pr od ução pa ra o bem viver. I sso significa
compromissos e re sponsa bilidades c oncretas. Pensar em produção para o
bem viver tem que mudar o nosso modo de produzir e de se relacionar no
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na produção. Tem que mudar as 1ela ões que a gente estabe
lece na produção
�
_
f�ra �ela, no sentido da conquis ta de nossa auton o
mi a e da plena
realizaçao de nossa humanidad e .
e

A cultura do consumo e o fortalecimento do consumo ético
Euclides Mance
Qua ndo pensamos em consumo, numa socie dade como a brasileira _
em _ q�e uma pequen� p�e da socied ade tem muito dinhei ro enquanto a
mruon a das pessoas tem tao po uco para g astar em con sumo, na qual muita
gente está realmente excluíd a e nã o tem dinheiro nenhum _ é falar de um
problema dramático pa ra muit a gente . P ensar no consumo é também pensar
em um modo de nos o rg aniz ar, visando garantir o bem-vive r das pessoas.
_
Pois , �nal, para que a gente consome? E para satisfazer as nossas próprias
necessid ad es e os nossos justos des ejos.
Há quatro tipos de consumo. T em g ente que faz compras movida pelas
�ropagandas , seguindo o qu e a tel evi são diz: compre isso, compre aquilo.
As_vezes , compra até o que faz m al para a saúd e. Como os jovens fumando
o cigarro das propa gandas, abertas o u veladas·. A esse consumo, chamamos
de consumo alienado. Outro exemplo de consumo alienado é a necessidade
de ��quiri r pr�dutos de marc a. Quanta gente já não mon-eu por um par de
_
�
t:ms . Se nao tiver a marca do tênis, a marca da camisa, a p essoa acha que
_
nao é runguém, que não tem v al or. S e for na danceteria e não tiver aquela
roupa, sente-se menos que o outro. E tem gente que deixa até mesmo de
comprar o essencial, fazendo o maior sacrifíci o, para ter o tênis de marca. E
no fundo, não é porque o tênis é macio ou confortável. É porque tem que
mostrar que o possui: "olh a eu tenho esta marca". Estas pessoas estão
sendo usadas p el as empresas, que estão ganhando dinheiro por meio desse
consumo . Mas elas não se dão conta disso, e continuam sendo expropri adas.
Grande parte d a noss a p opulação tem pouco ou quase nenhum dinheiro
p �ra ��m pr ar. Qu a n�o entr a no m e rca do, na quit a nda, com aquele
dinhemnho que poss ui, tem que comprar o an-oz de terceira o m acarrão
m ais barato e assim por di ante. É o chamado consumo comp�lsório.
O que nós queremos com a nossa economia solidária ? Que todas as
pessoas p ossam consumir tudo que preci sam para garantir o seu bem viver.
E o bem viver d a gente nã o é só comida, roupa. É também dive rsão e arte
como diz a música . O bem viver d a gente é pode r desfrutar a vida. Ou seja:
cada p essoa é única. � af cada um tem o seu bem viver. Fazer um passeio,
aprender a tocar um msti:um ento e tocar com os amigos, pint ar, dançar,
encenar est �d � e pesquisar, enfim pod er viver do j eito que gosta. Na
'.
.
econorrua sol1dana , temos que nos preocupar com o bem viver das pessoas.
Qu ar:ido a gente produz, tem que esta r preocupado, sempre, em garantir
o bem vive r da s pessoas que vão con sumir nosso produt o. E também com

o nosso própri o bem viver, com o bem viver de quem está pro duzindo e de
quem vai consumir. M as como vamos alcançar uma_ situação a�sím? Se as
pessoas estão tão e xcluíd as , como é possível gar anttr o bem viver delas?
Para is to, é necessária, em primeiro lug ar, a orga niz a ção do nosso
consumo. Se or g a niz a rmos o nos s o con sumo d e man eir a solidári a,
consegui remos p romov er o bem viver, tanto o nosso qu anto o das outras
pessoas que produzem o que consumimos. E assim, vamos melhor ando
es se bem viver, pessoa l e co letivo.
Mas o que é consumo solidário? Pratico o consumo solidário quando
consumo um produto para garantir o meu bem viver, mas também o bem
viver de quem produz aqu ele bem ou serviço que estou consumindo. Por
exemplo, lá em ca sa, tom amos leite todos os dias. Imagino que todos que
estejam aqui também. Poderíamos comp rar no sup ermerc ado o leite de
uma multinacional que, além de p agar mal os pro dutores, ainda vai levar
uma parte do seu lucro do Bra sil. Mas lá em casa, tomamos o leite produzido
em um assentamento do MST, fruto da luta pel a r eform a agrária. L eite
proo ·ido pelo assentamento Teu-a Viva, de Santa C atarina. Assim, estamos
garan -lo o nosso bem viver, tomando leite de boa qualidade, gostoso e,
tempo, colaborando para que aquela co operativa do MST possa
ao me&
vend er
õte que está pro duzindo. Est a mos colabor a nd o p ar a que
co mp a n
e c o mp a nhei r a s consigam m a nt er su a produçã o e
comercialização. Isso é consumo solidário.
Há alguns exemplos muitos interessantes. Em Porto Aleg re, há uma
coop erativa de compras col etivas. São cerca de 400 fruníli as que participam
de compras coletivas. Todas têm a lista dos produt os da coop erativ a e
fazem os pedidos de acordo com as ofertas da lista. Assim, el as fazem a
compra do mês. Lá tem arroz, feijão, açúcar, óleo, massa de tomate, e�,
tudo que a gente compra no rma lm ente no mês tem na lis ta da coop erativ a.
Por comprar juntos, totalizando maiore s quantidades, a cooperativa vai
comprar direto dos produtores ou vai aos atacadi stas e conse gue p re ços
melhor es. Mas compra, sempre que possível, dire tamente dos produtores.
Com isso, a compra fic a uns 20% mais bara ta. E isso não é pouco ! É como
se, a cada cinco meses, as p essoas tives sem ganho uma compra de graç a.
Ess e ganho para consumidores e p ro dutor es so ment e oco rre por que se
organiz a o c onsumo .
Mais leg al aind a é o fato de que quase a metade dos produtos da s
compras coletivas, hoje, provém d a economia solidária. São produtores da
região, de assent amentos do MST, como as compotas e g eléias do !terr a, de
Viamão; sabão que as pessoas estão produzindo ali mesmo. Um grup_o
pe0ou uma receita n a internet, da rede solidár ia, e começou a pr oduzir
sabão ecológico e esta comerci aliz ando na cooperativa. É uma prática de
consumo solidário porque, além de gar antir o b em viver de quem compra
(pois o produto é de boa qu alidade) e de estar p agando mais barato, e stá
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garantindo o bem viver do produtor
. Este, em geral, recebe um pouco
a
mais do que estaria recebendo se ven
desse o seu produto no mercado.
Favorecer o consumidor e o produtor
não é milagre, não tem mágica
nisso. Basta suprimir os atravessado
res e especuladores que atuam
nas
cadeias de produção, distribuição e
consumo. Por exemplo, em julho
de
2001, no Rio Grande do Sul, os prod
utores recebiam pela saca de 60
kg
de feijão preto R$ 45, a valores de mer
cado. Naquele momento, a mesma
saca estava sendo negociada a R$ 85
na Bolsa e os consumidores pagavam
no varejo, pelos mesmos 60k g de feijã
o preto, R$ 108, um encarecimento
de 14 l %! Na rede, os produtores rece
beram R$ 60 pela saca, ao passo que
os consumidores solidários pagaram
R$ 84 por 60 kg de feijão! Os
produtores receberam muito mais
do que receberiam no mercado. E
os
consumidores pagaram bem mais
barato do que pagariam no mercado
.
Isso por que foram sup rim ido s os
atra ves sad ores , que exp lora m os
produtores e expropriam os consum
idores.
Perguntaram-me sobre como organiza
r um sistema solidário aqui no
Rio de Janeiro, um local com
plexo para fazer as compras. Um
ponto
importante de ser tratado aqui é o tem
a da comercialização, facilitando as
compras. Existem várias formas de se
fazer essa comercialização. Em algu
ns
lugares, a melhor forma são lojas, ond
e encontramos diversos produtos. É
o caso da Galeria da Solidariedade,
em Passo Fundo, do Shopping das
Cooperativas, em Santa Maria, das
duas lojas da Rede Sol, em Curitiba
,
da loja da Reforma Agrária, que o MST
montou em São Paulo, com produtos
da reforma agrária.
Mas alguém pode perguntar: vou
atravessar a cidade inteira apenas
para comprar um detergente ecológic
o? Em razão disso, tem lugares que
fazem entrega a domicílio, é só faze
r o pedido. No caso de produtos
orgânicos, isso ocorre em vários luga
res. Você faz o pedido e a cooperativa
leva a cesta de produtos na sua
casa. Assim, a pessoa pratica o consum
o de
produtos orgânicos, que garante o
seu bem viver com a praticidade da
entrega sendo feita em sua própria
residência.
Out ra man eira são as feiras, que
agru pam djversos produlores e
consumidores em um mesmo local, faci
litando a comercialização simultânea
de variados produtos. Outra forma
interessante são as redes de trocas.
As
pessoas produzem, podem ser alimento
s, artesanatos, serviços, erüun, o que
as pessoas quiserem oferecer de trab
alho e atenda às necessidades e desejos
de consumo das outras pessoas. E, no
dia marcado, elas se encontram em um
mesmo lugar e trocam seus produtos
e serviços. Para facilitar as trocas, existem
várias alternativas. A mais difundid
a atualmente é a utilização de uma moeda
social, criada pelo próprio grup
o para facilitar o intercâmbio entre os
participantes. Assin1, a falta de dinh
eiro não é problema, pois o grupo cria e
emite a sua própria moeda - que
tem valor apenas entre os membros daquele
grupo ou de outros grupos que
a aceitem.
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Aqui no Rio de Janeiro tem algumas moedas desse tipo, como o
tupi e o zumbi. Em Fortaleza temos os palmares; em um gr�po de
Curitiba, a moeda se chama pinhão. Essa é uma forma de garantir para
as pessoas que não têm dinheiro con'.11ção d: co�prar e v�nder �rodutos
e serviços necessários ao seu bem viver. Ha muitas maneiras diferentes
de organizar a comercialização.
Microcrédito solidário
Marcos Albuquerque
O que queremos quando discutimos crédito? Política de boa qualid�de.
Antes de entrar no tema, gostaria de refletir sobre alguns pontos. Mmtas
pessoas se dizem cansadas com a política, não é verdade? Quem acredita
nos políticos? As pessoas estão desanimadas? Mas, afinal de contas, o que
_
estamos fazendo aqui, agora? Estamos pensando a nossa vida,
em como
organizar melhor nosso consumo, produção, comercialização; enfim,
_
buscando alternativas para a construção de uma nova sociedade,
que tenha
por base a ética, a solidariedade. Isto é fazer política de boa q a�dade.
�
_
Desde 1999 venho trabalhando no ldaco com m1crocredlto.
Esta
experiência tem 'se desenvolvido em três comunidades no Rio de Janeiro:
Morro do Santa Marta, em Botafogo, no complexo de Manguinhos e no
conjunto Campinho, em Campo Grande. Falarei aqui um pouco do que
temos aprendido nesses três anos de caminhada.
Em relação ao crédito x desenvolvimento de um empreen� . e?to, é
�
_
comum grupos de produção, cooperativas e empreendedores(as) md1v1d ais
�
afirmarem que falta dinheiro (crédito) para desenvolverem seus negóc10s.
Na verdade, o crédito (como recurso financeiro) é quase a última etapa no
processo de desenvolvimento de um empreendimento.
O exemplo que acabamos de ouvir das mulheres do grupo Arte e Bebe
confirma essa posição. Começaram a trabalhar na casa de uma delas. Uma
tinha a linha, outra o pano. Quem sabia costurar, ensinou. Quem não sabia,
aprendeu. O pano, a linha, a máquina, o conhecimento e o espaço, tudo
isso é recurso, é crédito que elas já dispunham e começaram a trabalhar.
Entretanto, alouns grupos e empreendedores individuais, geralmente,
não fazem o lev�ntamento dos recursos de que já dispõem e partem
diretamente para a busca do recurso financeiro. Na verdade, quando
pensamos no desenvolvimento de um negócio, temos também que levar
em conta o que o Marcos Godi_nho acabou de ressaltar, ou seja, que produtos
queremos produzir? Onde comercializar? Para quem queremos vender?
Devemos perguntar: ser� que tem espaço par� mais um salão �e beleza na
minJ1a comunidade? Lembro aqui da comunidade de Manguinhos, onde
os salões de beleza ficam praticamente um ao lado do outro. O mesmo
-acontece em outras comunidades. Alguém começa uma atividade e todo
mundo passa a copiar. Assim fica bastante difícil.
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Algumas vezes, o crédito pode se tomar mais
um problema. Quando
penso em crédito, entendo que não é a salva
ção para todos os nossos
pro blemas. Para emp reen dedores de baixa
rend a, p rincipalmente, é
�nd'.1131ental que o �rédito ve�a acompanhado de uma boa capa
citação
_
tecmca e assessona. O cred
ito é um instrumento impo rtant e. Mas
con�edido isol�damente, pode produzii- o efeito
contrário ao desejado. Ô
crédito concedido a quem não está devidamen
te preparado para recebê-lo
pode, inclusive, tomar-se um problema futur
o para o grupo, cooperativa
ou empreendedor(a) individual. Esse prob
lema chama-se inadimplência.
Por exemplo: se o grupo Arte e Bebê tivesse
o btido crédito de R$ 2 mil
R$ 3 mil com o Idaco, antes de se organizar, defin
ir o produto, buscar u�
lugar para venda etc, talvez hoje estivesse
inadimplente.
�o que tange à produção de artesanatos, é comum a solic
itação de
cré�1to p�ra produ ão de materiais diversos
�
e, realmente, muitos produtos
borutos sao produzidos, mas
produzir e vender para quem? Se você curte
fazer artesanato como terapia, tudo b em. Mas
se pensar no artesanato como
forma de gerar renda ( o que é possível), tome
bastante cuidado para não se
fru�trar. Pense be , o que eu estou produzind
�
o vai ter quem compre? Vai
satisfazer algum tipo de necessidade das pesso
as? Fique atento, procure
antes conhecer a demanda para o tipo de prod
uto que quer produzir com
tanta boa vontade.
Com respeito ao crédito como ferramenta de
formação crítica, gostaria
de acrescentar que, na capacitação mencion
ada, devemos considerar
também a formação política, ou seja, o que estam
os fazendo aqui. O Euclides
Man ce falou ante riorm ente do cons umo
ético. Não prec isam os sair
consumindo tudo só porque a mídia diz que
tem que ser assim. Desse
modo, no campo da economia solidária, o crédi
to
também pode ser utilizado
_
como mstrumento de formação crítica, polít
ica. Iniciei minha intervenção
falando de política e quero terminar afirmando
, mais uma vez, que estamos
falando e fazendo política aqui, e de boa quali
dade, é claro!
Márcia Correa

46

Sou uma jornalista que trabalha com comunicaç
ão comunitária. Queria
le�brar as pessoas aqui presentes que não
existe apenas esse tipo de rede;
existem grupos de produção comunitária
no Brasil inteiro. Na área de
vídeo, na área de imprensa, na área de rádio,
que é um movimento fortíssimo.
�m 199_0, �ram 7 mil rádios comunitárias no Brasil, quando
a legislação
amda nao tinha sido aprovada.
O Fórum Nacional para Democratização
da Comunicação está se
re�rganízando, depois de ter ficado quas
e cinco anos parado. Ele está se
artrculando em comitês. Quem quiser parti
cipar, basta procurar um dos
_
comitês do Fórum na sua cidade. Não exist
irá sociedade democrática se

não tivermos um sistema democrático de comunicação. Existe uma mídia
alternativa que tem que ser convocada, que tem andado até meio isolada
do resto dos movimentos sociais. Cabe procurarmos também. Procurem
essa galera, localizem os grupos mais perto de vocês porque este é um
caminho tam bém.

Debate
Souza - Com todo respeito e amizade que tenho pelo Marcos Albuquerque
e pelos demais companheiros, quero colocar uma questão de protesto.
Acho que ele fez uma colocação errada.
Algumas instituições de crédito podem ter condição de ajudar
comunidades e empreendimentos, mas não ajudam porque ficam dizendo
que elas não podem pagar depois. Temos que pensar que somos diferentes
e que, às vezes, temos sim que ajudar os necessitados, estamos fazendo um
trabalho para isso. Às vezes, vocês colocam dificuldades para ajudar certos
grupos. Seria bom se vocês tirassem essas dificuldades para ver que os
grupos precisam se levantar. O que se quer não é ajudar, de alguma forma,
as pessoas a se levantarem? Ou é preferível que, primeiro, eles se destruam
para que, depois, venham vocês ajudá-los a se levantar?
Wa,ulerson / Projeto Reciclar - Tive tamb ém um problema de crédito. O
que temos visto é que boje, para nós, foi se tomar um apoio para o processo
de gestão dos nossos empreendime ntos. Comecei a juntar plástico
clandestinamente na própria igreja que freqüento. Clandestino porque o
padre não apoiava a idéia, mas nós éramos da Pastoral da Juventude. Minha
paróquia é considerada a terceira maior em número de jovens no estado do
Rio de Janeiro. Fomos pleiteando, sempre batendo de frente.
Quando o nosso espaço era debaixo da escada da casa paroquial, não
dava mais para colocar o plástico que seria reciclado ali. Naquele momento,
isso incomodou muito. O que conseguimos, que chamamos de crédito, foi
com empresas que hoje dão apoio logístico. Ou seja, não preciso ter mais
o meu caminhão ou esperar o carro da doação de alguém porque a empresa
já está vindo buscar o meu material. Claro que respondo às exigências do
sistema, do mercado. Só agora que crescemos é que pudemos ter realmente
crédito. Já tenho dia e hora para eles pegarem o meu material. Isso é crédito.
Muitas vezes, a gente está querendo algo, como ele falou. Talvez se
elas (Arte Bebê) tivessem dinheiro, realmente não estariam onde estão
boje. Não teria havido pesquisa porque não teriam sentido necessidade,
já que achavam que os bichinhos feios estariam ótimos. Mas por terem os
bichinho s precariamente, tiveram que espera r alguém dizer. Já com
dinheiro, você teria ido procurar um outro mercado consumidor e perderia
se a pesquisa.
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Isso foi o que aconteceu comigo lambém. Hoje sou considerado a
segunda
pessoa mais entendida de lixo no país; uma vergonha. Digo vergon
ha em
relação às grandes empresas. Estive com um empresário que me falou
assim:
"Meu filho, eu com 32 trabalhando com isso já ajudei a criar três
usinas
de triagem, mais de 80 cooperativas dentro do pa(s e você, em oito
meses,
estáfazendo algo que até agora os grandes empresários gastaram
milhões
e estão dizendo que é impossfvel. Consegui recolher o lixo separa
do". Eu
já chego com o melhor plástico do estado, que vem do lixo das
casas das
pessoas. Isso é crédito e crédito se conquista, não se ganha.
E se alguém der crédito a vocês, oferecer qualquer coisa para
vocês
desenvolverem o seu empreendimento, desconfiem! Pois no futuro
vocês
terão problemas. E a dívida vai ser dívida porque o Estado
ou qualquer
instituição não pode jo�ar dinheiro fora. O dinheiro vem para ser
solução
e não problema. Se a pessoa me desse R$ 10 mil para começar
o projeto
que tenl10, talvez aceitasse mas aqueles R$ 10 mil seriam um investi
mento
que, na verdade, teria que dar retorno, o retorno seria para um outro
projeto
qualquer. Porque senão pegaria aquele dinheiro e, na verdad
e, estaria
jogando fora. E aí nos entramos no sistema de juros, de correção monetári
a,
vira dinheiro perdido. É dinheiro que, na verdade, não gera mais dinheir
o,
não é um investimento, não mobiliza, não viabiliza a nossa rede.
Euclides - Sobre essa questão de onde vem o recurso para organiz
ar o
empreendimento, quero dar um exemplo, é o que está acontecendo
hoje
em Passo Fundo. Lá existem famílias organizadas num sistema de compra
s
coletivas e conseguindo aquele desconto, comprando diretamente
dos
produtores. Metade desse desconto ficou em ganho para os consumidores
e, portanto, eles estão pagando mais barato para obter os mesmos produto
s.
Os produtores estão recebendo mais do que receberiam do mercado
convencional. Eles depositaram essa quantia num fundo e, ainda este
ano,
vão decidir qual vai ser o primeiro empreendimento que vão começa
r.
Pode ser uma produção de massas, uma produção de produtos de higiene e
limpeza OLl usar os recursos para capital de giro da própria cooper
ativa.
De onde saiu esse dinheiro? Simplesmente da organização do consumo
deles mesmos. O que aconteceu organizando o consumo? Eles passara a
m
comprar mais barato e, ao mesmo tempo, pouparam dinheiro o que permitiu,
um novo empreendimento. E a idéia é produzir o quê? Aquilo que eles
mesmos estão comprando, ou seja, a massa, o macarrão ou a produçã de
o
produtos de limpeza que eles também consomem. E com isso, eles vão
produzir o que consumem. Ou seja, de onde sai o crédito? Do recurso
próprio, da própria organização da comunidade.
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Maria do Carmo - Podemos fazer muito, desde que não tenhamos vergonha

de dizer que fazemos parte de uma cooperativa. A �vulgaçã� deve ser
feita com nossos amigos, nossos parentes. Podemos v1tar esse Jogo, essa
economia! Temos que nos valorizar e acreditar. Só depende de nós. Nunca
ninauém pode deixar de dizer: eu faço parte da cooperativa, eu brigo pela
roitilia cooperativa, sem mostrar_para que veio!
Euclides - Em relação à auto-gestão, trata-se de uma posição de atitude!

Cada um tem autoconhecimento, mas tem também que pensar numa
formação para ir para o embate com esse mercado. Como vamos �azer _des �a
formação uma posição de atitude? Se a população está numa s1tuaçao tao
difícil, como organizar um consumo solidário?
A gente imagina assim: a pessoa que está catando papel vai vender o
papel naquele dia e vai na venda comprar produ�os para casa, paga�do
caro; compra tudo picadinl10. O que pode ser_fe1to?_ Po�e-se org�zar
um sistema como esse aqui? Um cartão de crédito solidário que funciona
em Fortaleza no Banco Palmas. Funciona com a população mais carente,
os excluídos 'e desempregados. Basta que cada um se associe ao Banco
Palmas de uma associação de moradores no Ceará. Ali, ele terá a
possibilidade de usar o cartão até o seu limite. Esse cartão dá o direito ? e
comprar no comércio local, na quitanda. Aí, ele não fi:,a naq�ela angústi�:
se precisar, vai lá, compra e pode pagar no final do mes. Assim, tem mais
tranqüilidade de fazer o serviço.
.
Temos que organizar um sistema atrelado ao da cooperat:J.va de compras
coletivas. Existem várias maneiras de organizar a comunidade, quando
pensamos em integrar o consumo à produção. Foi o �ue aconteceu �o
Banco Palmas. Eles receberam um dinheiro para fazer proJetos de econonua
solidária e falaram assim: vamos produzir e quem vai comprar? As pessoas
não têm dinlleiro, como fazer? Financia a produção e, ao mesmo tempo,
também o consumo. É muito legal quando a gente vê isso funcionan?o nos
bairros. E tem um detalhe: no cartão, tem uma frase em amarelo dizendo
assim: pertencemos à Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária.

Maria Amélia - Essa questão do crédito é muito importante. É um
ponto muito polêmico na nossa cultura, que traz a imagem de que o
pobre tem sempre que receber doação. Esse trabalho é exatamente para
acabar com a história de ter sempre que estar ganhando (recebendo de
mão beijada). Temos é que participar, partilhar. Temos que ter em me�te
que, quando recebemos um crédito, precisamos devolver esse crédito
para viabilizar outros projetos.
..
. Trabalhamos com a questão habitacional, temos um fundo rotativo, um
crédito. Nos grupos com que lidamos, compreende-se e ente�de-se que
não tem ninguém ganhando a casa; que cada um está constrwndo a sua
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casa. E que temos dinheiro para o material de construção, que
t !rá pago
parce�adamente. retomando, para que outras farru.1ias de baixa renda
possam
_
tamb:_� construir s�as casas. Isso é interessante no sentido da formaç
ão do
c1dadao. o fato de nao estar ganhando, não ser visto como um pobre
coitado·
mas como um ser humano, com seus direitos.
Ro�son :-- O Euclides e o Marcos Godinho falaram do desejo. Gostar
ia de
abnr a discus�ão para a necessidade e o desejo. Porque é assim:
na rede de
trocas, nas feu�s de trocas solidárias, com nossas moedas locais,
temos
essa pre�cupaçao �orque muitos sentimentos e momentos divers
os surgem
numa feira. E, mwtas vezes, lidar com isso não é fácil.
Essa é �a preocupação não só nas feiras de trocas, mas na
própria
_
RedeBrasde1r�, no Fórum de Cooperativismo; enfim, como lidamo
s com
_
desejo? Muitas vezes, não podemos dar conta disso. Essa é uma
velha
discussão que já rola nos espaços: como lidar com pessoas que
chegam
_
nas ferras de trocas com toda uma carga de ansiedade? Há uma
proposta
até de fazermos uma oficina de redes de trocas aqui. Iremos
perceber
como isso é recebido por cada um.
A gente costuma dizer que, nas feiras, as pessoas enlouquecem quando
têm
uma moed� com a qual podem fazer trocas e levar para casa mercad
orias.
_
Quena ouvrr um pouco sobre isso, que vocês falassem um pouco
desse desejo.

º.

Eu�lúl�s Mance - Cada um tem sua utopia, é próprio do ser human
o. O
caP1talism
o gera utopias alienadas. Há dois tipos de desejo: o humano e 0
_
alienado. Cada pessoa tem o direito de realizar os seus desejos - e
nossas
r�des devem buscar satisfazer esses desejos. O desejo do outro,
na sua
_
li?erd�de e diferença. Meu desejo é que o outro possa também realizar
sua
diversidade, su� diferença. Como avançar? Construindo uma grande
utopia,
em que o desejo de cada um é o desejo do outro e de todos. É que
aí
estamos construindo uma sociedade nova.
Valéria - Na medida em que ampliamos a rede com essa compreensão que
Mance colocou, ou seja, reconhecendo o desejo do outro e sentindo
pra�er em partici par dessa grande troca de utopias . Assim, vamos
_
ca�ando na medida
em que, cada vez mais, grupos comungarem dessa
uto?ia. Ess� é realmen te um momen to histórico, mais urn da nossa
�ociedade. E muito importante estarmos percebendo que temos valores
rncorporados que, por mais que tenhamos discurso e prática de liberdade
d� novo, da nova condição, da democratização, do respeito às diferenças,
amda ternos muitos vícios.
� palavra ajudar apareceu tantas vezes aqui hoje que fico pensando e
sen�do, com o coração batendo muito forte, o quanto ainda temos vícios
pohticos. E não estou falando aqui em tom de desmerecimen aos
to
0

sentimentos e à premência que muitas comunidades, muitas pessoas, têm
hoje de sobreviver e ter dignidade. Mas precisamos estar atentos, sim,
porque o governo federal faz fundo perdido, porque ele precisa fazer isso,
bolsa-escola, bolsa-gás, bolsa-humilhação, bolsa-dominação. Acontece isso
nenhum dos
0 tempo inteiro: são fundos perdidos, sem desmerecer
processos que tivemos de fundos perdidos na nossa história.
Precisamos realmente ficar atentos, perceber e captar; não ser ingênuos
nem ingênuas nas questões ligadas ao processo que queremos, aos
procedimentos e valores que queremos no caminho de uma nova economia,
de um novo espaço que queremos conquistar, com a dignidade que queremos
ter. Essa questão do crédito não é tábua de salvação, é instrumento.
Precisamos saber falar disso quando falamos de produção, de consumo, de
comercialização e de crédito. Que tenhamos isso dentro do pequeno
processo de cadeia produtiva que temos na socioeconomia solidária e que
nunca percamos a dignidade.
Porque se começarmos a falar "você precisa me ajudar" significa que
estamos instalando novamente o patrão e o empregado, o dominador e o
dominado. Que fiquemos atentos, alertas, com a mente aberta, a espinha reta
e o coração muito tranqüilo porque parece que vamos no caminho certo.
Mas toda essa mobilização aqui faz parte da democracia, da diversidade e da
construção do novo. É muito novo isso que estamos fazendo.
Souza - Quando falamos em produção, qualquer instituição ou indústria
que tenha a parte de produção, necessita do crédito. Temos nossa
cooperativa de construção civil. Estamos agora montando nosso campo
para fazer os ,blocos de cimento e a laje. Estive numa reunião em uma
grande construtora e conseguimos uma parceria para retirar os nossos
blocos, a parte das lajes que precisamos. Para que nossa produção avance,
precisamos de parceria, de amigos. Aquele que fala assim "eu não preciso
de você" é porque está muito bem, não precisa de ninguém. Precisamos
de parceria, da ajuda dos companheiros. Já temos alguns acordos fechados
para construção de casas populares, tanto no Rio de Janeiro quanto em
São Gonçalo. Mas precisamos de parceiros, de amigos que caminhem
lado a lado para desenvolver nosso projeto. Nunca vi uma instituição
que lide com produção e diga que não precisa de crédito. Se ela não
precisa de crédito é porque tem alguém financiando. Quem sabe, é porque
tem um dono só. Porque as cooperativas legítimas necessitam de ajuda,
verdadeiramente.
Estou há um ano no fórum e aprendi muito e tenho levado esse
aprendizado para minha igreja. O que tenho aprendido é isso aqui, e é
?esse sentido que vamos caminhar, se for para fazer falcatrua, estou fora.
Muitas vezes, fomos em instituições do governo e ouvimos: "olha, dou o
dinheiro, mas você vai levar um percentual. Eu digo logo que não dá,
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como vou pegar esse dinheiro e pres
tar conta com o pessoal? Não
posso
entrar nessa. O que estou aprendendo
é isso e não é isso que você
está
querendo me passar".
Sandra - Estamos num país com
53 milhões de pobres, mais da
metade
mis eráv el, que não con seg ue o
mín imo do mín imo para sobrevi
ve r
dignamente. Se temos utpa política
de microcrédito ou de crédito,
para
tentar combater a pobreza dessas pess
oas, que representam 1/3 da população
brasileira, isso não vai dar não.
Precisamos pensar que ruicrocrédit
o é uma questão e a política de
distribuição.de renda é outra. Não é
apenas através do microcrédito que
vamos acabar com a pobreza no país
. Acabou de estar aqui um observador
da ONU, dizendo o seguinte: "para a
ONU, um país em que mais de 20 miJ
pessoas morrem assassinadas por ano,
é considerado um pais em guerra".
Ora, no Brasil morrem, só por homicíd
io, mais de 40 mil pessoas por ano.
Estamos num país que está em guerra
sim, em guerra contra essa população
empobrecida. Só que não podemos
esquecer isso no nosso cotidiano. o
mundo todo está vendo onde estamos
indo.
Neste sentido, o que estamos fazendo
com o grupo de produção. não é
política compensatória; pode ser, conj
unturalmente. Não vamos comprar
o produto do grupo a, b ou c só porque
é produto de a, b ou c, se o produto
não tiver qualidade; só porque é coit
adinho, pobrezinho. Vamos acabar
com esse negótio de pobrezinho. Vam
os acabar com isso: temos que ter
valor. Nosso produto tem qualidade.
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Xico - Essa questão de mudança de atitu
de é muito delicada e fundamental.
Quando se questionava isso, dizia-se tamb
ém que a informação é necessária;
. informação e atitude, como isso acontece
? Queria chamar a atenção para um
conceito que, hoje, é muito usado e que
se chama "competência". É uma
forma do capital sugar, absorver, obje
tivar o trabalhador. Como se define
essa competência? Um trabalhador com
petente significa que tem competência
para competir com outro trabalhador. Mas
competir em que termos? Precisa
ter habilidades, conhecimentos e - essa
é a pâlavra-cbave que quase nunca
aparece - atitudes. Que atitudes? Atitudes
que correspondam aos desejos do
patrão, que atendam às expectativas dele
.
Se fizermos um estudo mais profundo
de quem somos, vamos chegar à
conclusão de que podemos definir o que
somos por essas três palavras
mesmo. Isto é, aquilo que nós torn
a humanos está exatamente aqui:
primeiro, a habilidade. Habilidade que é
essa aqui, do manuseio. Segundo,
o conhecimento, essa capacidade de
controlar a imaginação que a gente
tem. Temos uma imaginação translouc
ada, Na verdade, somos racionais
porque somos loucos. O homem é um
animal demente. Por isso, ele pode
ser racional: ao controlar essa dem
ência de sua imaginação. Finalmente,
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nossas atitudes, 0 que significa também � domesticação de nossa
tresloucada. Somos,
sexualidade. Porque também temos a sexualidade
.
.
.
·
praticamente, O único animal que se desvencilhou do c10. Assim, temos a
- aos outros
sexualidade ligada O tempo todo. Nossas atitudes e� re1açao
respondem Por essa domesticação de nossa . sexualidade tresloucada. E
·
.
'd ad e) nos
e rec1proc1
dessas três qualidades (habilidade, reflex1v1dade
tomamos humanos.
_
.
.
.
Por isso, digo que, hoje, o capital se propoe a domtnar própna
essência de cada um de nós, absorvendo, além de nossa� habilidades e
conhecimentos, até mesmo as nossas atitudes. Mas a questao fund�ental
é: a qual atitude devemos corresponder? Essa de atender aos des�JO� do
patrão, aos desejos do dinheiro, ao deseJo do poder e_stabelecido, ou
estamos exatamente buscando uma outra atitude e, por isso, recusamos
essa competência como cidadãos trabal hadores; recusamos a
competência do capital?

.ª.

Euclitús Mance -_É importante destacar mais dois aspectos que ainda não
foram trabalhados. Quando pensamos em consumo, tem?s sempre q�e
pensar na sustentabilidade ecológica do nosso modo de viv�r e produzir.
o modo como está organizado o consumo hoje no mundo � msustentável.
Os ricos estão consumindo de forma absurda e estão destru:°do o plane�a,
destruindo os ecossistemas, acabando com os recursos nao- �en�váve1s,
enquanto a população pobre e excluída está jogada �a nuséna, sem
condições mínimas. E, para sobreviver, essa populaçao pobr� acaba
também, em muitos lugares, atuando de maneira danosa aos ec� ss1st�ma�.
Há portanto uma situação aí muito complicada. A economia solidária
també:0 tem qu� estar preocupada em proteger os e�ossistemas, gerando
alternativas sustentáveis que possam garantir ó bem viver das �essoas.
_ Por
exemplo toda essa situação da dengue aqui no Rio de Janeiro. Li �ma
mensage� na internet, comentando o porquê da proliferação dos mosq�it?s,
transmitindo a doença. Começa falando de todo o processo não-ec�logico
de organização da cidade, que não tem árvores frutíferas, que _nao_ tem
passarinhos que poderiam comer os insetos. E, por isso, � preciso J gar
�
veneno. É tanto plástico, tanto lixo que fica esparramado, JU�tando áºu�.
Enfim, não é só a questão dos ecossistemas do ponto de vista do � eio
ambiente. É também o ecossistema social, das relações humanas. Que tipos
de relações são essas? Tanta violência, tanta agressividade, desconfiança.
Enfim, necessitamos construir novas relações mais bumanizad�s. Há
também a ecologia subjetiva, considerando a dimensão ecológica que
· - ·
· a te1ev1sao
perpassa a nossa subjetividade. Quanto lixo
Joga dentro da
.
gente! Aquelas propagandas horrorosas. Você escuta a músic� da
prÓpaganda e áquela porcaria fica dentro de você. E você quer se livrar
daquela droga, mas ela volta o dia todo. Isso é absurdo. A garotada com

esses videogames; aquele apelo para agredir, espancar e b ater até matar. E
qu ando mata o outr o, quando o outro agoniza em seu último suspiro,
ecoam os apl ausos, porque agora você é vitorio so, você vai subir numa
empilh adeira, sendo erguido cad a vez mais a lt o , e vão j ogar dinheiro
debaixo de seus pés. e mulheres seminuas vão desfil ar na sua frente, porque
ag ora você é o venced or.
Esse lixo todo vai sendo jogado dentro de nós. E nós temos que dar um
jeito de acabar com iss o, com essa destruição dos ecossistemas, da s nossas
relações humanas, das nossas subjetividades que vão ficando mutiladas
para que alguns possam enriquecer cada vez m a is. Essa é um a das
dimensões que er a precis o salientar aqui: pensar o consumo é também
estar sempre atent o a essa dimensão ecológica. O outro aspecto importante,
que não tratamos aqui, é o consumo que ocorre no momento da pr odução,
o chamado consumo produtivo. O que é isso ? Quand o pr oduzim os, é
necessário ulilizar algum insumo que compramos. Quando eu us o um a
camisa, estou realizando o consumo fina l. Mas para produzir urna camisa,
temos o consumo do tecido, da linha e de vários outros elementos. Assim,
além do consumo final, há também o consumo pr odutivo.
Precisa mos t ambém pensa r c om o podem os organizar o c onsumo
produtivo sob a lógica da econ omia solidária . Se quando compramos o
insumo, nós o compramos da empresa capitalista, que expl ora as pessoas e
destrói o meio ambiente, estamos contribuindo para que isso continue a
o correr. Mas se qu a nd o compram o s o insum o p a r a pr oduzir, nós o
compramos de empreendimentos solidári os, estamos contribuindo para o
crescimento da economia solidária. Nós não discutimos muito esse consumo
produtivo aqui, hoje, mas ele é muito importante. Como podemos organizar
o consumo produtivo? Podemos comprar junto s os insumos e reduzir nossos
custos de produção; podemos comprar os insumos de outras empresas
solidárias dentro da própria rede e aumentar o fatur amento da própria rede.
Precisamos também nos perguntar: como podemos substituir os insumos
que usamos por outr os que sej am mais ecológic os? Tud o isso devemos
consider ar ao rever nossas práticas de consumo.
Marcos Godinho - Temos que n os cobr ar por alguns termos que usamos,
por exemplo , qualidade. Falamos em qualidade pensando muito no aspecto
exterior, em atender a alguma expectativa, alguma necessidade. Às vezes,
a essa estética que é jogada para gente nesse lix o que o Mance menci onou
da televisão. Mas entendemo s que qua lid ade t ambém é respeit o à vida
das pess oas que vão c onsumir. Quand o fal am os de pr odução p ara a
vid a , de produção para o bem viver, signific a mudar o n oss o modo de
produzir, pensar na s rel a ções que est abelecemos c o m tudo aqui lo que
está mais próximo de nós.
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Euclides
Gostaria de apresentar o ponto alto da rede, mostrar como avançarmos na
organização da rede. Convido a todos para vir aqui para o centro, pois vamos
iniciar uma dinâmica para melhor entender como é esse processo de rede.
O que é uma rede? É um modo de integrarmos as nossas cooperativas,
grupos de produção, grupos de consumidores, movimentos populares,
nossas comunidades, sindicatos, movimentos dos mais diversos, negros,
mulheres, juventude, ecológicos etc. Isso tudo de maneira tal que um
colabore com o outro para que todos possam crescer juntos. Como fazer
essa colaboração? Há muitas maneiras. Veremos aqui algumas delas, mas
podemos ainda descobrir muitas outras.
O objetivo principal de uma rede, no caso da Economia Solidária é
gerar trabalho e renda para a população excluída. Para a população que já
está trabalhando, produzindo, vamos fortalecer o processo de produção,
comercialização, fazer crescer o empreendimento para poder produzir mais,
gerar mais renda para quem já está trabalhando. Do ponto de vista dos
consumidores, para a população que está excluída, é conseguir gerar
condição de consumo que garanta a vida das pessoas. Para as pessoas que
já estão integradas nessas redes, é ampliar ainda mais o seu padrão de
consumo para garantir o seu bem viver. Do ponto de vista de uma rede, em
primeiro lugar, é partir para as demandas imediatas, concretas. Quando o
Movimento Negro está integrado na rede, toda rede se fortalece na luta
contra o preconceito racial. Quando o Movimento de Mulheres está
integrado na rede, toda rede se fortalece na luta contra o preconceito com
relaçã� à mulher etc. Ou seja, trata-se de fortalecer todos os movimentos.
Quanto à questão do meio ambiente, temos que
. proteger os
ecossistemas. Uma rede institui um grande eixo de lu ta, pois articula
todas essas organizações, atende a demandas imediatas, quer combater
as estruturas capitalistas que geram tudo isto, desemprego, exclusão; as
estruturas machistas, racistas, preconceituosas. Queremos combater tudo
isso, ao mesmo tempo, construir uma sociedade nova, em que a economia
seja em função do bem viver das pessoas, que cada um tenha liberdade
de viver a sua diversidade, sua singularidade no cotidiano, enfim, uma
nova sociedade.
Do ponto de vista econômico, quando participamos de uma rede, em
primeiro lugar, estamos ali como consumidores: se não consumir, morremos,
temos que consumir. Mas consumimos o quê? Se cada um aqui for fazer
uma avaliação do que compramos e consumimos em casa, vamos ver que
compramos muitos produtos que nem sabemos como foram produzidos e
de onde vieram. Por exemplo: às vezes a gente compra um chocolate de
uma certa empresa. Mas o que essa empresa anda fazendo pelo mundo?
Vocês sabem que, aqui no Brasil, graças à Pastoral da Criança, não se pode
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mais distribuir leite em pó dentro das maternidades. Mas o que acontece?
Em países muito pobres, a mãe na maternidade acabou de dar à luz. O que
faz a empresa que produz leite em pó e chocoloates? Vai lá e dá uma
latinha de leite em pó, e diz assim: "Estamos aqui lhe ajudando". Aquela
mãe vai amamentar a criança e acha que não tem leite, pois tem que haver
estimulação para produzir o leite. Ela acha que não vai conseguir
amamentar o filho e acaba dando o leite em pó. A água que ela dispõe não
é limpa, já está meio poluída. O Leite, que era para colocar quatro
colherinhas, a farru1ia pobre vai colocar uma colher e meia. O que acontece
com a criança? Vai ficar desnutrida, contrair uma infecção e morrer. E assim,
aquela empresa da qual nós �ompramos um chocolate é responsável pela
morte de muitas crianças na Africa, na América Latina.
E o que fazemos quando cada um aqui compra um chocolate dessa
empresa? Estamos realimentando a prática dessa empresa, que continua
fazendo isso. Não sei se vocês viram na TV uma senhora que deu à luz
cinco crianças, na China. Um dizi�: eu tenho uma empresa que vai dar o
leite em pó até os 6 anos de idade. Eles estão usando aquilo para fazer a
campanha do leite em pó. Não há ética nenhuma. O que acontece quando
a gente compra um chocolate dessa empresa? Estamos contribuindo com
tudo isso. E quando compramos um tênis produzido com trabalho escravo?
Tem gente trabalhando na Ásia por uma miséria, sendo superexplorado.
Até mesmo crianças trabalham. Quando compramos um produto assim,
estamos contribuindo para que isso continue.
Se, por outro lado, compramos um produto da economia solidária,
estamos colaborando com o crescimento do bem viver das pessoas que
estão produzindo esses produtos. Se comprarmos um detergente capitalista
estamos reproduzindo a lógica capitalista. Se comprarmos o que está sendo
produzido pela cooperativa solidária, estaremos ajudando a expandir essa
economia solidária. Somos consumidores e nosso ato de consumo precisar
ser ético e político. Dependendo do que consumimos, não adianta falar
que somos contra o capitalismo no discurso, que queremos acabar com a
pobreza, se no nosso consumo não reproduzimos isso. Essa é a idéia do
consumo solidário.
Mas o que acontece se uma empresa de economia solidária vende todos
os seus produtos? Imagina no caso do detergente, ou mesmo os que disseram
aqui que conhecem uma comunidade que tem uma fábrica de macarrão e
que produz bem. Onde fica? Na Baixada? Tem o pessoal que produz o
macarrão e de muito boa qualidade. Pois bem. Quem daqui compra o macarrão
de lá? Ninguém! Mas alguém sabia que existia? Mas o que acontece se nós
nos organizarmos e dissermos assim: "não queremos mais colaborar com
capitalista nenhum, nós só vamos comer macarrão do empreendimento da
economia solidária. O que vai acontecer com aquela empresa que produz
macarrão? Vai vender muito, não é? E quando ela vende bastante e vai

crescendo, na lógica do capitalista, o que uma empresa que vende muito
consegue ter? Lucro? E o que o capitalista faz com esse lucro? Aplica para
render mais, especulação financeira, enfim faz o que quiser.
Mas na economia solidária o que aconteceria? O que faz com esse
lucro? Vai reinvestir em quê? Em novos grupos, pode ser no mesmo
empreendimento, tanto se pode fazer. A idéia é essa! Se aquele
empreendimento vendeu o seu produto, gerou excedente: o que faz com
esse excedente? Onde houver uma necessidade, e sempre tem, vamos
produzir. Vamos produzir sabonete, não é verdade? Todo mundo usa
sabonete. Tem gente que produz sabonete dentro da rede? Se não tem,
temos todo esse povo organizado para começar a produzir sabonete para
vender dentro da rede.
O primeiro ponto importante é organização do consumo. Se fazemos
isso, podemos comprar desses empreendimentos solidários. Eles vão vender
sua produção e gerar o excedente. Se eles geram esse excedente, montam
outra empresa solidária ou fortaleée uma que já tem. Enfim, temos que ver
a estratégia de crescimento da rede: se montar mais uma empresa solidária,
o que vai acontecer? Uma pessoa desempregada vai começar a trabalhar na
rede; se estava desempregada, tinha pouco dinheiro para comprar, mas
agora está trabalhando numa empresa solidária, vai ter recursos para comprar
na rede e isso vai aumentar as vendas da rede.

Intervenção - Quando alguém diz que você pode chamá-la, não quer
dizer que é para trabalhar de graça, mas que espera ser contratada.
Euclides
Exatamente. O trabalho na rede é sempre remunerado. A idéia é de que
todo trabalho tenha a justa remuneração. Existem muitas formas de
organização de rede. Vamos ver aqui algumas possibilidades. Primeiro,
conseguimos vender a produção, organizando o consumo, vamos gerar
excedentes. Podemos reinvestir esses excedentes, críar um fundo solidário
e, a partir daí, construir outros empreendimentos lucratiyos. Vamos
complementando aquilo que não produzimos na rede, com isso a
expandimos. A idéia é simples, já vendemos no mercado e vamos continuar
vendendo, no shopping, na loja. Mas toda vez que tivermos que comprar
alguma coisa, vamos comprar dentro da rede. Assim aumentamos o volume
de vendas dentro dela.
A idéia-chave é a seguinte: diferentemente do capitalista, que fica
juntando riqueza, na economia solidária quanto mais a gente distribui a
riqueza, mais a riqueza de todos aumenta. Mas como se distribui riqueza?
Não é distribuir de forma assistencial; é distribuir a riqueza remunerando o
trabalho. Se determinado empreendimento tem condição de colocar mais
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uma pessoa trabalhando em outro turno, se tem mais demanda, ótimo. Se
em outro empreendimento não dá para contratar mais gente, porque não
está vendendo suficientemente, vai quebrar, temos que ver qual outro
empreendimento vamos organizar. O fundamental é envolver o maior
número possível de pessoas, como consumidores e trabalhadores. Aí sim,
quanto mais a gente distribuir a riqueza, mais a riqueza de todos aumenta.
São os consumidores que vão estabelecer a diferença da qualidade do
produto. Se o consumidor não está satisfeito, o empreendimento tem que
aprimorar isso, porque precisa garantir o atendimento ao consumidor.
A rede pode crescer remontando a cadeia produtiva. Por exemplo, se
determinado empreendimento tem aquela produção de massas, ótimo,
estamos comercializando em todas as nossas organizações. E o que dá para
fazer na seqüência? Quem tiver recursos para montar outro
empreendimento, o que precisa para produzir a massa? Precisa de ovos,
farinha, pois bem. Onde a gente está comprando os ovos? Se estiver
comprando no mercado capitalista, qual é a idéia? É comprar na economia
solidária. Por isso, montamos uma granja. E assim, vamos remontando as
cadeias de produção.
Alguns exemplos para vennos, na prática, como isso funciona. Aqui
estão alguns preços praticados numa cooperativa comparados aos preços
do mercado de Porto Alegre, em agosto de 2000. São preços reais, conforme
o Jornal Zero Hora, do dia 20 de agosto de 2000. Numa cooperativa, em
que mais ou menos 350 familias fazem compra em conjunto, a geléia de
frutas custava R$ 1.75; no mercado convencional estava a R$ 3, uma
diferença de 71%. É o consumidor pagando muito mais barato. Feijão
branco: R$ 1.57 na cooperativa e no mercado, R$ 2,59, uma diferença de
64%. Alvejante: diferença de 66%. Arroz branco: 39%. Sabão de glicerina:
27%. Em média, a compra dessas famílias ficava 20% mais barata. Se fossem
comprar a mesma lista no mercado iriam pagar mais caro.
Aí, vocês falam: "está favorecendo o consumidor, mas quem está
levando a pior é o produtor, pois está sendo pressionado". E não é. Sintam
a diferença: em julho de 2001, o mercado estava pagando uma saca de 60
quilos de feijão preto ao produtor, R$ 45. Na Bolsa de Valores de
Mercadorias, a mesma saca estava sendo negociada a R$ 85 - só aí o
atravessador está levando uma fatia muito grande. E sabe quanto o
consumidor estava pagando? R$ 108. O produtor recebia R$ 45, o
consumidor pagava R$ 108 e a diferença ficava para os atravessadores.
Pois bem. A cooperativa pagou R$ 60 ao produtores, isto é, R$ 15 acima
do preço de mercado. E os consumidores pagaram pelos mesmos 60 quilos
de feijão R$ 84, muito mais barato que o preço de mercado. Em uma rede,
produtores e consumidores seguem ganhando juntos.
Intervenção - É a própria cooperativa que distribui os produtos?

Euclides

Existem pessoas que fazem a distribuição. Cada comunidade tem uma
pessoa responsável pela lista, que a organiza e leva até à cooperativa.
Daquele ponto da cooperativa, a carga é levada para um local de
distribuição, que pode ser um salão comunitário, uma associação de
moradores ou uma comunidade eclesial, religiosa, e as famílias vão até lá
e pegam os produtos.
· O preço do mercado era esse, e na rede qual era o preço? A rede pagava
por 60 quilos de feijão, R$ 60, o mercado pagava R$ 45, vejam só a
diferença, o produtor recebendo bem mais, e o consumidor estava pagando
R$ 84, sendo que no mercado estava a R$ 108. Assim, ele acabava pagando
muito mais barato, mais barato até do que estava sendo negociado na
bolsa de mercadorias, porque aqui existe uma rede que integra o produtor
e o consumidor. Quando integramos o produtor� o consumidor, o produtor
leva vantagem porque vai receber mais pelo seu produto e o consumidor
leva vantagem porque vai pagar mais barato.
É claro que estamos falando de produtos agrícolas, se analisarmos a
composição do detergente que está ali, podemos falar assim: "a gente
tenta fazer a redução de custo ao máximo e chega a essJ preço". Aí você vê
no mercado e não está tão diferente e pensa: "como vou fazer mais barato?".
Mas se não conseguir fazer o detergente 20% mais barato, conseguirá fazer
em outro produto, e aí é a média que ficará em 20%. Uns aqui ficaram 70%,
outros 3%, um outro produto estava até custando mais que no mercado,
mas na média, consegue-se um preço melhor.
Por exemplo, ao montar uma rede, a embalagem do detergente não
pode ser comprada na própria rede? Aqui mesmo, tem o pessoal que trabalha
fazendo coleta de material reciclável e coleta de material de embalagem.
Será que, de repente, não dá para coletar essa embalagem e passá-la por um
processo de esterilização, para ser reutilizada? Será que dá para reduzir
custos de insumos, fazendo compra direta na rede? É possível. Em cada
lugar, tem que fazer essa análise, estudar a composição dos preços e articular
uma maneira de conseguir avançar da melhor maneira; fazendo pesquisa,
planejamento e, também, com criatividade.
O pessoal que produz vinagre, por exemplo: o preço da embalagem
chega a ser mais caro que o vinagre. O produtor de vinagre está muito mais
preocupado com o mercado dos polímeros, dos plásticos, que produz as
embalagens, do que propriamente com os insumos para fazer o vinagre,
porque a embalagem está mais cara que o produto.
O MST teve uma dificuldade em Santa Catarina com a produção de
· leite em caixinha porque há uma única empresa que tem o grande
monopólio desse negócio no Brasil. O MST conseguiu negociar a
embalagem com uma produção que vinha do exterior por um preço mais
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acessível. Depois, quando houve a alteração no preço do dólar, como todos
os contratos estavam em dólar, tiverem que redimensionar toda a
composição de custos. Ficamos um período sem leile. Agora, a entrega do
leite em caixinha já está normalizada. É preciso ter toda uma estratégia
para cada ramo de produção.
Mas vejamos como é possível organizar as redes integrando consumo e
produção, usando como exemplos dados do IBGE e do Sebrae.
Consideremos os dados da Pesquisa de Orçamentos Fanuliares do IBGE,
feita em 1995 e 1996, totalizando valores de consumo para as 202 famílias
mais pobres do Brasil, que ganham de O a 2 e de 2 a 3 salários mínimos. A
alimentação do domicílio dessas famílias fica em R$ 17.914. O que é
alimentação do domicílio? São aqueles produtos que as pessoas consomem
em casa. Dá uma média de R$ 85 por familia. São R$ 17 mil, se essas famílias
pudessem fazer a compra coletiva, com 20% de desconto, se 10% disso fosse
poupado por mês, teríamos uma poupança de R$ 1.791. Isso considerando
que aquelas famílias estariam comprando mais, pois se antes comprassem 10
litros de leite, agora poderiam levar 11 litros para casa. Ainda assim, estariam
poupando recursos para o fundo solidário cta nossa cooperativa.
Isso está acontecendo hoje em Passo Fundo no Caeps - Centro de Apoio
à Economia Popular Solidária - onde eles têm uma cooperativa de consumo,
calculam o preço médio de mercado, checam o preço que a cooperativa
conseguiu e estabelecem que metade daquele valor fica em ganhos para os
consumidores. A outra metade vai para um fundo para ser poupado. Com
isso, poderíamos produzir uma série de itens, que daria para atender à
comunidade. O que daria para montar com esses recursos? São projetos do
Sebrae que todos aqui já devem ter visto, como montar uma fábrica de
massas, uma fábrica de sabão. Aqueles projetinhos são dimensionados para
competir no mercado capitalista e conseguir produzir lucros, enfrentar·a
concorrência, com toda a qualidade requerida, pagando impostos etc.
Se considerarmos a poupança daqueles R$ 1.791, por mês, em dois
meses e meio daria para montar uma fábrica de sabão em barras,
considerando o projeto do Sebrae (dados de 1995 e 1996), porque pediam
lá R$ 4.730 para montar um pequeno empreendimento. Daria para montar
uma marcenaria, em cinco meses e meio, já que o custo é de R$ 10 mil.
Uma fábrica de temperos, em sete meses e meio monta-se. Basta pegar o
valor poupado pela própria comunidade, criar um Fundo e montar um
empreendimento. É isso que está acontecendo hoje, em Passo Fundo. As
pessoas estão decidindo se, com aquele dinheiro, vão montar uma produção
de massas, uma produção de produtos de higiene e limpeza ou se vão usar
o recurso como capital de giro da cooperativa.
O que importa é perceber que, se organizarmos o consumo, temos
como vender a produção, se vendemos a produção, geramos excedentes
e, assim, podemos reinvestir e fazer a rede crescer . Até mesmo a

poupança do consumidor, do grupo de consumidores organizados �m
cooperativa, gera uma renda disponível que antes não existia. E o
aumento das riquezas disponíveis na família, é isso que ele está
chamando de um outro tipo de excedente, não é o de quem produz, é o
de quem consome e paga menos pelo consumo.
Mas vejamos um segundo exemplo. Todo desempregado pensa: "e
agora, o que eu vou fazer? Montar uma barraca de cachorro-quente". E já
não tinha mais como montar barraca de cachorro-quente, já que eram tantas,
em tantos lugares. Os carrinhos de cachorro-quente estão isolados, cada
um comprando insumos em um lugar diferente. Mas o que acontece se
esses vendedores de cachorro quente se organizarem e resolverem montar
uma rede? Isso é só um exemplo, pode ser a partir de qualquer outro
produto, não precisa ser com um produto só, pode ser com vários produt�s
integrando uma rede. Pegando o projeto do Sebrae, tem que vender por dia
32 cachorros-quentes (o projeto do Sebrae parece meio exorbitante), 52
refrigerantes, e 6 águas minerais. Se ele vender isso, vai gerar o lucro que o
projeto do Sebrae prevê.
O que aconteceria se reuníssemos 120 carrinhos de cachorro-quente?
Temos aqui os volumes de aquisição: em refrigerante, dão R$ 74 mil, são
187 mil refrigerantes por mês. Em salsicha, são 3,5 toneladas que dão R$
18 mil. Pãezinhos de hot-dog são 115 mil, equivalente a R$ 14 mil. Batata
palha é 1,5 tonelada, a R$ 13 mil. Gelo em barra são 3,5 toneladas que
custam R$ 6.800. O total disso dá uma aquisição de R$ 148 mil por mês.
O que acontece com esses produtores? Onde eles compram os pãezinhos,
os refrigerantes? Em qualquer lugar, não é? Um compra em um lugar, o
outro compra em outro porque eles não são uma rede, estão isolados. Se
comprassem em conjunto o que iria acontecer? Iriam fazer economia porque
comprariam no atacado em grandes quantidades e pagariam mais barato,
iriam diminuir seus custos e ganhar mais na venda do produto final.
Sob o ponto de vista dos projetinhos do Sebrae, um minimercado para
se manter precisa ter um faturamento mensal de R$ 27.900 (dados de 1995
e 1996). Só de canudinho, refrigerante, guardanapo, e outros produtos que
dá para comprar num minimercado, esses 120 carrinhos de cachorros
quentes teriam uma demanda de R$ 115 nú!. O que significa isso? Que só
a demanda que esses carrinhos têm por esses produtos daria para manter
quatro m.inimercados funcionando. Se considerarmos a salsicha, um
açougue no Projeto do Sebrae tem que ter R$ 6.368 para se manter. A rede
tem uma demanda de R$ 12 mil de salsicha, dá para manter dois açougues
funcionando. É claro que tem que fazer uma análise da composição de
custos do mercado, pois uma coisa é vender salsicha e outra é vender
éarne. A margem de lucro é diferente. Isso é só para entender a lógica.
Com R$ 12 mil, segundo o Sebrae, dá para manter uma padaria. Pela
nossa experiência com padarias comunitárias, sabemos que com bem menos
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dá para fazer. Tem uma demanda de R$ l 4 mil na rede, dá para m1nter uma
padaria funcionando de acordo com o projeto do Sebrae. O que vocês
acham? Dá para montar uma cooperativa para produzir batata palha e vender
R$ 13 mil de batata palha por mês? E montar uma cooperativa para produzir
R$ 6.800 de gelo? Será que dá?
Temos aqui a idéia de uma rede. Como isso começa? É a tal da cadeia
produtiva. O que temos lá, do carrinho de cachorro-quente, dá para
organizar um minimercado? Onde eu tenl10 mercado para comprar os
molhos. os condimentos, a batata a palha? Podemos montar outra
cooperativa para fornecer para o mercado. E onde a cooperativa, que faz o
molho, vai comprar o tomate, a mostarda, o pimentão, a cebola etc? Vai
comprar de outro empreendimento da rede. Estão entendendo o que é a tal
da cadeia produtiva? Um empreendimento compra do outro os insumos
que necessita para realizar o seu produto.
A partir do carrinho de cachorro-quente, podemos montar um açougue;
vai ter também a produção de embutidos, salsicha. Talvez não tenhamos
condições de montar uma fábrica de salsicha, mas podemos inovar, além
do cachorro-quente com salsicha, oferecer algum outro produto. É uma
questão de desenvolvimento do produto e de criatividade. Quando
montamos uma rede, temos essa capacidade de integrar a produção, o
consumo, a comercialização, tudo isso de maneira solidária e integrada.
Intervenção - Como fazer o escoamento dos produtos?

Se pensarmos em todas as padarias comunitárias comprando farinha de
trigo, imagina a quanto não dá para comprar direto do produtor? _ Vai p�ga.r
melhor ao produtor rural, vai receber um produto de melhor qualidade, isso
vai reduzir o custo da produção. Isso dá para fazer gente, é só se organizar!
Outra iniciativa que dá para fazer é o cartão de crédito solidário. Eu mostrei
ontem aqui o crutão. Lá em Fo1taleza funciona bem. Quem organizou_ foi a
associação de moradores. Dá para organizar um Fundo de Desenvolv1IDento
Solidário, ter um cartão e financiar o consumo. "Para quem nós vamos vender,
o pessoal não tem dinheiro!" Vende lá na comunidade _ e organiz� um
cartãozinho desses, o pessoal vai ter o cartão de crédito. que vat ser
credenciado numa loja da rede que pode ser montada ali.
Em Curitiba, temos três lojas. Sabe como começou a primeira loja? Tinha
lá 20 produtores, pessoal de artesanato, alimentação e do MST também.
Alugaram o espaço. Começou com 20 pessoas, mas deu problema. O pessoal
que vendia artesanato não estava vendendo bem. Porque você vai lá uma
vez e compra artesanato; mas, quando você vai outra vez, você não vai
comprar o mesmo artesanato. Por isso, o pessoal do artesanato não �tava
conseguindo vender e acabou saindo. Entraram outras pessoas que tinham
outros produtos mais adequados àquela realidade. O que vende bem mesmo
é alimento. Outra coisa que dá para organizar na comunidade, que já funciona
aqui no Rio, é a rede de trocas. Dá para integrar uma coisa com a outra.,Por
exemplo, nós até estávamos conversando, O Wanderson e o Robson, la no
Sistema da Reciclagem, quantas cestas básicas são por mês?

Euclides

Wanderson -Até o dia 18 deste mês saíram 30.

Vimos aqui duas possibilidades: como é importante organizar o
consumo e como é importante organizar a produção. O que dá para fazer
concretamente mesmo? Se vocês quiserem fazer, vocês fazem, porque isso
funciona em outros lugares, é só uma questão de organizar e fazer. Por
exemplo: as compras coletivas, dá para todo mw1do que está aqui organizar
na comunidade, na associação, no seu movimento, no conjunto
habitacional, n o bairro onde mora. Tanto os produtos finais, que
consumimos, e isso é bom para nós que vamos pagar menos pelos produtos,
mas também dos insumos. Se comprarem os insumos juntos, já vai ficar
muito mais barato.
Quantas confecções existem aqui no Rio de Janeiro, o pessoal que
produz roupas? São centenas. O que acontece se esse povo todo se reunir
numa rede e disser assim: "Vamos comprar todos juntos os tecidos, linhas,
claro, respeitando a qualidade de que cada grupo precisa, as diferenças.
Tem que garantir a qualidade, não é comprar no atacado, tudo igual. Mas
isso vai reduzir o custo de produção.

Euclides

Mas totalizando o conjunto do sistema, foram 1,2 toneladas de
alimentos. Imaginem que vocês comecem aqui uma cooperativa de compras
coletivas, que já começa comprando 1,2 toneladas. Nessa cesta pode u
macarrão não pode? De onde vem o macarrão que você está vendendo lá?
Ele respondeu que é no supermercado. É clru·o, ele não sabe onde está a
produção da Economia Solidária! Mas você poderia estar com prando lá d�
_
produção de massa da comunidade. Se você começa orgaruzando aqm,
tem como integrar com a rede de troca lá.
.
Por exemplo, aquelas pessoas estão recebendo uma cesta de alimentos,
mas poderiam estar recebendo metade em alimentos e a outra metade em
créditos de moeda solidária. E onde vai gastar esse crédito? No clube de
trocas. O valor correspondente a essa entrada de moeda solidária a�ui, tem
que entrar em produtos, não tem? Pego o valor, compro produtos e msumos
e outros itens que não tenha no Clube de Trocas pru·a aumentar a venda lá.
E a pessoa aqui vai ter a condição, não só de pegar alimentos, mas de

_ Por uma. economia. para. a. vida.
Encontro Esta.dual de CUltura. e Sooioeco nomla. S olidárias _________ ______ _____ ___________

comprar produtos de limpeza, artesanato e outros itens que tem no Clube.
_
Dá para ir conectando os diversos mecanismos.
Outra ini�iativa importante são as feiras, não são só feiras de trocas,
podem ser feiras de comer':ialização. A feira de trocas tem uma vantagem,
o fato de a gente produzir e levar ali, comercializar, fazendo a troca
imedia�a e iss� é bom. Mas tem uma desvantagem, o fato de que, para eu
produztr, preciso comprar insumos e, muitas vezes, no Clube de Trocas
não te� os insumos que preciso para produzir e não tenho como comprar
esses msumos com a moeda do Clube de Trocas. Preciso de dinheiro
moeda oficial para comprar.
As outras feiras. �m q�e c�mercializamos com dinheiro, é um espaço
.
importante. Essas feuas tem sido para nós no Brasil muito important es
não só para comercializar, mas para a gente se conhecer. Lá tem todos 0�
produtores solidários e a gente fica sabendo quem são, o que eles vendem,
onde eles estão, que parceria podemos fazer, descobrimos quem esiá
�roduzin�o algo parecido com o nosso produto, como se pode trocar
mformaçoes, quem sabe até usar o mesmo espaço.
Em Curitiba, tem algumas padarias comunitárias em que eles têm um
público conswnidor que compra o pão que eles produzem dois dias por
se�ana. N�s outros dias, a padaria fica parada, o maquinário fica parado.
Nao poderia outra pessoa de outra comunidade usar aquele maquinário,
P:oduzir � levar o pão para vender? Poderia, mas por que não faz? Porque
�ao tem mformação, não tem o conhecünento. O espaço das feiras é
unportante para essas parcerias também.
Outra oportunidade da feira é a divulgação dos produtos. Hoje, já temos
na rede brasileira a possibilidade de divulgar todos os produtos e serviços
que temos aqui na internet. Hoje já existe isso. Se você quer saber onde
te� biscoito, farinha, ovo de páscoa, coloca ali, basta dar um comando que
vai aparecer em todo o Brasil quem produz. Se vocês quiserem um
levantamento bem feito aqui do Rio, dá para colocar isso lá também. Dá
para fazer a pesquisa por bairro. Você faz a pesquisa ali e vai aparecer
telefone, endereço, contato, ponto de venda, se tiver, o correio eletrônico,
dá para fazer o pedido pela internet, enfim, isso já está funcionando, e
facilita bastante.
Também podemos ver os insumos e os produtos disponíveis e fazer
negócios, um pode comprar do outro. Por exemplo, aqui, seguramente
todo mundo que produz, usa detergente para limpar. Dá para comprar de
quem produz aqui. De vez em quando, há necessidade de um avental, e de
quem comprar? Da confecção. Ah! Mas a gente tem uma linha de produtos!
Ótimo dá para fazer? Dá. Atendendo sob demanda, enfim, tem pedido.
Também podemos fazer campanha de comercialização, de consumo
solidário. Podemos começar pela nossa comunidade, pela associação de
moradores, no sindicato, nos lugares religiosos. Não precisa começar com

um monte de produtos. Começa com um produto e vai ampliando, começa
incluindo nas compras coletivas e vai vendendo.
Um negócio que todos os movimentos têm, política de finanças. Como
fazer para gerar política de finanças? É fácil. Compra lá o mel do MST,
revende, coloca 5% em cima do preço que foi pago - é legítimo fazer isso,
é o trabalho de quem está vendendo. Vende na sua comunidade e com
aqueles 5% faz política de finanças para o movimento e levanta dinheiro,
comercializando os produtos. E quando vender o mel, coloque junto um
folhetinho do movimento negro, falando da história, da luta do movimento.
Isso dá para fazer com todo tipo de movimento, não é Luisinho? Temos
condiçõe s de fazer finança s comerci alizando os produto s dos
empreendimentos. Essa é uma forma também de avançar neste sentido.
É justamente por isso que, no próximo encontro, vamos dar a idéia da
formação do consumidor. É a consciência que precisamos ter, a consciência
do consumo. Enquanto estou consumindo e o meu consumo é solidário,
estou fazendo o avanço das lutas, do conjunto dos movimentos, das
organizações, do bem viver das pessoas. Essa consciência do consumo
solidário é muito importante que precisamos desenvolver. Essa é a idéia da
formação do consumidor.
Precisamos entender que a política está ligada à economia, que está
ligada à cultura. As três estão juntas. Não adianta fazer aqui um discurso
político, dizendo que somos contra que queremos mudar isso tudo, se na
hora de consumir os produtos, reproduzimos o sistema, comprando tudo que
eles estão vendendo e não damos prioridade à economia solidária. Mas
também não adianta só dizer assim: "nosso negócio é fazer economia solidária,
vamos fazer as nossas redes, vamos comprar e vender entre nós e não vamos
ter mais nenhuma preocupação com a luta política". Precisamos continuar
exigindo do Estado uma melhor distribuição de renda, uma política de saúde,
uma política de educação, orçamento participativo. Temos que estar lá,
combatendo mesmo, lutando pelo projeto de uma democracia popular, que
é o que nós queremos. Temos que exigir que o Estado garanta as condições
de vida do cidadão, tem que fazer luta política mesmo.
Temos que apoiar os companheiros que estão nos sindicatos, como foi
levantado aqui no primeiro dia, a união da economia solidária com os
trabalhadores sindicalizados e fazer avançar a luta do sindicato e fazer
também avançar a luta do pessoal do movimento popular, e de cada
movimento. Estamos construindo uma sociedade nova, por isso consciência
política é necessária. Mas, em geral, as pessoas colocam o debate da política
e da cultura no campo da economia, não entenderam ainda que a nossa
prática de consumo e de produção também é transfonnadora, na medida
em que organizamos as redes.
Outro ponto impor tante també m é o diagnó stico de cada
emp reendimento. Às vezes, temos um empree ndimen to que está
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funcionando e dizemos assim: "o empreendimento está indo bem está
dando p�a fazer uma retirada todos mês". Só que, após cinco anos, �odas
as máqumas ficam sucateadas. E como comprar outras máquinas? Então
esse empreendimento não estava indo bem. Na verdade, as pessoas estavam
consumindo a própria máquina, que estava se depreciando porque não
fize�am o fundo para reposição de equipamentos.
As vezes, a pessoa produz fazendo o cálculo de custo apenas como
matéria-prima, eletricidade etc e não coloca nem o seu trabalho no custo
e
diz que está tendo lucro quando, na verdade, não está tendo lucro. Não
está conseguindo nem cobrir o próprio trabalho de forma decente e justa.
Fazer análise de custo é muito importante. E a rede pode colaborar nisso
porque você _pode consegu� essa assessoria que já foi falada, não só par�
fazer um proJeto, mas tambem para saber como está funcionado na prática.
Os cursos coletivos também podem ser feitos dentro de uma rede de
qualificação, de aperfeiçoamento, de gestão.
Um_ ponto fun�ental em uma rede é fluxo, tem que fluir informação,
conhecunento. Se nao sabemos que aquela fábrica de macarrão existe
como iremos comprar macarrão daquela fábrica? Se não sabemos que aqui
tem embalagens que podem ser aproveitadas em outro empreendimento
como vamos utilizar as embalagens dali? É preciso existir um fluxo d�
informação, conhecer, saber.
Na Zona Leste de São Paulo, visitamos uma fábrica em São Miguel
Paulista, que estava começa ndo uma produção de vassour as. Todos
montando as vassouras, diziam que estavam operando ainda no vermelho
mas que aumentariam as vendas. Só que em Ermelino Matarazo ali ao
la�o,_ existia_ uma fáb1ica igual que estava quase falindo, porque na' região
existiam dois grupos grandes que faziam a distribuição das vassouras e
não ti�a �o�o concorrer naquele mercado. O que aconteceu? Aquela
_
pnmerra fabnca qu� estava começando ia enfrentar o mesmo problema.
_
Por isso,
fluxo de mformação é muito importante, aprendemos com os
acertos dos outros e também com os erros.
Vou dar um exemplo bem simples do que é isso: Lá em Passo Fundo
existe uma Feira da Economia Solidária chamada Fresol , onde tem um
pessoal que produz produtos de limpeza ecológicos. Eles tinham a receita
de como fazer o sabão, o detergente e o que fizeram? Esconderam isso?
De jeito nenhum. O que a rede fez? Pegou aquelas receitas todas e
colocou na internet. Lá em Porto Alegre, na região Metropolitana, um
grupo pegou a receita de como fazer sabão ecológic o e começou a
produzir e vender dentro da rede. Observ em que fantásti co! O
co�ecim�nto que um tem, através da rede, pôde difundir para outro e,
assJID, mmtos poderão produzir, trabalhar, vender e viver de seu trabalho.
Tudo porque houve o fluxo de informação.
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Outi·o fluxo muito importante que temos que aprofundar é o fluxo de
produtos e de serviços. Temos que comprar e vender entre nós. Fazer
parcerias, negócios entre nós e como consumidores também, nas nossas
fanu1ias, na nossa comunidade, esse fluxo de produtos também é muito
importante. E, às vezes, falamos assim: "nossa! Mas é tão difícil. Como se
faz isso?". Aqui no Brasil tem gente que comercializa fora do país; o MST,
por exemplo, comercializa na Itália, na Alemanha; já sai daqui do Brasil
tudo embalado e escrito em italiano, em alemão, e lá vendem seus produtos.
Porque tem uma rede de comércio solidário lá que importa esses produtos
e comercializa. Se é possível vender na Europa, em outro continente,
também é possível vender na mesma cidade, no mesmo estado.
Terceiro tipo de fluxo: são os fluxos de valores. São de dois tipos: o
primeiro é o valor econômico, porque se tem uma cooperativa com uma
situação complicada, pois está precisando de capital de giro para este
mês, e outra com condições de dar um suporte, podemos organizar um
fundo dos excedentes para beneficiar os outros, para dar apoio aos
outros empreendimentos.
Um outro fluxo de valor também importante é o valor da solidariedade,
o valor ético. Em primeiro lugar vem a pessoa, os valores humanos, respeitar
as pessoas em sua dignidade. Em primeiro lugar, não é alguém que está
coletando material reciclado , ou alguém que está produzin do um
detergente, ou massa, ou o que for, é uma pessoa, um ser humano que tem
dignidade, que tem direito de ser feliz, de viver bem. Se for homossexual,
ter o direito de viver a sua vida privada com dignidade, com respeito. Se a
gente não tiver consciência desse valor ético, o resto não vai. Precisa ter
esse valor de promover a justiça, a libertação, no sentido mais forte da
palavra, promover o bem viver.
Os capitalistas fazem redes, criam sua própria moeda para fazer seus
intercâmbios, mas enquanto eles puderem passar a perna no outro, vão
fazer. Entre nós é diferente. Por isso, um ponto muito importante aqui na
rede é a I iherdade das pessoas participarem e também a liberdade de poderem
sair da rede, por isso tem que garantir a autonomia. Cada cooperativa tem
que garantir sua autonomia, cada empreendimento, cada pessoa. Não posso
ser obrigado a consumir um produto que não me atende, por isso a rede tem
buscar o bem viver.
Podemos também falar dos problemas porque eles também acontecem.
O pessoal que comprou um saco de feijão, lá em Curitiba há tempos, em
compra coletiva, comprou direto do produtor. Quantos quilos tem? Tem
tantos. Pesou. Quando foram ver, tinha pedaço de tijolo dentro do saco. A
lógica aqui não pode ser a lógica do mercado, se for, estaremos enr�lad�s.
A nossa lóoica é a da solidariedade. Se houver esse fluxo de valor solldáno,
crescemosjuntos. É o que o MST está fazendo. Mas se alguém está pensando
que vai chegar e se aproveitar, a hora em que percebemos que aquela
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pessoa, aquele produtor está trapaceando com a rede, ele se queima. Aqui
na rede não tem mais espaço.
As compras coletivas em Curitiba funcionaram desde os anos 1970
e 1980, e foram muito fortes: deram origem a um programa de
abastecimento chamado Armazéns da Família. Como o movimento não
dava mais conta de tanto pedido, a prefeitura montou os Armazéns da
Família para as próprias famíJias. Hoje, o pessoal percebe que aquela
estratégia não foi a melhor. O melhor teria sido manter a organização
sob controle popular. É que também existia um processo inflacionário
e era uma outra conjuntura. Hoje, estamos retomando o processo de
reorganizaç ão das compras coletivas.
Intervenção - Luís - A gente vê a necessidade de wna estrutura e vem 0
companheiro dizer que cada cooperativa deve ser autônoma, independente.
Para viabilizar a distribuição muitas vezes as cooperativas precisam de
transporte. Ou faríamos uma institucionalização ou criaríamos uma estrutura
jurídico-administrativa-financeira para que fizesse transporte para todas
as cooperativas; ou que todas se tornassem independentes e fizessem um
consórcio, todas se inscreveriam e num período de três, quatro, ou seis
anos, todas teriam uma kombi. Ou seja, um consórcio entre as cooperativas,
no qual todos estivessem participando. Teríamos que viabilizar para que
uma fizesse isso.
Euclides

Cada lugar tem a sua alternativa. Cada realidade é uma e temos que
analisar com calma: No caso do transporte, por exemplo: em Curitiba tem
o Sr. Castilho que tem uma kombi e ele faz o transporte. Cada cooperativa,
quando precisa, pode contratá-lo, e tem o custo dele, incorporado no custo
de produção. Essa é também uma forma de integrar os serviços dentro da
própria rede. Uma das dificuldades que encontramos são as condições
para ter nota fiscal. Por exemplo, temos uma compra mensal grande de
produtos com o pessoal dos seminários, mas se não tiver nota fiscal não
tem como fazer o balanço. Tem que ver como fazer para que a contabilidade
fique organizada.
Quando eu falava de autonomia, era a autogestão, enfim o direito de
cada um participar, de decidir e aí a pessoa de dentro do empreendimento
ter autonomia para decidir junto com a rede e decidir suas propostas em
conjunto, respeitando a liberdade de cada um e a liberdade de todos.
Se um grupo de produção disser: chegamos à conclusão que o que
temos que ganhar é "x" e por isso o preço deste produto está sendo esse. E
aí o preço do produto ficou exorbitante. Será que a rede vai comprar aquele
produto só porque a autonomia daquelas pessoas chegou àquele valor?

__ ___
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Temos que chegar a um acordo, pois do contrário inviabiliza, vamos analisar
direito. Por isso, falei das análises de custos, de preços, é importante fazeonos
isso bem, inclusive para fazer uma discussão sobre a remuneraç ão do
trabalho, sobre o valor justo do trabalho das pessoas.
Intervenção - Bsse conceito de rede é um caso muito novo, às vezes
fazemos um pouco de confusão. De acordo com a sua experiência, seria
bom esclarecer um pouco as diferenças entre rede e movimento.
Euclides

A idéia de rede é bastante simples. É uma forma de integrar grupos,
empreendimentos, conectar esses empreendimentos de modo tal que o
conjunto de relações econômicas e solidárias se estabeleça entre eles.
Quanto mais fortalecemos cada um, mais fortalecemos todos. Essa é uma
idéia básica de rede. N ão é que todos tenham que fazer o mesmo, que ser
iguais e produzir do mesmo jeito. Cada um é um. Se ficamos isolados,
enfraquecemos, se nos conectamos uns com os outros, começamos a
construir uma rede e isso significa que eu tenho um compromisso com os
outros, que pode ser um compromisso de comprar e de vender, dando sempre
preferência à rede, o compromisso de que em cada empreendi,mento não
exista exploraç ão dos trabalhadores, que a mulher seja respeitada, que
não haja discriminação por religião, sexo, enfim, são compromissos que a
rede pode assumir.
Na questão ecológica preservar os ecossistemas, se a tecnologia não for
adequada, vir a adequar. A rede pode assumir esses critérios e, a partir
deles, definir quem pode ou não participar da rede. Assim, temos uma rede
que preserva cada organização e, ao mesmo tempo, temos uma articulação
coletiva. Sabemos onde começa uma rede, mas não sabemos até onde irá,
pois cada um de nós está conectado com outros grupos, que est ão
conectados com outros e por aí vai. Até onde chegam os nossos produtos?
Não sabemos. Do mesmo modo que chega um insumo até nossa rede e que
nós também não sabemos de onde veio.
Mas tenho consciência de tudo o que consumo. Comprando o leite da
cooperativa, estou alimentando toda essa cadeia de produção, inclusive o
produtor do campo. A idéia de rede é essa. A Terra Viva não tem que estar
associada à nossa rede em Curitiba, como se fosse sócia de nossa rede,
como se nossa cooperativa de consumo tivesse que estar vinculada com
outras cooperativas de Santa Catarina, pois as conexões são feitas no local.
É mais ou menos como aqúele exemplo que dei no começo. A gente
conecta no local um com o outro e quando você percebe já conectou com
todo mundo: produto que sai daqui, vai passando de um para outro e acaba
se transfonnando em outra coisa. B vira um produto diferente, que continua
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circulando pela rede. Essa diversidade é muito importante, um apóia o
outro, essa é a idéia de rede. E quando se levantam esses dados dos insumos
e dos produtos, é com a intenção de ver quais são as parcerias que podemos
fazer, como comprar e vender entre nós para nos fortalecer. Sempre falamos
do mercado, nós somos consumidores, e esse volume todo de aquisição
do movimento sindica], do movimento popular, das entidades, quanto
de consumo temos? Podemos começar por nós, organizando o nosso
próprio consumo.
Os movimentos e organizações são diferentes, mas complementares. O
movimento popular tem objetivo, uma identidade, uma proposta. Sua
necessidade pode ser imediata, uma ponte, uma creche. Mas ele se organiza
e constrói uma identidade, "nós somos um coletivo e estamos lutando por
um objetivo", que pode ser imediato ou a longo prazo, como a reforma
urbana, por exemplo, que integra moradia, saúde, transporte, questões
ligadas à reprodução social. da vida. Há outros eixos que integram
movimentos populares que atuam sobre questões cult. Com esses eixos de
luta, temos uma consciência muito mais ampla, que é o que a Central de
Movimentos Populares propõe. Assim, o movimento popular é
suprapartidário, tem pessoas de diversas religiões, não tem um credo
específico, mas tem objetivos fortes, como o caso do movimento de negros,
que tem um eixo de luta forte, o eixo da cidadania, dos direitos do cotidiano.
O movimento sindical também tem essas características, mas a sua
estruturação ocorre a partir das relações de produção com os trabalhadores
nas fábricas. Do ponto de vista da economia solidária, temos a possibilidade
de também integrar toda essa diversidade de organizações, sem construir
uma nova central ou alguma outra associação ou partido que vá integrar
todo mundo. Basta conectar em rede as organizações já existentes.
Essas organizações devem ser consolidadas porque todas são
importantes para a nossa luta, vamos integrá-las em rede. Na cesta da
compra solidária, dá para colocar uma cartilha que vai falar, por exemplo,
no mês de março, sobre a luta da mulher, sobre as lutas feministas. No mês
de novembro, o tema é sobre Zumbi dos Palmares, colocando um texto
sobre a luta do movimento negro. Estamos fazendo a formação política,
consciência sobre a luta com relação à Alca, à dívida externa, e vamos
integrando tudo isso, a economia, participação nos sindicatos. Isso é
idéia de rede.
A CUT, por exemplo, está começando a levar para dentro do sindicato
a economia solidária, é a necessidade de integrar a organização da produção
e do consumo. Podemos organizar cooperativas de consumo a partir da
associação de moradores . Enfim, essa é a idéia de rede. Numa rede,
respeitamos as diferenças, integramos essas diferenças e fortalecemos todos
os empreendimentos.

Intervenção - Queria fazer duas perguntas para o Euclides, mas antes,
gostaria de resgatar uma questão do primeiro dia em que a Rose, o Marcos
o
e Regina]do, fizeram uma discussão sobre o novo trabalho e o Reginald
ção
fez uma apresentação daADS. Gostaria que não perdêssemos a interven
dele porque, no decorrer dos três dias, essa discussão foi pouco aproveitada.
que
O Reginaldo dizia o seguinte: que a economia solidária é um tema
lata
da
causa
por
lmente
principa
tários,
comuni
ntos
começa nos movime
pela sobrevivência, mas também envolve o movimento sindical.
Euclides
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O segundo. precisamos aprofundar o debate na relação entre o
sindicalismo e a economia solidária e o cooperativismo, ou seja, a economia
formal e as formas informais de sobrevivência da organização. Precisamos
criar espaços para isso. Fizemos no ano passado, na CUT, um debate onde
reunimos vários grupos que participam do Fórum e alguns sindicatos. Esses
eventos têm que continuar, a aproximação dos sindicatos tem que ser
buscada por nós, sujeitos políticos.
A ADS é o ponto fundamental e defende uma tese que é sobre o conceito
de complexos cooperativos, que é uma idéia de rede também, uma discussão
que tem que se aprofundar. A ADS pode ser também um pólo de fomento,
de estimulo, não só técnico, mas político desses complexos cooperativos,
esses grupos que estão se associando para produzir, comercializar. A ADS
está organizando uma discussão que não foi tocada aqui, até porque não
houve tempo, o desenvolvimento das centrais de atendimentos ao solidário.
Não é mais uma central, mas é uma rede do ponto de visto do que a ADS
vem discutindo para aglutinar e organizar esse movimento.
Vou deixar uma pergunta agora para o meu amigo Euclides. Você falou
muito bem, deu exemplos do setor agrícola, de alimentação, de higiene.
Tem muitos grupos aqui que são de serviços. Por exemplo, construção
civil, tem instituições que trabalham com capacitação, requalificação
profissional, tem aqui uma cooperativa de informática, em que as meninas
estão abrindo a boca lentamente para falar, elas vão se apresentar, pois se
elas não se apresentarem ninguém vai saber que essa unidade vende serviços
de infonnática, todos vão procurar serviços de informática em qualquer
lugar, menos na solidária, então elas têm que abrir a boca. O que você
pensa dessas questões?
Arnóbio - Esse encontro vai deixar claro quais ingredientes são necessários
para o crescimento da rede. Aumentamos mais ainda o desafio do Fórum, que
vem se reunindo desde aquele encontro em Copacabana, há mais de 5 anos.
Sobre a questão da comunicação, nós não percebemos, mas já estamos
aqui há quatro dias e ainda não é suficiente para sairmos daqui conscientes
dos projetos das cooperativas, dos núcleos de trabalho que estavam
presentes. O companheiro ali coloca a questão da informática. Aqui no
Rio, também estamos socializados. Por exemplo, na Constrói Fácil já
conseguiu construir uma relação de trabalho onde, apesar de trabalharmos
na construção civil se as pessoas são usadas como material descartável, na
qual apesar de estarmos num mercado onde o capital tem o controle total,
já conseguimos quebrar essa regra, de forma muito simbólica, pois somos
apenas 30 pessoas, mas pode ser uma referência.
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Out J ponto que queria mencionar é a questão �o crédito, que é
necessário, por isso a importância da rede. Mas é pr:�1s? �ntender que o
crédito não é tudo. Um exemplo foi o grupo da Constro1 Fac1l. Começ�mos
em 1992 com grande dificuldade. Hoje, depois de u·ês anos consecuuvos,
temos uma sobra acima de R$ 20� mil para divi�ir en�e as 3? �e�soas.
Nunca pegamos um centavo de crédito fora, tudo foi atraves da cnativ1dade,
da vontade e do ideal do voluntariado. É possível formar um grupo e se
consolidar sem crédito externo. Isso é possível, e posso comprovar, pois o
Cedac pode dar informações.
Agora minha pergunta: a conscientização política é fundamental. Nao
adianta constrnir uma rede na qual vamos depender da presença do_ poder
público. Sabemos que o poder público não é �ensível a esse tipo de
discussão, é claro que não podemos contar com 1s�o. De acirdo com a
região e com o poder público loca, muda alguma dificuldade.
Intervenção _ Moramos numa área privilegiada, onde o desenvolvimento
humano não cresceu e a renda está abaixo da linha da pobreza. Como
vamos chegar a esses consumidores, se sabemos que a produção artesanal
é mais cara que a de fábrica?
.
Outro ponto, em Santa Catarina, on�e se dese�volve� o proJeto do
cartão, não é tão complicado como no Rio de Jane1ro. Existe o �oder de
_
politização, 0 que aqui é parcelado. Por exemplo, num� assoc1açao de
moradores geralmente o presidente está em um partido, em outras
comunidad�s tem O poder paralelo. Como conseguiremos colocar esse
cartão nesse universo, que é completamente diferente dos lugares que
você mencionou?
Terezinha _ Como um grupo ou uma cooperativa sabe se está apenas �e
esforçando, mas não está tendo lucro e não está co�s�guindo fazer e�onolllla
para pagar seus membros e ainda fazer uma repos1çao de mercadona e u�a
economia, pois falamos aqui sobre poupança. Qu'.1°to tempo temos pata
descobrir isso e como resolver, em um, dois ou seis meses, e saber como
agir nesse caso?
Elaine - Todos aqui chegamos à conclusão de que para a r�de funcionar
é preciso formar uma cooperativa de consui:io de alimentos. Um
exemplo: a cooperativa que não está consegulfldo te� excedente. O
Euclides poderia nos mostrar como formar uma cooperattva de consumo
de alimentos, até mesmo com o MST, pois nós, do setor urbano, _somos
muitos dependentes dessa economia. Precisamos dessa econoi:ma para
·
·
consumir tudo que precisamos. A pn·oridade é constn11r essas
.
cooperativas de consumo de alimentos. Como isso pode ser feito? Como
vai ser nossa ligação como MST?
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Diogo - Nessa cooperativa de consumo, é possível incentivar a construção
de outras cadeias produtivas? Ontem, na discussão, fiquei com dúvidas
sobre investimento e crédito. Será que investimento está só ligado a crédito?
Joelma - Já foi falado aqui sobre o cartão de crédito que se utiJiza no
Ceará. Queria saber como seria a c,iação de urn cartão ou de uma moeda
própria, e como funcionam as que já existem na rede de trocas? Teríamos
uma loja, um local na comunidade de compra e venda? Também seria bom
ter um jornal, um livro, algo que desse mais informação sobre o que é a
rede, pois acredito que muitas pessoas ainda não entenderam.
Maria Amélia - Minha preocupação é que, quando sairmos daqui, levemos
alguma prática que modifique nossa vida, que daqui para frente tenhamos
alguma modificação de fato. Uma das questões que estávamos discutindo
ontem no grupo do Crédito 1 é que o GT de Comercialização deveria ser
o elo entre o Fórum e a Rede, assim teríamos uma forma de mobilizar a
mudança de cultura, na prática. Isto porque ,tudo fica mais difícil quando
queremos utiizar o que aprendemos no dia-a-dia de nossa vida corrida.
Marcos -Tenho uma forte preocupação com o fato de ficarmos
angustiados, querendo que tudo aconteça rapidamente. Mas, pelo menos,
a maioria das pessoas querem sair daqui com algum desenho de rede. O
Euclides apresentou alguns tipos, agora temos que estar preocupados
também com a questão da operacionalização dessa rede, questões
logísticas da rede que criaremos.
Rose - Uma rede serve para utilizarmos nossas potencialidades. Temos

que juntar aqueles que, muitas vezes, estão no mesmo local e não se
conhecem, nunca tiveram uma ação comum, não conseguiram viabilizar
essa potencialidade. Muita gente pensa: "é meu próprio ramo, é
cooperativa de costureiras, vou me unir a essa cooperativa". Mas existem
outras possibilidades, como discutir o pólo de confecção de jeans em
São João de Meriti. O pólo foi desativado, são várias lojas fechadas, sem
política industrial para o jeans, e um monte de costureiras sem local para
trabalhar, sem máquinas.
Existe uma série de possibilidades na rede com essas cento e poucas
pessoas pensando juntas em relação à cooperação. Não foi
desconhecimento, pelo contrário, tentei usar o que conheço do Rio de
Janeiro com essa potencialidade porque nem existe isso no Brasil ainda. O
pólo da reforma urbana não trabalha com operários da constmção civil, os
sem-teto, provavelmente ainda não têm uma relação com vocês da
consuução ci�il, foi só um exercício de criatividade na hora em que falei,
não estava nem preparada para isso.
Em resposta ao Souza, que respeito, acredito que ele tem colocado e
recebido as informações de forma errada. Quando falamos de crédito e de
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fundo perdido são temas diferentes. Temos confundindo um pouco isso. A
maioria das agências que financiam ou têm alguma fonte de crédito, têm o
crédito para produção que, inclusive, é o mais valorizado. O BNDES criou
um fundo de crédito produtivo que só financiava a produção. Não existe
essa dicotomia de não ter para a produção e só ter para a comercialização
ou para o consumo. Mas é certo que o mais difícil hoje é o crédito para
consumo porque eles estão organizados por categoria.
Temos que discutir mais a questão do fundo perdido. Há um debate
nacional sobre ser ou não educativo continuar trabalhando com fundo
perdido. Isto é, até que ponto doar recw·sos financeiros não faz os grupos e
pessoas dependentes? Tenho uma posição que não é nem a favor nem
contra. Depende do tipo de organização, das pessoas que estão
demandando. Por exemplo, se são demandados recursos para que grupos
gerem renda, como isto envolve retomo da sua produção, deveríamos falar
de fundo rotativo.
Quando estamos construind.o ou consolidando um grupo
comunitário, começando .a discutir um projeto de geração de renda, é
superjusto que este grupo venha a usar pequenos fundos organizativos.
O conteúdo do fundo não é para crédito, é para a organização do grupo.
E isso é dif erente de microcrédito.
Euclides
Essa é a beleza de uma rede, a diversidade de cada um construindo o
coletivo. Cada um dando de si, a sua preocupação de construir o coletivo.
Algumas questões foram levantadas. Uma delas foi a informalidade da
economia solidária. A idéia das redes é de que a economia solidária não
seja informal, ilegal, uma economia sem nota fiscal. A idéia é de que todo
trabalhador da economia solidária esteja legalizado, recolhendo para a
Previdência Social, tenha direito ao sistema de saúde, aposentadoria.
Sabemos que é complicado, pois o volume de venda dos empreendimentos
é pequeno. A legislação exige uma série de normas, o que dificulta a própria
legalização. São tantos itens na legislação que dificultam a legalização
dos empreendimentos. A nossa luta é em duas frentes. Uma delas é para
mudar a legislação, para que haja uma legislação específica para a economia
solidária adequada à nossa realidade. A outra é avançar naquilo que já foi
construído, legalizar os empreendimentos, registrar os autônomos para
que as pessoas possam recolher os tributos, ter a sua inscrição municipal.
Na Itália, visitei uma cooperativa leiteira e me mostraram uma máquina
antiga que engarrafava o leite, que depois era entregue nas casas. Hoje essa
tecnologia não pode mais ser utilizada. A legislação sanitária proíbe, pois
tem que ser feito com embalagens nas caixinhas. Mas sabemos também
que há o monopólio mundial de duas empresas que fabricam essas
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embalagens. As pessoas perguntam se essa legislação é para beneficiar a
saúde ou favorecer os interesses dos fabricantes de embalagens.
Um outro ponto é a diferença entre rede e complexo cooperativo. De
fato, são duas idéias que significam o mesmo. A idéia aqui é que os
complexos cooperativos integram cooperativas já com toda a legalização,
mas a lógica é a mesma e ainda temos que avançar muito nesse intercâmbio.
A idéia que a ADS está apresentando é superimportante. É um avanço!
Precisamos cada vez mais conseguir compor as ações da ADS, da RBSES,
da rede de incubadoras de cooperativas tecnológicas, de cooperativas
comunitárias, ou seja, quanto mais todos estivermos integrados em redes
ou complexos organizativos, melhor será.
Quando falamos em conscientização poJítica e a relação da economia
solidária com governos, aprendemos, na prática, que podemos fazer rede
em qualquer Jugar. Basta ter capacidade organizativa. Em Curitiba, a
prefeitura é do PFL e não dá nenhum apoio à economia solidária. Pelo
contrário. Mesmo assim, estamos lá e temos crescido. Temos até um vídeo
chamado "Caia na rede", que mostra um pouco de nossa experiência. Se
pensarmos no caso de Porto Alegre, temos uma outra realidade. Lá o governo
é do PT, que incentiva muito a economia solidária. Em Fortaleza, o governo
é do PMDB e, mesmo assim, a Rede Cearense tem crescido.
Mas não podemos ficar nos prendendo ao Estado porque a economia
solidária é autoprodutiva. Tem capacidade de manter-se a e crescer por
conta própria. Sobre a pobreza extrema dos consumidores, como vamos
agir se o consumidor não tem dinheiro e a nossa produção ainda ficou roais
cara? Como ele vai poder comprar o nosso produto? Quando falamos em
geração de renda, falamos da possibilidade das pessoas poderem consumir
melhor. Quem tem mais renda, consome mais.
Organizamos o consumo para ter um ganho no poder aquisitivo de até
20%. Isso é geração de renda. Para as famílias que são mais excluídas, o
caso de Fortaleza é bom. São pessoas excluídas que estão fazendo bicos,
um dia catam um papel, conseguem umas latinhas, e têm um cartãozinho
de crédito. Essa população carente na economia solidária tem vantagens.
pois elas conseguem comprar mais e melhor. Ainda assim, ainda não
conseguimos montar um empreendimento, mas já melhoramos. Assim que
puder, vamos criar um empreendimento, como eles têm lá. Por exemplo, a
Palmatec é uma escola de informática e capacitação tecnológica. A Palma
Fasbíon é uma grife, as costureiras produzem camisetas, várias tipos de
roupas e comercialjzam.
A comunidade vai desenvolvendo projetos, profissionalização, geração
de empreendimentos, com os financiamentos dos empreendimentos. Com
relação aos nossos produtos, sabemos que nossa produção é mais cara

porque muitas vezes compramos o insumo sozinhos e pagamos um preço
mais alto. Se estivéssemos comprando em conjunto estaríamos pagando
muito mais barato.
Temos condições de organizar a comunidade mais pobre mesmo. A
partir da organização do consumo dessa comunidade, alguém que recebe
uma pensão do INSS, outro catando latinha, outro fazendo bico, ali entra a
renda, isso é fato. O que dá para comprar com esse dinheiro? Se cada um
comprar picado aqui e ali, vai pagar um preço, se monta uma cooperativa
de consumo, vão poder comprar mais. Se são 200 famfüas, cada uma
comprando 5kg de macarrão, estão comprando uma tonelada de macarrão.
Dá para ter um grupo para produzir uma tonelada de macarrão. Daria para
produzir três ou quatro toneladas? Sim, mas se a aquela comunidade não
for consumir tudo isso, não se deve ampliar a produção. É preciso produzir
sob demanda. Vai produzir uma tonelada, porque é o que vai vender.
Quanto de detergente vai vender ali? Se imaginarmos que não foi só
uma comunidade que coletivamente se organizou, pois há uma aqui, outra
lá e outra lá, já não é mais uma tonelada de macarrão, são cinco toneladas,
são cinco vezes mais detergentes. Quem produziu macarrão aqui, pode
vender para Já, para lá e para lá, e os de lá podem vender para cá. A partir da
organização do consumo local, temos condições de aumentar volumes de
demandas e, com isso, atender à produção.
Sobre a utilização do cartão solidário no Rio de Janeiro, como ficam as
redes locais de economia solidária e o poder paralelo? Se existe um poder
paralelo organizado, como se faz para organizar o cartão? Realmente não
saberia dizer porque não conheço a realidade do Rio. Agora, aqui,
seguramente é possível organizar um sistema. O que é o cartão? Esse cartão
é como urna caderneta. Aqui no Rio não tem gente que compra na caderneta
ainda? Que vai no mercado e o vendedor anota nela o quanto comprou
para que pague no fim do mês? Aqui não existe mais isso? Se na cidade do
Rio não tem, temos que fazer um estudo de cada rea1idade para ver quaJ o
melhor mecanismo. Se o cartão não for o melhor, escolheremos outro.
Como diagnosticar a situação do empreendimento e corrigi-lo? Como
saber se o que vendemos na verdade está cobrindo todos os custos de
produção? E se não tiver, como chegar a isso? O cálculo de custo não é
difícil de fazer e os grupos de assessoria têm condições de dar este apoio.
Uma vez percebendo que não está tendo o rendimento que deveria, fazemos
uma projeção, considerando os custos de quanto cada um deve receber no
empreendimento, qual o volume de vendas que deveria ter para chegar
num ponto de equihôrio. Assim, sabemos exatamente qual é o volume de
vendas. E teremos até condições de calcular se uma farru1ia consome tanto
desse produto, quantas farru1ias teriam que comprar o nosso produto para
alcançarmos o volume de vendas? Dá até para pensar em formas de
organização comunitária para alcançar o volume de vendas, mas aí entra a
realidade de cada empreendimento.
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Terezinha -_ Já fizemos isso e chegamos à conclusão que para ganhar um
salário cada membro teria que vender 4 mil pãezinhos por mês e não foi
dessa forma.
Euclides
Nesse caso, tem que dimensionar assim: não tenho condições de vender
4 mil pãezinhos, mas será que além de pão, dá para fazer biscoito? Será que
além de pão e biscoito, dá para fazer macarrão na comunidade? Quem
compra pão também compra macarrão? Diversificando as linhas de produto
do mesmo empreendimento, teremos um mesmo número de consumidores
consumindo diversos tipos de produtos de nosso empreendimento, e assim
alcançaremos o faturamento mínimo que não alcançaríamos com um único
produto. Aí tem que ver caso a caso, desenvolver o produto.
O próximo ponto seria como organizar uma cooperativa de consumo
de alimentos e integrá-la ao MST? Seria superlegal que viesse aqui, por
exemplo, o Zé Paulo, das compras coletivas, para fazer urna discussão
sobre isso. Temos que fazer um levantamento do que as famílias consomem,
aí podemos construir uma lista dos itens e do volume. Essa lista não precisa
ter tudo, podemos começar com cinco ou seis produtos ou dez itens. Desses
se buscariam os fornecedores.
A partir daí, estruturamos o preço, distribuímos a lista com aqueles
itens para que eles digam quem vai querer e qual o volume. Após isso,
adquire-se e paga-se. O sistema basicamente é esse, mas o bom é ter um
seminário apenas sobre isso. O mesmo digo sobre o cartão, termos um
encontro só para discutir como ele funciona e como organizá-lo.
Com relação ao investimento, há grupos sem nenhum recurso e precisam
de crédito. Mas é preciso ver como esse crédito é concedido. Porque, se
concede tal crédito sem fazer nenhum apoio técnico, aquele crédito depois
se consome e o empreendimento não vai para frente. Fundo perdido é
superimportante. Mas em outros casos, o que acontece é que às vezes o
grupo fica dependendo de doação. Enquanto tem doação, a empresa está
bem porque está vivendo dos retalhos, mas o dia que acabar a doação,
acabou a confecção. Porque na verdade ela não era auto-sustentável. É
necessário gerar o excedente para o empreendimento crescer e integrá-lo
em uma rede.
Aí vem a questão do catálogo e dos serviços. Nossa rede em Curitiba
tem serviços de vídeo, massoterapia, transportes, cursos de mecânica,
estamparia, artesanato, reforma de móveis, manicure. Tudo isso foi integrado
em uma rede, todos os serviços são possíveis. A produção desse tipo de
catálogo está muito fácil. Basta ter esses dados e enviar para a Rede Solidária.
Lá temos como inseri-los numa página da internet, imprimi-lo e a lista e o
catalogo saem como mágica. Podemos fazer pesquisa por bairros, cidades,
produtos. Pode selecionar como quiser para fazer qualquer tipo de catálogo.
Podemos também usá-la para divulgar os produtos na comunidade.
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O importante é perceber a idéia de rede, como conseguir integrar de
forma que cada um possa estar apoiando o outro com o seu conhecimento,
sua infonnação, seus produtos e serviços. Com integração e diversidade,
crescemos. Quanto mais produtos, empreendimentos, serviços,
consumidores tivermos, mais a rede será forte, precisamos ter a maior
abertura possível.
Se montamos a rede, conseguimos fortalecer todo mundo. Na prática,
vamos fazer conexões. Finalizo como começamos. Se na comunidade tem
condições de um empreendimento comprar do outro, demos às mãos, ótimo!
É a rede que está surgindo. Se compramos o produto do outro, é a rede que
está acontecendo. Se organizamos um grupo de consumidores que consegue
comprar dos outros, é a rede que está surgindo. A rede é assim. Conexão
local, um apoiando o outro. De repente pode sair daqui uma parceria da
produção de detergentes, com a questão das embalagens e com a rede de
trocas e começa a ficar integrado. Isso é a rede acontecendo. É o pessoal
comprando macarrão de outro empreendimento que já existe. Enfim, isso é
a rede, são parcerias, intercâmbios e se apoiar no grupo.
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Grupos de trabalho, de olho no futuro
GT Jurídico / Legislativo

Salvino, Leonardo, Ernesto Tadeu

GT Rel. Institucionais
GT Produção e Consumo
GT Crédito Soildário

GT Comunicação/Informação
GT Comercialização

GTFormação

GT Captação de Recursos

GT Jurídico
1. Constituição dos "consultores livres e solidários", formando um núcleo
de assessoria permanente que responderá dúvidas, prestará informações
jurídicas etc.
2. Produção de textos e reflexões sobre o associativismo e cooperativismo
popular para fortalecer as iniciativas existentes.
3. Produção de um projeto de lei para regular o associativismo popular.
4. Estudar experiências específicas do cooperativismo para melhor
instrumentalizar oFórum e a Rede de Socioeconomia Solidária.
5. O grupo atenderá pelos telefones (21) 2524 2000 / 2524 1222, com
Leonardo do Egito Coelho e ainda no CCAP, em Manguinhos:
(21) 2501 2294, contato - Salvino Medeiros.
GT Relações Institucionais
1. Fortalecimento de parcerias institucionais.
2. Colaboração na captação de recursos, comercialização, outros.
3. Debaterá relações externas e internas aoFórum.
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GT Produção e Consumo

GT de Captação de Recursos

l . Promoção de debate sobre necessidades dos grupos e público-alvo.
2. Articulações intra-setoriais (pesquisa, compra coletiva de insumos para
reduzir custos).
3. Articulação de setor alimentício campo/cidade com o de tecidos/
artesanato; limpeza; construção; medicina alternativa etc.
4. Atualizar o banco de dados do Fórum, tanto do catálogo quanto ao
meio virtual que requer menores custos.
5. Feitura de plano de formação para grupos.
6. Assessoria de produção e consumo.
7. Articular com GT Comercialização.
8. Formação de Rede que remonte as cadeias produtivas.

1. Pensar em apoio para a Rede/ Fórum, considerando os recursos existentes,
as especialidades institucionais etc.
2. Apresentar um esboço e íntegra de projeto para o Fórum.
3. Objetivar apoio para recursos de secretaria do Fórum, considerando
recursos humanos, materiais, cursos, atividades diversas de formação,
infra-estrutura (xerox, transporte etc.).

GT Crédito Solidário

l. Organização de projeto de microcrédito solidário, Casa do Crédito.
2. Criar fundos de crédito com parceiros, tais como: Idaco, Sindicredi,
Banco da Mulher, Credi-cidadão, Banco do Povo, Viva Cred. etc.
3. Fazer ponte entre grupos do Fórum com entidades que fomentam crédito.

GT Formação

1. Receber e promover entrada de novos membros.
2. Nece_ ssidade de repensar os objetivos para a construçã? da Rede (ouvir
os grupos, pensar metodologia, fazer ruticulação com outros GTs).

Resumo da ópera
A seguir, os principais resultados dos trabalhos desenvolvidos em grupo
sobre as seguintes questões:
Questão l - Os principais desafios a serem enfrentados
Questão 2 - A importância de nos articularmos em rede
Questão 3 - Os principais instmmentos dos quais devemos lançar mão

GT Comunicação

Produção

1. Buscar troca de informação interna, fortalecendo troca de dados entre
Fórum, Grupos de Trabalho, grupos da Rede de Trocas Solidárias etc.
2. Intensificar a comunicação externa, divulgando parcerias em programas
de rádio, internet; boletins, teatro, catálogos, cartilhas e vídeos.

Grupo Amarelo

GT Comercialização

1. Dar vida ao catálogo de comercialização, publicado em 2001, ajudar na
contínua distribuição, telefonar para grupos e atualizar informações,
usar folhetos, cartões etc.
2. Fazer parcerias com associações de moradores, entidades etc.
3. Ser um GT amplo, sempre aberto.
4. Divulgação de informações na rede.
5. Estruturar a comercialização entre os membros do Fórum/Rede.
6. Fazer cadastro, buscando trocas entre os grupos.
7. Fortalecer os grupos da rede de trocas.
8. Viabilizar discussão sobre selo e cartão de crédito.

-Desafios
• Organização
• Local
• Capacitação e atualização
• Reunir as pessoas do grupo e mantê-las juntas
• Transporte/infra-estrutura
• Grande concon-ência
• Obter resultados financeiros.
Grupo Azul
Grupo Verde

-Desafios
• Reunir os cooperados
• Conscientização permanente sobre o que é cooperativismo
• Transporte
• Não-submissão à lógica do mercado
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-Articulação das etapas das cadeias
• Planejamento
• Produção adequada às necessidades
- Instrumentos
• Registro (controle da produção)
• Controle financeiro.
Grupo Rosa
• Pesquisa de mercado
• Controle de qualidade
• Evitar atravessadores
• Fazer previsão e se capacitar para fazer bem-feito
• Prever máquinas e matéria-prima
•Usar o catálogo e se servir da cadeia produtiva

Comercialização
Grupo Amarelo
• Acreditar e inovar
• Capacitação
• Estudar o processo de produção
• Criar um selo da rede que identifique o produto
Grupo Azul
• Capacitação para pesquisa
• Logística de escoamento dos produtos, distribuição etc
• Elaboração de catálogo
• Selo da rede
• Produtos devem ter valor de uso, devem responder às necessidades do
público
Grupo Verde
-Desafios
• Identificar mercado e fornecedores
• Catálogo de organizações solidárias e de produtos/serviços
• Participação das cooperativas no FCP
• Qualidade dos produtos
• Capacitar pessoas nos grupos
-Articulação das etapas das cadeias
- Instrumentos
• Rede com uma equipe de consultoria
•Disponibilidade de crédito para produção
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Grupo Rosa
-Desafios
• Criar um selo da rede que identifique o produto
• Catálogo de produção de serviços e consultoria
• Internet, contatos e intercâmbios
• Intercâmbio com os grupos
• Fazer propaganda nas rádios comunitárias
•Distribuição na rede de trocas
• Feiras, lojas, parcerias e cooperativas de consumo
• Ter uma loja

Consumo
Grupo Amarelo
-Desafios
• Estimular produtos regionais
• Mudança na educação
• Aprender a consumir, gerando saúde
• Mostrar a vantagem de consumir o que produzimos
• Manter resultados financeiros
Grupo Azul
- Desafios
• Estruturar o consumo a partir de produtos locais e regionais
• Aprender a consumir o que gera saúde
• Transmitir valores adquiridos através de um consumo consciente
•Utilizar a propaganda como meio de informação e educação dos
consumidores
• Estimular o consumo para o bem viver
Grupo Verde
-Desafios
• Superar o temor do consumo novo no imaginário do consumidor
• Estimular o consumo de produtos de origem regional
• Por uma educação que desestruture os vícios adquiridos (hábitos de
consumo)
• Divulgar nos produtores as vantagens de consumir insumos originários
de processos não-exploratórios
• Transmitir valores adquiridos por meio do um consumo consciente
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- Articulação das etapas das cadeias
• É importante que todos tenham conhecimento das relações entre as
diversas etapas da cadeia produtiva.
• Instrumentos
• Consumo-produção: pesquisas para identificar as necessidades e
expectativas do consumidor (o que produz.ir)
• Consumo-comercialização: distribuição, feiras, rede de trocas, lojas,
internet, parcerias, cooperativas de consumo
• Consumo-crédito: viabilizar o sistema de crédito direto ao consumidor,
exemplo cartão próprio ou moeda própria
Grupo Rosa

-Desafio
• Primar pela qualidade dos produtos, respeitando a vida das pessoas que
os consumirem
a consumir o que gera saúde
Aprender
•
• Valorizar os nossos produtos
• Fazer propaganda educativa - mostrar práticas e relações que estão
embutidos nos produtos
• Consumir na própria comunidade
• Fazer manutenção dos pontos de venda
• Fortalecer a rede
• Promover transformação cultural e de valores
• Preservar as tradições locais, valorizando a cultura
Crédito
Grupo Amarelo

-Desafio
• Elaborar projeto
• Prazo maior de carência
• Buscar assessoria pontual para autogestão/criação de um fundo
• Ver crédito como meio e não fim
• Verificar o que e como o consumidor quer
• Mudança de política financeira
Grupo Azul
Grupo Verde
- Desafios
• Não ter a ilusão de que o crédito resolve tudo
• Elaborar projeto claro bem definido no grupo
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• Buscar assessoria externa
• Ampliar prazos de carência para no mínimo 60 dias (para iniciantes)
• Criar um fundo para concessão de empréstimos a grupos e
empreendedores com novos critérios de retomo (em banco de horas, em
produtos, em serviços)
• Cuidar da inadimplência
• Relacionamento com as fontes de financiamento para o crédito solidário
• Conhecimentos sobre a legislação.
-Articulação das etapas das cadeias
• Equaliizar o tempo de produção, comercialização, consumo e do
pagamento do crédito
• Identificar o público consumidor
• Garantir produção (compromisso do grupo)
• Estimular a formação de poupança (fundo de reserva)
-Instrumentos
• Rede
• Catálogo de experiências
• Rede de instituições de crédito para toda a cadeia produtiva
Grupo Rosa

-Desafio
• Elaborar projeto claro e definido do grupo
• Buscar assessoria para ajudar na formação em autogestão
• Prazo de carência de 60 dias para iniciar o pagamento
• Criar um fundo para os grupos e/ou empreendedores individuais que
estão iniciando com novos critérios para devolução do recurso
(exemplo: em produtos, em bancos de horas)

Complementação sobre as questões 2 (articulação da rede)
e 3 (os instrumentos)
Grupo Amarelo -questões 2 e 3
• Criação de um catálogo de imagens
• Mapeamento de concorrência
• Distribuição de custos
• Controle de qualidade
• Pesquisas
• Rede
• Produções planejadas
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• Mudança de postura
• Estimular o consumo ético e solidário
• Identificação do consumidor
• Marketing comunitário
• Selo da rede
• Diferenciais dos produtos
• Feiras
• Mídias
• Formas de inserção da rede na sociedade
Grupo Azul
Questão 2
• Ajuste do crédito para compra e pagamento de insumos
• Ganhar tempo de fabricação/crédito orientado
• Ganhar tempo de comercialização/resistência na luta
• Perfil do cliente/ganhar consciência sobre o produto
• Qualidade do produto/ver além, invisível
• Produção mais planejada orientada para o desenvolvimento local
• Pesquisar o mercado que está envolvido e a origem do processo de
produção
• Ter um responsável para buscar o mercado comercial
• Socializar o conhecimento das diversas etapas da cadeia produtiva
• Divulgação do produto
• Identificar se os insumos estão na nossa filosofia
• Perceber que a rede é um consumidor em potencial
• Escoamento na produção dentro da rede
• Formação de diversos grupos dentro da rede
Questão 3
• Catálogo atualizado
• Rede
• GT de comercialização
• Rádios comunitárias
• Articular a venda com o consumo
• Rede entre instituição de crédito
• Pesquisa sobre o controle de qualidade
• Expectativa dos consumidores
• Questionário do Sead
• Criação de novo modelo de mercado e consumidor

•
•
•
•

Cartão e moeda próprias
Intercâmbio entre os grupos
Criação de marketing comunitário
Usar compras coletivas

Questões para aprofundar (Grupo Azul)

1 - Como lidar com as fontes de financiamento com crédito solidário?
2- Como estimular o consumo de origem regional?
3 - Como a rede irá se inserir na sociedade?
4 - Poderá a rede abrir espaço no mercado?

Apresentação dos trabalhos
Grupo Verde

Um primeiro desafio é a necessidade de que nossas organizações iden
tifiquem o mercado e os fornecedores que atendam aos padrões dessa
nova organização solidária. Para isso, muitos falaram que era necessário
formar núcleos de pesquisa nas cooperativas.
O segundo desafio seria fonnar um catálogo de organizações solidárias
e de produtos e serviços.
O terceiro desafio é aumentar a participação das cooperativas no Fórum.
Grande número delas está inscrita, mas menos de 50% participam.
Depois, vem a qualidade dos produtos, para que eles possam ter maior
aceitação na própria rede e, assim, aumentar a comercialização.
Por último, capacitar as pessoas nos grupos para que todos saibam
como deve ser feita a comercialização e como se faz para articular bem as
várias etapas da cadeia. É preciso, primeiramente, formar a própria rede
para, depois, conseguir maior disponibilidade de crédito para a produção.
Por exemplo: se conseguimos um bom ponto para vender ou uma outra
cooperativa, e se essa cooperativa quiser comprar tantos produtos que não
possamos atender sozinhos, é necessário articular produção e
comercialização.
É preciso também uma equipe de consultoria na rede, para qualquer
tipo de dúvidas e informações. Essa equipe poderia nos fornecer subsídios
para uma melhor comercialização de nossos produtos.
Intervenção - Um desafio é a formação de um grupo de base, a raiz

desse Fórum. É difícil termos consciência disso. Mas, na verdade, hoje,
poucos grupos têm organização local que realmente podem chegar a
uma cooperativa.
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A produção tem como desafios, em primeiro lugar, a real cooperação e
a dedicação ao trabalho.
Segundo, uma consciência permanente sobre o que é o cooperativismo.
Muitas vezes, esquecemos o que significa, que tipo de produto temos que
fornecer, um produto que, desde a matéria-prima, venha de processos que
não explorem nem o homem nem a uatureza. Muitas pessoas ainda não
entendem isso.
O terceiro ponto da produção seria o transporte, tanto de pessoas até o
local de trabalho como de matéria-prima.
O próximo desafio é não cair na submissão da lógica do mercado, no
mesmo sentido de querer logo vender, conquistar mercado, para que não
produzirmos do mesmo jeito que se produz aí fora, sem levar em conta a
origem dos produtos.
Também tem a articulação da produção com as demais etapas da cadeia
e, para isso, tem que haver planejamento. Saber que para aumentarmos a
produção, precisamos ter mais insumos. E também que a produção deve
ser adequada no sentido de se evitar estoques: 'produzir de acordo com a
necessidade. Uma coisa meio "just in time" e ter noção de como vamos
produzir para vender. Até posso concordar que se tenha um pouco de
estoque, para atender a qualquer variação do mercado; mas tem que ter
sempre um planejamento e controle de quanto se está vendendo por mês,
para se fazer uma previsão para o próximo mês. Tem que ter os instrumentos
para controle da produção, quanto tempo demora para produzir, e o controle
financeiro, para saber se está tendo lucro ou não, se é possível produzir
mais, ou se só é necessária aquela quantidade para manter o preço.
Sobre o consumo; temos como desafio, em primeiro Lugar, superar o
temor do consumo de algo novo no imaginário do consumidor. Devemos
chegar com um produto novo e tentar convencer o consumidor de que o
produto é bom e que ele não só estará levando aquele produto, mas
também a qualidade dos serviços, a marca da cooperativa, a marca do
movimento ou da organização.
O segundo desafio é' construir uma educação que desestruture os vícios
adquiridos pelos hábitos pe consumo. Muitas vezes. compramos da lojinha da
rua em vez de ir á feirJ.ha da rede. Tirar esses vícios é uma luta, um desafio.
O outro ponto seriáldivulgar entre os produtores as vantagens de consumir
insumos originados de processos não-exploratórios, que têm a ver com o
que foi falado sobre o processo de conscientização. Precisamos ter em mente
o quanto é importante ter critério na hora de escolher os insumos.
E o terceiro, como desafio de consumo solidário, é transmitir os valores
adquiridos através do consumo consciente, transmitir, mesmo na hora da venda,
qual o sentido do consumo solidário. Para isso, temos que transmitir certos
valores e ter uma metodologia, algo que precisamos construir de novo.
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- Como é feita a articulação do consumo com as demais etapas da cadeia?
Primeiro: todos têm que ter o conhecimento das relações existentes
entre consumo e produção, consumo e comercialização, comercialização e
produção. Assim, qualquer problema, por exemplo, na produção, se achar
que vai influenciar nas demais cadeias, logo tenho que falar na assembléia,
comunicar e não esperar que a bomba estoure, para que não prejudique
todo o trabalho.
E os instrumentos para articular isso tudo? Vamos separar para articular
melhor. Primeiro consumo com produção: temos que fazer pesquisas para
identificar as necessidades e expectativas do consumidor, para saber o que
estamos produzindo. Segundo: como se articula consumo com
comercialização? Seria a distribuição. Como distribuir? Fazer feiras, na
rede de trocas, lojas, internet, buscar parcerias com consumidores de outras
cooperativas, deixar amostras nas organizações que estão na rede. E, no
final, organizar a cooperativa de consumo para ajudar a consumir mais e
melhorar a comercialização.
Por último, para articular melhor consumo e crédito, o instrumento que
poderíamos usar seria viabilizar o sistema de créditos diretos ao consumidor,
como foi mostrado aqui. Usar um cartão próprio, no estilo daquele do
Banco de Palmas, e uma moeda própria.
Intervenção - Moro numa região muito pobre, em Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense. O assunto é a TV. Hoje, quem não tem televisão em
casa? Mesmo um aparelho preto e branco, todos têm. E nós nos
influenciamos muito pela mídia, por aquilo que a TV joga na tela: compre
isso, compre aquilo, compre assim, compre assado. Conheço muita gente
que não vai mais na lojinha de R$ l,99 porque querem produtos de vitrine.
Estão pagando por vitrine. Eu nem entro, pois não vale a pena. O mesmo
tênis que você paga R$ 70, R$ 80, pode comprar por R$ 15, R$ 20 ou
R$ 30. Outra coisa que poderíamos usar para divulgar nossos produtos
seria a rádio comunitária.
Sobre o crédito, inicialmente, seria preciso elaborar projetos claros e
bem definidos com o grupo. E buscar auxílio externo. Outro desafio
seria o de ampliar os prazos de carência para, no mínimo, 60 dias,
principalmente para quem está começando o negócio.
Um outro desafio seria a criação de um fundo da concessão de
empréstimos a grupos de empreendedores com novos critérios de retomo.
Além disso, outro desafio é a inadimplência, fazer com que a pessoa pague.
Em seguida, seria importante manter relacionamento com um ponto de
financiamento para o crédito solidário.
E, finalmente, o último desafio seria o conhecimento sobre a legislação.
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Também precisamos nos articular com os demais pontos da cadeia,
como eqüalizar tempo d e produção, d e comercialização, consumo
e pagamento do crédito. É preciso ter coerência no prazo para pagar o
crédito e, ao mesmo tempo, esperar a produção escoar.
Identificar o público consumidor, garantir a qualidade do produto, para
vender mais fácil, garantir a produção, ou seja, o compromisso do grupo
em produzir, pois temos o compromisso de pagar o crédito. E também
estimular a formação de poupança, fundo de reserva, para não deixarmos
de pagar o crédito no final.
E os instrumentos para articular tudo isso seriam formar a rede
captar experiências em pegar créditos e também se articular com tod�
a cadeia produtiva.
- Há a necessidade também de se criar uma área de capacitação para que
essas pessoas possam realizar sua aprendizagem e garantir os inves
timentos em equipamentos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
Grupo Azul
São desafios do grupo de crédito:
• criação de fundo para financiar os iniciadores de empreendimentos,
• superar a ilusão de que o crédito resolve tudo,
• o ser humano no trabalho, saber e criatividade como centrais,
• o crédito como meio para promover a participação das suas
necessidades e desejos de bem viver,
• desenhar diferentes modalidades de crédito, segundo os diferentes
públicos e as diferentes demandas,
• adotar prazos de carências de acordo com as possibilidades dos
diferentes tomadores,
• entidades e população precisam se educar para lidar com o dinheiro,
• saber lidar solidariamente com os inadimplentes que formam
solidários de cobrança,
• criar competência para elaboração de projetos claros e acordados
coletivamente e para a gestão financeira das iniciativas,
• saber lidar com as fontes de financiamento para o crédito solidário,
• agências sociais de cooperação,
• agências governamentais,
• instituições multilaterais,
• criar conhecimento para pressionar por mudanças na legislação sobre
finanças de crédito,
• saber combinar crédito solidário com a luta pela descentralização da
renda e da riqueza nacional.
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Intervenção - É importante construir uma rede que una consumo,
produção, comercialização, crédito? Dois grupos responderam que sim.
No grupo de consumo, respondemos da seguinte forma: que todos tenham
conhecimento das relações entre as diversas etapas das cadeias produtivas.
Sobre a comercialização, deve ser estimulada pela mudança de postura
e de uma ação em rede. É preciso tomar cuidado com o produto, com sua
aparência, qualidade etc. O produto deve conter informações sobre a
origem de sua matéria-prima e meios de produção.
Troca de experiências para aprendizagem no grupo. Mapear datas e
locais de produção para direcionar a produção.
Quanto à produção: planejar em resposta as necessidades e à demanda.
criar e utilizar uma mídia alternativa para facilitar a comunicação e
buscar novas formas de divulgar o produto.
- Sobre o Crédito:
• criar um fundo de reserva para financiar novos empreendimentos
solidários,
• orientar o crédito para produção planejada e dirigida para o
desenvolvimento local solidário e sustentável,
• crédito para compra de insumos e matérias-primas de produção
solidária,
• créditos que aproximem produtos de consumidor,
• créditos para comércio justo e propaganda educativa,
• definir uma política financeira para a rede que dê coerência às bases
organizadas de crédito, à produção, ao consumo intermediário, à
comercialização, ao consumo final, à construção de habitações,
• construir redes em formação, uma forma superior de organização.
Quais os instrumentos necessários para articular cada área com as outras?
- Sobre o consumo, respondeu-se da seguinte forma:
• pesquisar para identificar as necessidades e as expectativas do
consumidor e, assim, planejar a produção.
• distribuição entre as redes de trocas, lojas, cooperativas de consumos
e outros, catálogos de produtos, insumos, qualidade desses produtos,
imagem.
• viabilizar o sistema de crédito direto ao consumidor.
• reeducação: construir a rede a partir desse encontro.
- Sobre os instrumentos do crédito:
• catálogo;
• grupo de trabalho de publicidade solidária;
• organização profissional competente e agentes bem-formados;
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•Questionário do Cead;
•Criação de um novo modelo de mercado consumidor;
•Cartão e moeda próprias;
•Intercâmbios entre grupos;
• Criação de marketing comunitário.
- Questões relevantes
•Como lidar com as fontes de financiamento com o crédito solidário?
•Como estimular o consumo de origem regional?
•Como a rede vai se inserir na sociedade?
•Poderá a rede abrir espaço no mercado?
Intervenção - Deve-se acrescentar um item sobre propaganda pela internet,
fazer a divulgação para comercialização via internet.
Grupo Amarelo
Desafios para a questão da produção
Consumo (desafios e articulações):
•estimular produtos regionais;
•mudança na educação;
• aprender a consumir gerando saúde;
•mostrar as vantagens de consumir o que produzimos;
•manter créditos financeiros.
O crédito (desafios e articulações):
•elaborar projeto;
•prazo maior de carência (há reclamações sobre o prazo de carência ser
muito pequeno);
•buscar assessoria pontual para autogestão;
•criação de um fundo;
•ver crédito como um meio e não um fim;
• verificar o que e como consumir;
•mudar a política financeira.
Comercialização (desafios e articulações):
• acreditar, inovar, capacitar em todos os setores;
•estudar os processos de produção;
•criar um selo na rede que identifique o produto.
Nas questões 2 e 3, para ser rápido, os pensamentos foram iguais em
todos os grupos.
•Criação de um catálogo com imagens (outro grupo expressou
pensamento semelhante, só que um outro tipo de catálogo, para que eu
saiba o que o outro está produzindo e não precise comprar em outro
comércio lá fora).
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•Mapeamento da concorrência.
•Distribuição de custos.
•Controle de qualidade.
• Pesquisas.
•Rede de produções planejadas.
• Mudança de consciência.
• Estimular o consumo ético e solidário.
•Identificação do consumidor (Precisamos identificar quem são os
nossos consumidores, daquilo que produzimos).
• Marketing comunitário.
•Um selo para a rede diferenciar os produtos.
•Criar meios para mostrar os produtos.
•Como a rede vai se inserir na sociedade?
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Entrada de Recursos
Instituição
Capina �����______
Pacs
Fase
Cedac
Fund. Bento Rubião
Cepel
______
Sindpd ______
____
Ceris
--�
Cese
Instituto Marista
Rose da Fase
Coop. Prod. Trab. Sociais
ldaco
Elaine Mendes
Gabinete Sen. Geraldo Cândido

Total

Valores

Entradas

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
800,00
2.000,00
650,00
3.000,00
5.000,00
15.000,00
50,00
100,00
250,00
100,00
250,00
R$ 39.200,00

R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00

R$ 3.000,00
5.000,00
R$ 15.000,00
R$
50,00
100,00
R$
R$
250,00
100,00
R$
250,00
R$
R$ 34.250,00

Valores R$

Saídas Pacs R$

2.200,00
1.540,00
500,00
50,00
97,06
18,45
150,00
944,00
1.300,00
13,98
379,21
194,00
609,02
384,00
396,00
387,00
647,75

2.200,00
1.540,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$

800,00
700,00

R$

Despesas
Discriminação das Despesas
Produ_ção
Assessoria
Pastas e crachás
Faixa - Encontro
Farmacinba
Bombom atividade

Material de papelaria
Passagens aérea
Aluguel de ônibus
Fitas cassetes
Telefone
Água Marista
Reembolso (taxi, ônibus, gasolina)
Confecção de Paes
Brinde
Festa de Confraternização
Xerox

50,00
97,06
18,45
944,00
13,98
108,53
41,50
609,02
384,00
396,00
240,00
529,35
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Discriminação das despesas
Aluguel de equipamento
Papelografo (1 )= R$ 15,00
Sonorização (4 dias)= R$ 240,00
Computador (2) = R$ 320,00
Impressora (1) = R$ 100,00
Retro-projetor (2 dias)= R$80,00
Hospedagem e alimentação
Cafezinho, chá, sucos e biscoito
Outros (repelente, copos e chave)
Sub-total l
CPMF (0,38%)
Total 1

Valores R$

Saídas Pat s R$

Itens
755,00
20.000,00
292,00
37,90
30.895,37
98,59
30.993,96

18.749,28
24,20
25.945,37
98,59
26.043,96

Gastos Pós-encontro (PACS)
Correio
Fotocópias
Oficina FCP
CPMF (0,38%)
Total 2

356,12
137,04
35,62
2,00
530,78

356,12
137,04
35,62
2,00
530,78

Outros gastos previstos
Transcrição das fitas
Publicações e distribuição
Telefone
Total 3

=
Total geral de recursos
=
Total geral gastos (subtotais 1 +2+3)
Sobra geral
R$ 2.835,26
Total de recursos recebidos pelo Pacs =
Total geral gastos (subtotais 1+2+3) =
Sobra no Pacs *
R$ 2.835,26

R$ 540,00
R$ 3.500,00
R$ 800,00
R 4.840 00
R$ 39.200,00
R$ 36.364,74
R$ 34.250,00
R$ 31.414,74

Contrapartida
Instituição
Pacs
Sindpd
ldaco

108

Orçamento desta publicação

Tipo de Contrapartida
Diagramação, telefone, secretaria, mensageiro,
coordenação executiva
Secretaria, carro, papelaria, xerox e gasolina
Carro e gasolina

Organização de transcrições,
Proposta de estrutura do texto,
Acompanhamento da publicação
Edição
Projeto gráfico e arte final
Laserfilm
Fotolito

Valores
contrapartidas

600,00
950,00
550,00
280,00
730,00

Impressão e publicação**

2.424,00

Total

5.534,00

* Saldo em junbo/2002
** Item com reserva de R$ 3.500 garantida

Recursos
próp1ios do FCP

Pacs
Fase
Capina
Cedac
Cepel
Fórum
Coopera tivismo
Popular

no próprio projeto do
encontro. V iu-se necessária a complementação de recursos com
entidades-membros do Fórum.
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Adriana Bezerra Pereira • Espaço Cultural Criar Brincando
Rua Souza Barros, 395• Fundos Engenho Novo • Rio de Janeiro • CEP 20961-150
Tel.:21 3903 8256
Alex AJ ves • Verdejar
Rua Bororo,107 Fundos • Engenho da Rainha • Rio de Janeiro • CEP 20766-570
Tel.:21 3473 7260
Alexandre Almeida Bevenuto • Cooperativa Constrói Fácil
Rua Pedra Branca, 120 • Taquara • Rio de Janeiro• CEP 22715-330
Tel.:21 9813 3442 • 2446 74l8
Alvarus Benicio Machado de Freitas • Movimento Popular
Chrisóstomo·Pimentel Oliveira, 3000• Lote 8• Rio de Janeiro • CEP 21650-000
Tel.:21 9216 1066
Amália Maria Queiroja Lages Amarai • Associação de Mo,radores do Andaraí
Rua Namur, 460 sala 203• Vila Valqueire • Rio de Janeiro • CEP 21330-600
Tel.:21 3833 6456
Ana Maria Carvalho Patrício • Associação de Mulheres
Av. Novo Rio, 10• Rua das Orquídeas Higienópolis• Rio de Janeiro• CEP 21050 ·-990
Tel.:21 3888 9834
Antônia Vicente Gomes Orlandini • Solidata
Av. Heitor Beltrão, 36 • Tijuca • Rio de Janeiro• CEP 20550-000
Tel.:21 2569 2430 Ramal 215 • sindpdrj@sindpdrj.org.br
Aparecida Regina Falcão Moreira (Cida) • Trançarte
Rua União, 20• V. Moretti • Rio de Janeiro• CEP 21862-370
Arnóbio Nóbrega de Almeida • Cooperativa Constrói Fácil
Rua Pedra Branca, 120• Jacarepaguá • Rio de Janeiro • CEP 22715-330
Tel.:21 9872 7335• 2446 7418
Ary Moraes • Feira de Trocas Teresópolis
Rua Edmundo Bittencourt, 139/ 205• Teresópolis • CEP 35953-030
Tel.:21 2742 2913• aryraizeiro@uol.com.br
Áurea Carvalho dos Santos• Associação de Mulheres
Av. Novo Rio, 10• Rua das Orquídeas Higienópolis• Rio de Janeiro• CEP 21050�990
Tel.:21 3888 9834
Carla Moura Pereira Lima • Cepel
Av. Brasil, 4036 Sala 907• Manguinhos • Rio de Janeiro• CEP 21040-360
Tel.:21 3361 5863• cepel@altemex.com.br
Carlos Alberto Souza da Silva • Ass. Mor. Parque João Goulart
Tel.:2l 9826 2072
Carrncn Lucia S. da R. Laranjeira• CCAP - Centro de Cooperação e Atividades Populares
Rua Agropiro, 8 - B• Morro da Largatixa• Costa Barros• Rio de Janeiro• CEP 21515-560
Tel.:21 2501 2294• ccapdir@uol.com.br • leonidioccap@uol.com.br
J

Cesar Nordi • Feira de Trocas do Carete
Rua Muniz Barreto, 776 / 4• Botafogo• Rio de Janeiro
Tel.:21 2539 3739
Claudete Conceição da Costa • Cooperativa Habitacional
Rua Antônio Toledo Cardoso, 565• Galo Branco • São Gonçalo• CEP 24422-020
Tel.:3705 1193
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Claudia Garcia Felipe da Silva• Cresam
Est. José Ruças, 1025/302 • Penha • Rio de Janeiro • CEP 21070-370
Tel.:21 2458-5511 • cresam@ig.com.br

lsabella de Souza Lima • Cara e Coragem
Rua Girassol, 699 • Nova Iguaçu • Rio de Janeiro• CEP 26051-480
Tel.:21 3767 0657

Cleide Nascimento Santana •Aspas - Centro de Defesa da Vida
Av.Presidente kennedy,1861 • Duque de Caxias • CEP 25010-001
Tel.:21 3774-3993 • Cleide.Sant.ana@ig.com.br

Joana Angélica de Souza• CEMVFP
Est. da Gávea, 199 •Rio de Janeiro•CEP 22451-260
Tel.:21 3322 3356 • joanaan@ig.com.br

Conceição de Paula• Ass. Ofícios de Angra
Rua São Mateus, 126 • Pq. Belém•Angra dos Reis• CEP 23900-000
Tel.:24 9217 421 t

João Batista da Silva•Bicuda Ecológica
Rua Ferreira °Chaves, 44• Rio de Janeiro•CEP 21221-090
Tel.:21 3351 9510• joao.batista@correio.com

David Barbosa do Nascimento •CPT - Comissão Pastoral da Terra
Assentamento Chê Guevara (Marrecas) 5° Distrito • CEP 28100-000
Tel.:22 2722 2404

Joelroa Mariano • Coopcrlimpe
Rua Cacilda, 1.535 Fundos• São João de Meriti• CEP 2550-150
Tel.:21 2751 5438

Deise Eval Landím• CCAP - Centro de Cooperação e Atividades Populares
Rua Agropiro, 8 - B•Morro da Largatixa•Costa Barros•Rio de Janeiro•CEP 21515-560
Tel.:21 2564 0900•2501 2294• ccapdir@uol.com.br

Jorgelina de Souza Lima (Dita)•Cara e Coragem
Rua Girassol, 699• Nova Iguaçu • Rio de Janeiro •CEP 26051-480
Tel.:21 3767 0657

Derli Macario•CCAP - Centro de Cooperação e Atividades Populares
Rua Agropiro, 8 - B•Morro da Largatixa•Costa Barros•Rio de Janeiro•CEP 21515-560
Tel.:21 250 l 2294 • ccapdir@uol.com.br

José Carlos Dionizio• Profec
Rua Amilcar, 911• Duque de Caxias • CEP 25220-580
Tel.:21 2676 1365 • profec@profec.ong.org

Diogo Mauro da Silva Fernandes•Verdejar
Est das Furnas, 1.440 • Alto da Boa Vista•Rio de Janeiro•CEP 20531-570
Tel.:21 2492 5420
Dione Neves de Melo• Coletivo de Mulheres de Manguinbos
R. Ministro Ribeiro da Costa, 40/304• Rio de Janeiro• CEP 21250-200
Tel.:21 9668 8716
Doriléa Barroco de Paula•CME
Moacyr Caldas, 36 •Conceição de Macabu•CEP 28740-000
Tel.:22 2779 2650

José Cícero do Nascimento• Cooperativa Habitacional Herbert de Souza
Rua André Rocha, 2630•Casa 1 Fundos•Taquara• Rio de Janeiro•CEP 2271-561
Josinete Maria Bento • Cedac - Centro de Ação Comunitária
Rua Benjamin Constant, 108•Glória• Rio de Janeiro• 20241-150
Tel.:21 2509 0263 • cedac@alternex.com.br
Jurema da Silva Constância•Cooperativa Habitacional e Mista Shangrilá
Rua Japomirim Lote 18 •Jacarepaguá•Rio de janeiro •CEP 22723-120
Tel.:21 2446 7418

Edson Gomes Loyola Filho•Verdejar

Leonardo do Egito Coelho •FCP - GT Jurídico
Av. Presidente Wilson, 165/905 • Centro • Rio de Janeiro • CEP 22030-020
Tel.:21 2524 2000 • leocoelho.rio@ig.com.br

Elisabeth da Cruz Marins•Rede Fitovida
Rua Luiz Delfino, Lote. 23•Quadra.03•Vila Jouá •Belford Roxo• CEP 26165-540
TeL:21 2661 4236

Liodaci Maria Silva de Assis•Arte e 13ebê
Rua da Paz, 5• Novo São Bento •Duque de Caxias• CEP 25045-030
Tel.:2 l 9662 6027

Elaine Irene de Oliveira Mendes •Coppe/UFRJ
Av. Brigadeiro Trompovisk, s/nº• Praça Prefeitura Ilha do Governador
Rio de Janeiro•CEP 21044-020
Tel.:21 2238 0301 • elaineireoemendes@bol.com.br

Lucas Kastrup Fonseca Reben •Musik Fabrik
Rua Luis Guimarães, 74 Fundos• Vila Isabel• Rio de Janeiro• CEP 2056Q-150
Tel.:21 2576 9015 • lcastrup@terra.com.br

Elizete Gomes de Oliveira•CME
Rua Roseodo Pontes Tavares •Conceição de Macabu•CEP 28710-000
Tel.:22 2779 2728

Lucio Joia•Gab. Sem Geraldo Candido - Zona Oeste
Rua Alcindo Guanabara, 24 Sala 1711 •Centro •Rio de Janeiro
Tel.:21 2517 0506 • 2517-0109

Ernesto Tadeu Oliveira Bastos • Socioeconomistas
Rua Moreira, 532/ Casa 2•Abolição•Rio de Janeiro•CEP 20751-190
Tel.:21 2594 3552 • ertadeu@bol.com.br

Luís Carlos de Souza • CMP - Central de Movimentos Populares e Movimento
cooperativista
Rua Antônio Afonso, 36 Gulf•Levi Gaspariam•Petrópolis•CEP 25870-000
Tel.:24 2255 9718

Euclides André Mance•lfil
Rua lrmã Paulinas,5505 Bloco.3/.13 • Curitiba • CEP 81020 - 230
Tel.:41 247 4441 • mance@mileoio.com.br

Luzia de Fátima Dantas• Gab. Senador Geraldo Candido - Zona Oeste
Rua Afcindo Guanabara, 24 Sala.171 • Centro• Rio de Janeiro
Tel.:21 2517 0506
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Luiz Alberto Pimentel Marúns• AMA - Freguesia CODS AP4
Av. Tenente Cel. Muniz Aragão, 800 Bloco 14/104• Rio de Janeiro• CEP 22765-000
Tel.:21 2427 5297

Maria Eugênia(KENA) • Cepel
Av. Brasil, 4036 saJa 907• Manquinhos• Rio de Janeiro• CBP 21040-360
Tel.:21 9292 1531• 2287 5158 • cepel@alternex.com.br

Luiz Antunes da Penha• Cooperativa de Homens e Mulheres Trabalhadores Autônomos do RJ
Rua Senador Pompeu, 196• Centro • Rio de Janeiro • CEP 20221-290
Tel.:21 2263 1654

Maria Isabel dos Santos Cardoso• Obra Kolpiog de Vila Isabel
Rua do Magistrado, 69• Vila Aliança• Bangu • Rio de Janeiro • CEP 21842-420
Tel.:21 3332 6862

Luiz Claudio Fernandes da Costa• Cadts - Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento
Técnico e SociaJ
Rua Antônio Hermont,107• São Mateus• São João de Meriti • CBP 25525-640
Tel.:21 2756 0451• cadts@uol.com.br

Maria Sueli Buss de Souza • Cadts - Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento
Técníco e SoeiaJ
Rua Antôrlio Hermont, 107• São Mateus• São João de Meriti
Rio de Janeiro • CEP 25525-640
Tel.:21 2756 0451 • Cadts@uol.com.br

Luzia Catarina • Instituto Dom Hélder Câmara
Rua do Outeiro, 75• Andaraf • Rio de Janeiro• CEP 20510-330
Tel.:21 2288 2693
Marcelo Reis Gonçalves• SlNDPD-RJ
Av. Heitor Beltrão, 36 • Ujuca • Rio de Janeiro• CEP 20550-000
Tel.:21 2569 2430 • formação@sindpdrj.org.br
Márcia Cristina Lima• Planeta das Bonecas
Rua São Petersburgo, 15• Bangu• Rio de Janeiro • CEP 21962-005
Tel.:21 9275 4952
Marco Antonio Evangelista• Ass. Mor. CHP2
Tel.:21 9754 4708
Marcos Albuquerque • Idaco - Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária
Rua Visconde de Inha11ma, 134/ Gr.529• Rio de Janeiro• CEP 20091-000
Tel.:21 2233 7727• 2516 5852
Maria Amélia Franklin de Aquino • Fundação Bento Rubião
Av.Beira-Mar,.216 / 401• Castelo • Rio de Janeiro • CEP 20021-060
Tel.:21 2262 3406 • 2533 0837
Maria Aparecida da J. Dos Santos• Oficina do Pão
Rua 29 de Agosto, 150• Maria Cristina • Magé
Maria Catarina do Rosário lzidoro • Sementinha S. Comunitário
Rua N. S. Aparecida. 178• Penha• Rio de Janeiro• CEP 21072-740
Tel.:21 2290 4150
Maria Celeste Ayres de Almeida • Movimento Rio Cidadão
Av. Afonso Cavalcante, 13/403• Rio de Janeiro • CEP 2021 J -110
Tel.:21 2273 9022
Maria das Dores Dalpíaz • Rede de Trocas do Catete
Rua da Redação, 49/409• Rio de Janeiro
Tel.:21 2232 1092

Maria Vandi da Rocha Ribeiro• Cooperntiva Habitaciooal
Rua Salo Neto, 80• São Gonçalo
Tel.:21 2252 1121• 3606 9301
Marília M. Silva• Jequitia Artesanato
Rua Jequitia, 118• Nova Iguaçu • Rio de Janeiro• CEP 26021-630
Tel.:21 2658 5323
Mário José Costa Filho • Coopor - Coop. dos Produtores Populares e Trabalhadores
Sociais
Rua Espírito Santo, 110• Petrópolis• CEP 25645-100
Tel.:24 2237 2105
Maristela Morais Tavares • CME
Rua Maria Adelaide, 26• Conceição de Macabu • CEP 28740-000
Tel.:22 2779 2728 • mmfreitas@sebraerj.com.br
Nivalda Macedo Silva• Arte e Bebê
Rua Pôr do Sol, l • São Bento • D. Caxias• RJ• CEP 25045-030
Patrícia Meireles• Agencia de Desenvolvimento Solidário da CUT - MG
Raimunda Oliveira de Landa • Movimento de Bairro
Rua Domingos Barbosa, 80• Mesquüa• Rio de Janeiro • CEP 26235-040
Tel.:21 2696 1366
Raquel da Conceição• Amakf
Estrada do Mato AJto, 215• Jardim Monteiro• Campo Grande• CEP 23036-150
Tel.:21 2406 3701 • 3316 3519
Reinaldo Gaia • Musikfabrik
Rua do Bispo, 316/706• Tijuca• Rio de Janeiro • CEP 20261-062
Tel.:21 3872-0091 • musikfabrik@ig.com.br • Chrimasson@yahoo.com.br
Rita de Cássia Ferraz • Bento Robião Colméia Cooperativa
Av. Beira Mar, 216 /401• Castelo • Rio de Janeiro• CEP 20021-060
Tel.:21 3364 6078• 2262 3406

Maria de Lourdes dos Santos Gomes• Sementinha S. Comunitário
Rua Maragogi, 190• Penha• Rio de Janeiro • CEP 21070-180

Robson Patrocínio de Souza• Pacs - Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul
Av. Rio Branco, 277 /1609• Centro • Rio de Janeiro • CEP 20040-009
Tel.:21 2210 2124 • trocaslolidaria@pacs.org.br

Maria do Carmo Costa Brandão • Cooperlimpe
Rua Cacilda, 1535 fundos• São João de Meriti • RJ• CEP 2550-150
Tel.:21 2751 5438 • 3015 3086

Romilda Ramos Talafoz • Coop. RoyaJ Fal sh
Estr. Gov. Chagas Freitas, s/n •Ilha do Governador• Rio de Janeir9• CEP 21931-610
Tel.:21 3393 9928• 9654 0272
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Rosane Amorim Barros do Nascimento •Cooperativa Habitacional Herbert de Souza
Rua André Rocha, 2630 casa I fundos. •Taquara •Rio de Janeiro •CEP 22710-561
Rosemar de Souza Soares •Centro de Cultura Afro
Rua da Guia, 672 •Magé •CEP 25915-000
Tel.:21 3655 7709 •9672 7655
Rosenval de Souza Filho (Souza) • Cooperativa Vau de Jaboque
Rua Oliveira Fagundes, 90/305 •Vaz Lobo •Rio de Janeiro •CEP 21361-070
Tel.:21 9279 4749 • rosenvalfilho@bol.com.br
Rosemary Gomes•Fase Nacional
Rua da Palmeiras,90 •Botafogo •Rio de Janeiro•CEP 2�270-070
Tel.:21 2286 1441 • rgomes@fase.org.br
Ruth Espínola Soriano de Souza Nunes•Pacs - Instituto Pollticas Alternativas para o
Cone Sul
Av. Rio Branco, 277 sala 1609 •Centro •Rio de Janeiro •CEP 20040-009
Tel.:21 2210 2124 •ruth@pacs.org.br
Salvino J. S. Medeiros•CCAP - Centto de Cooperação e Atividades Popular
Rua Agropiro, 8 - B•Morro da Lagartixa•Costa Barros•Rio de Janeiro•CEP 21515-560
Tel.:21 2501 2294 •ccapdir@uol.com.br
Sandra Quintela •Pacs - Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul
Av. Rio Branco,277 sala 1609 •Centro •Rio de Janeiro • CEI> 20040-009
Tel.:21 2210 2124 •sandraq@pacs.org.br
Sérgio Carlos de Barros •Betânia Pró-Reciclagem
Rua Penápolis, 81 fundos •Jardim Novo •Realengo •Rio de Janeiro
Tel.:21 9741 1230
Simone Pereira dos Anjos •Coletivo de Mulheres de Manguinhos
Rua Leopoldo Bulhões, 800•via 1•Quadra. 27 casal5•Rio de Janeiro•CEP 20911-300
Tel.:21 3890 6620
Sônia Ferreira Martins•Rede Fitovida
Av. Olímpia Silva, 43 •Queimados•RJ •CEP 26321-490
Tel.:21 3778 7992
Sonia Regina G. Da Silva•Amarou - Associação de Mulheres do Morro do Urubu
Rua Jacarei, 275 • Pilares •CEP 20750-250
Tel.:21 9921 2874 •amamu@bol.com.br
Suzana Nogueira •Rede Fitovida
Rua D. José Pereira Alves, 7 Térreo•Niterói•RJ•CEP 24040-070
Tel.:21 2719 6937
Terezinha José P. de Araújo • Oficina do Pão•Av. Marquês de Lages•CEP 25266-080
Terezinha Pimenta •Pacs - Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul
Av. Rio Branco, 277 sala 1609 •Centro •Rio de Janeiro •CEP 20040-009
Tel.:21 2210 2124 • educ@pacs.org.br
Valéria Mendonça •Unirr
Rua Francisco Serrador.90 sala 301 •Centro•Rio de Janeiro•CEP 20031-060
Tel.:21 2544 8415 •unirr@alternex.com.br

Valéria Barreto•Assoe.Rural Mãos Mineiras
Sitio Abre Semente - Br. 267-Km,151 •Manejo•MG •CEP 36140-000
Tel.:(32) 32811936 •luzflora@terra.com.br
Vanda Rios de Gusmão•Comunidade Kolping de Vila Aliança
Conjunto Jaquaral, Rua "C", 116 casa 1 •Bangu•CEP 21842-550
Tel.:21 9216 8188
Vera Lúcia Foster Corrêa • Solidata
Av. Heitor Beltrjío, 36 •Tijuca •CEP 20550-000
Te).:21 2569-2430 r: 215 • sindpdrj@sindpdrj.org.br
Wanderson Soares da Silva •Cresam
Rua Cerâmica, 8 •Penha •Rio de Janeiro•RJ•CEP 21070-370
Tel.: 3681-6355 •cresam@ig.com.br
Xico Lara •Capina - Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa
Av. Rio Branco,277 sala 509 •Centro•Rio de Janeiro•CEP 20040-009
'Tel.:21 2220-4580 •capina@alteroe,;.com.br
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Feijoada da Pastoral Operária/lpiranga
Casa da Solidariedade do lpiranga - Rua Gravi, 60
Dia 11 de Julho, com bingo a partir das 1O:OOh e almoço às 12:00h

!

�

•

Acampamento dos(as) Desempregados(as) de 12 a 17/07/2004

-+

Encontro Sobre direitos dos trabalhadores da PO de Campo Limpo
Paróquia Santos Mártires, Rua Luis Baldinato, 09-Jd.Ângela
Dia 17/07/2004 das 17:00 às 19:00h

-+

Encontro de Formação da PO Nacional
De 17 a 21 de julho de 2004
Temas: Espiritualidade, resgate da história, nova cultura do trabalho, trabalho
de base, conjuntura nacional, gênero.

-+

Encontro Estadual da PO
Tema: Reforma Sindical e Trabalhista
Dias 13, 14 e 15/08/2004.

-+

Encontro Estadual de preparação da 4° Semana Social Brasileira
Dias 27, 28 e 29/08/2004 na Casa das Irmãs no Ipiranga

-+

Sub sede da Casa da Solidariedade de São Miguel
R.Paulino José de Oliveira, 5
Iniciarão cursos de alfabetização de adultos, inglês, artesanato.

-+

Dia 26/06 encontro com a Juventude da Paróquia S.José Operário Jd.Damasceno-Brasilândia. Tema: Trabalho-Assessoria: PO.

Expediente: Boletim da Pastoral Operária Metropolitana de São Paulo
Rua Wenceslau Brás, 78 / 1° andar
Cep: 01016-000 / Email: pometropolitana@ig.com.br
Responsável: Equipe de comunicação
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BOLETIM MUNDO DO TRABALHO
EDIÇÃO JUNHO DE 2004

Quem constrói o Brasil?
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1 º de Maio - Salário Mínimo Uma Vergonha Nacional

o que dizer de R$ 260,00 se o próprio Presidente da República

no ato público em São Bernardo do Campo, dirigiu-se aos metalúrgicos
dizendo: "Felizes são aqueles que podem pagar imposto de renda", o
que faz pensar de que classe veio o nosso Presidente.
A proposta do novo salário mínimo, onde os filhos menores de
14 anos terão direito a R$20,00 de salário família, é um discurso con
traditório. Ele sempre combateu esse tipo de polftica salarial.
-

Poderia te� criado outra alternativa que não colocasse a criança como
. .
suJe1to de uma discussão política. Deveria ter criado um abono, indepen
dente do trabalhador ter filho ou não, porque sua proposta parece que vai
contra ao tão famoso "planejamento familiar'' e com tendência a incentivar
o nasçimento de mais crianças.
IEr,tao fita a pergunta: por que não criar um abono fixo? Bastava
feoh"r os ralds das corrupções, mas parece que para isso é necessária
vontade de mudar.
Ê aQuela lógica de que aumentando o salário aumenta o consumo!
Aume11tahd� o c©nsumo deve haver mais produção, para ter mais produ
ção, terá mais emprego, tendo mais emprego, tem mais salário ... !
Luiz Silva Teixeira - PO Santo Amaro.

\li 'E.XIP<E. V,'ÊSfCIJI <DJI PJIS'TO<íUfL O<PE � V.JI
Grupo de Base da Paróquia Santuário São Vicente de Paulo

Ili

"ENCONTROS DE FORMAÇÃO, MÍSTICA, R.V.O."
Nosso grupo de base consta atualmente com nove membros. Es
se� tr,abalham nas mais variadas profissões e alguns estão desemprega
dos. Temos reuniões mensais de planejamento das atividades que reali
zamos e muitas reuniões extraordinárias dependendo da necessidade.
Nossas atividades são direcionadas principalmente ao trabalho
cor;n desempregados; aos sábados fazemos cadastramento dos desem
pregados (as) para os cursos (informática, departamento pessoal, ven
das, etc). Nesses cursos também trabalhamos noções de cidadania, cons
ciência política e compromisso cristão. Temos, também, um mural de va
gas para emprego, valorizando sempre a acolhida e uma boa conversa
com as pessoas que nos procuram.
Com tantas atividades direcionadas para o exterior do grupo (soci
edade), percebemos que nosso grupo caiu num intenso ativismo ... Nos
sas reuniões se resumiam no planejamento das atividades e acabaram
ficando "muito frias", "sem sabor'', nem partilha da vida.
Percebemos que havíamos esquecido da dimensão humana e in
t�rna do grupo, de nossa formação de militantes, enfim, da revisão de
vida operária que deveria ser permanente no grupo de base
-

Depois dessa reflexão, tomamos a iniciativa, de além das reuni
ões "normais", nos encontrarmos uma vez por mês na casa de um dos
militantes para suprir isso que estava faltando no grupo.
Nesses encontros mensais nós todos tomamos contato com as
famílias dos agentes, conhecemos a realidade pessoal de cada um,
fazemos nossa formação através de um vídeo, ou a reflexão de algum
texto, fazemos a revisão de vida operária e partilhamos o alimento que
é trazido por todos pra a reunião.
Tentamos, com isso, pelo menos nesse ponto, seguir o modelo
das primeiras comunidades cristãs: "... e nas casas partiam o pão, to
mando o alimento com alegria e simplicidade de coração".(At 2, 46)
A título de conclusão, partilhamos com todos que essa nossa ex
periência ajudou na integração do grupo, pois conhecemos as realida
des pessoais de cada um, cresceu a alegria de trabalhar mos juntos,
deixando as reuniões mais leves e objetivas, conseguimos aprofundar
a mística e a dimensão lúdica do agente de pastoral.
É um inicio de caminhada que está se desenvolvendo, temos mui
tas coisas pra acertar, mas a primeira avaliação dessa iniciativa foi ex
tremamente positiva para o grupo e conseqüentemente isso se reflete
para o exterior do grupo. Resultado muito positivo ...
AntonioCarlos Portes - PO lpiranga

•

A Colômbia tem servido como
modelo de uso extremado da
violência para a implantação a ferro
e fogo do neoliberalismo. Todas as
formas de organizações populares,
sociais e sindicais que tentam resistir
e s t ã o s e n d o e x t e r m i n a da s.
Indígenas, trabalhadores e campo
neses são presos, expulsos de seus
locais de trabalho ou moradia e
assassinados. Essa ação faz parte do
Plano Colômbia, que visa transfor
mar o país em extensão e base
militar do imperialismo capitalista,
cultural e militar dos Estados
Unidos.
Em solidariedade à população e
.

�

Exemplos do banditismo neolibe
ral na esteira do Plano Colômbia
são as ações da Coca-Cola e da
Nestlé. A Coca-Cola está sendo
denunciada internacionalmente
por suposto envolvimento no
assassinato de nove trabalhadores,
48 expulsões do local de trabalho
e/ou moradia, dois exílios, incon
táveis prisões sem provas ou
processos formais e em ameaças de
morte sobre 6 7 sindicalistas. A
Nestlé, · em setembro último,
colocou seus trabalhadores em
cárcere privado até que eles
assinassem termo de desistência da
estabilidade que têm no emprego.

NO TOMO COCA. COLA
-NO FINANCIO LA
TRABAJADORES COMO

ISIDRO SEGUNDO GIL
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aos trabalhadores colombianos,
sindicalistas brasileiros e europeus
estiveram na Colômbia em setem
bro, entre eles dirigentes do
Sindicato Químicos Unificados
(Campinas, Osasco e Vinhedo) e da
Alimentação de SJCampos.

liberdade para
Hernando Hernandez
Hernando Hernandes, trabalhador
petroleiro vice-presidente da USO
(União Sindical Obrera - petroleiros
. na Colômbia), está em prisão domici1 iar acusado de subversão pelo
governo Uribe, em mais uma tentati
va de criminalização dos movimentos
sociais na Colômbia. A Rede
Internacional de Solidariedade Ativa,
além de denunciar os objetivos gerais
do Plano Colômbia, está em campa
nha internacional pela libertação do
companheiro Hernando Hernandez.

Rede Internacional
de Solidariedade
Nestes tempos de intensificação
da barbárie e do caráter destrutivo
do capitalismo, esse desafio de
unir os(as) trabalhadores(as) que
lutam em todo o mundo contra a
exploração se faz ainda mais
presente. A construção da Rede
Internacional de. Solidariedade é
uma resposta à necessidade do
desenvolvimento de ação em
comum entre os trabalhadores
que estão lutando na defesa dos
seus direitos, contra. a flexibilização e contra o desemprego,
resistindo portanto contra a
neoliberalização e a globalização

capitalista em todas as suas formas.
A Rede nasceu em agosto de
2000, quando sindicalistas e
ativistas de vários países estiveram
reunidos no Brasil para discutir
como responder à globalização e
ao neoliberalismo, sinônimos da
ofensiva capitalista, do ataque às
conquistas sociais e às condições
de trabalho em todo o mundo. Ela
busca criar as condições que
permitam a troca de informações e
experiências, o desenvolvimento
de ações conjuntas e a viabilização
da solidariedade ativa entre os
tra baI hadores.

Visite nosso sítio na internet. Informe-se.
Integre-se às nossas lutas, que são as lutas
de toda a classe trabalhadora mundial.

Entre em contato conosco pelo endereço:

isnrsi@uol.com.br
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O final sangrento e vergonhoso do governo de Fernando
de la Rúa tem um. significado que o transcende ampla
mente. Sua violenta saída da Casa Rosada simboliza com
eloqüência o fim do período marcado pela hegemonia do
neoliberalismo na vida pública argentina; a prolongada
etapa se estendeu por algo mais de um quarto de século,
desde o período posterior ao governo de Isabel Perón, até
os nossos dias. O principal ideólogo do projeto que torna
ria possível o ascenso do capital especulativo ao posto de
comando da economia foi o super-ministro da ditadura
militai� José A. Martínez de Hoz; seu tenaz continuador,
no decorrer dessas décadas - e sob três distintos governos
- foi Domingo Cavallo.
O abrupto fechamento deste ciclo deixa um saldo ines
quedyel: estancamento e recessão econômica, só interrom
pidas por breves períodos de artificial dinamismo, aumen
to fenomenal da dívida pública, crescente vulnerabilidade
externa, a·escimento exponencial da pobreza, dese1npre-
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go e d�s!gtrnlda d social, crise
das economias regionais ,
�
�lestnuçao do teci do social e auge da delinq
ü ência e da
1� segurança cida dãs, tudo i st
o com bas e n uma
feroz ofen
s 1v a cont r o Estado
de n:ocrático e con tr a o espa
�
ço públi
co q ue � e �x ar am a so ci e da
d e à me rcê dos im pu l so
s
anh·opofagicos dos amos do
mercado.
Como já foi dito em vál"ia s
opor tunidades, est
a fónnu
la não só foi incapaz de prod
uzir crescimento
e conômico
como também corroeu, até o
s alice rces, os próp
l'ios f unda�
mentas da convivência civ
ilizada e da vida demo crá tic
a.
O governo nacional, fiel à su
a excludente obsessão em "da
r
tranqüilidade aos mercado
s", não percebeu que a soci
e
d de est ava arcan
�
do, cada vez com ma is força,
com os li
nu�e� desta política . Enviou
uma primeira m ensagem na
s
e le1 oes de 14 de
outu bro e não foi
� _ _
ouvida. Vária s gi·eves
naaona1s tiv
er am a mesma so
rte, assim como os re ite ra
d os prote stos dos piq ue teir
os . A consulta p o
p ul ar da
Frenapo, quando quase 3 n,jfü
ões de pessoas votaram po r
u m progi·ama e con
ômico alterna tivo, também
foi ignora
da O s s�ques pop ulares e
:
a gigantes ca mobiliza ção d
a
q� mta-fe�a �e madru ada
deram o golpe de miser icór
�
dia que pos � a uma epoca
e abriu as portas para outra,
de nat ureza mcer ta, mas que
, de toda maneira n unca se rá
igu al à precedente.
S�rá u�, exercício prematu ro
decretar as exéquias do
neoliberalismo ? Não p arece se
r assim, considerando -se as
mudanças muito significativ
as no cenário político . Não
s � tr a ta a p e n as de
c
o
n
s
tat a r a do lo ro s a ag onia d
_
_
o
b1part1dans
mo p eronista-r adical, princi
p
al resp onsá vel
p e l a d e ca d ên cia ar g e nti n
a , n e m só
c o nsi de rar o
desprestígio incurá ve l do Co
ngresso Nacional. Nã o . As
mu danças o correm de maneir
a tr aumá tica na co
nsciência
so cial e disso decor
rem duas conseq üências de gi·
ande im
portância.
Em primeiro luga1� a sensação
de que no mome nto em
que a sociedade civil se mobil
i za adquire uma irr
esistível
"potência constituinte " ca a
p z de fazer saltar pelos are
s
qu�quer governo, com muit
o mais contundênc
i
a que o
�a.is forte resultado eleitor al. Em segundo l ugai
� a convic
çao de que acabou a impunid
a de pa.i·a o s gove rn
ante s .
Com o julgam ento das junt as
militares, acabou a impu.
11:1dade p ara as fOl'ças armadas
; com o julgamento sumá no emergente das mobiliza
ções popula res, acabo u a épo
-

c a em q u e os c o nt r at o s e l e it o r a i s er a m r o mpid os
bu rles camente e sem cu sto, diant e de uma cidadania
desmobilizada e apática. Antes , podia-se prometer aumen
to salarial e aplic ar a rece ita do Consenso de Washington,
ou oferecer una mu dança de rumo em relação à política
econômica do menen,jsmo para logo inconer n o mais obs
ceno ultramenemismo. A fraude pós-eleitoral quase não
tinha custos para o governante . Depois do que aconteceu
nesses dias, uma nova fr aude como essas pode originar
um surto de indignação popular que não pare re speit osa 
mente diante das portas da Casa Rosada ou das residênci
as dos minish·os, mas que alimente o desejo de dar um
castigo exemplar aos re sponsáveis pela nova fr ustração. E
se esse fosse o caso, todos o s b at alhõe s policiais nã o ser i
am suficiente s para conter uma cida dania empmrada pelo
desespero e levada a resolver, por meio da ação direta, aqui
lo que as instituições são incapazes de providenciar.
Em sínte se, é melhor que os sucessores do fracassado
projeto aliancista ponham as barbas de molho se tiverem
a malfadada idéia de convocar a algum t aliban do merca
do, do tipo dos que existem no CEMA ou na FIEL, para
resolver a crise econômica da Argentina. Em tal caso, seria
conveniente lembrar a forma em que, sob circunstâncias
s emelhant es , oc o rr e u a saída do governo de B enito
Mussolini ou Nicolau Ceaucescu.
A Mio Boni11, cientista político e publicou este artigo 110 foma/ 111exietmo La

Jornada, em 31 de dezembro de 2001.

s
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A recepção dos Safra

Brasil

Fausto e ostentação demonstram desfaçatez de
classe.

Fmncisco de Oliveira

AFo!hadeSPaulo, na edição de16/11/2001, noticiou a
recepção que os Safra, conhecidos banqueiros mundiais
com forte presença no Brasil, ofereceram, por ocasião do
casamento de um dos mais novos membros do poderoso
clã. Com ácido humor, Caio Navarro de Toledo, do IFCH
da Unicamp, em e-mail com que brindou aos muitos de
sua lista, comentou rapidamente o evento, como uma fe
liz junção da sociedade civil e do Estado, sonho, segundo
Caio, de toda uma geração de politólogos.
De fato, parece que na festa estava todo o PIB brasilei
ro, de braços dados com as figuras mais emblemáticas do
mundo político nacional, faltando apenas o presidente, mas
tendo estado presente a p1imeira-dama. Ainda que dis
cretamente, a Folha não deixou de regish·ar os aspectos
obscenamente ostentatórios da festa: a arquitetura especi
al realizada por famoso arquiteto europeu, wna Versailles
em três mil metros de uma propl"iedade do chefe do clã no
Brasil, os Versolato, John Galiano, Valentino e outra griffes
de convidadas e convidados, as jóias exibidas que ainda
não rivalizam com as da Coroa inglesa mas que, pelo an
dar da carruagem da decadência da monarquia inglesa
logo irão lhe fazer mossa, orquestra que abrilhantou - como

se dizia antigamente - os pares que rodopiaram toda a
noite, entre os quais se sobressaiu conhecido casal polí tico
_
paulistano, a orgia do buffet oferecid?, no qual a qu�hda
�
_
_
de das bebidas era para humilhar o mais refinado cono,ssew,
enfim os detalhes de Mil e uma Noites que mui justamente, nos igualam aos grandes do planeta.
A desfaçatez de classe dessa festa lembra a do celebre
baile da Ilha Fiscal, que marcou, premonitoriamente, o fim
do Império. Mas fica aí a comparação, por �ue, il:felizmen
te não se vislumbra o fim dessa dommaçao odiosamente
bi�asileira, entremeada, como sempre o foi desde a col�
nia, por toques não tão refu1ados da internacional do capital.
Mas é certo que enquanto o país se debate em me10
aurna crise para a qual não encontra saída, da�o o grau de
comprometimento com a globalização do capita] pe:as �s
colhas do governo FHC, sua classe do�inante, econonuca
e política, se diverte, esnoba, perdul�namente co�1 0 sem
_ �a
pre fez, às escâncarns, num desrespeit sob:e as d�1cul
�
des cotidianas da sociedade que ha mmto nao se via. Alem
de tudo, a festa é de um grotesco klfsch, que não esconde o
provincianismo, a repetir - não são tão diferentes - a mu
lher do ditador Baby Doe que mandava colocar o ar con
dicionado em temperatura ártica para usar seus pesados
casacos de pele. Essa ostentação é brega.
. .
Nesses tempos de homens sombr�os, como d1na
_
_
Haimah Arendt, até mesmo essa invectivaçao sera vista
como ressentimento moralista de quem ficou fora da fes
ta. Pouco importa. Deve-se condenar taxativamente essa
festa como uma imoralidade política. E todos, sem exce
ção, ;s que dela participaram, são mais que cúmplices, são
protagonistas da obscenidade com qu� :e debochou do
.
desemprego, da queda da renda, da m1s�na que se al�s
_
tra, da insegurança das cidades, a qual so saben: �antia
por suas polidas milícias, mais armadas que a ofioal, no
to1iamente presentes para a"segurança" do festim, o gueto
de ricos em que se transformou o país.
_
Valha a reclamação anacrônica: a recepçao dos Sa:fi:.a e,
um escândalo político que depõe contra �ssa � �1ina5�0
�
de elas.se autista que perdeu qualquer sentido c1�il�z� tono
_
e se banqueteia com os restos da nação. O notioano
mter
nacional não esconde o processo real. A autonomia d�s�a
_
classe dominante já era, como nunca em toda a histona
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brasileira. Não bastassem as evidências econômicas, agra
vadas agora com a inclusão da Alca na pauta do FMI, o
pós-11 de Setembro veio para confirmar para que serve a
soberania nacional nas mãos da classe dominante: pai-a
nada. Espionagem norte-americana com direitos de extra
territorialidade em plena Avenida Paulista, base de fogue
tes em Alcântara ao modo da China pré-Mao: proibida para
cães e... brasileiros, controle da h'íplice fronteira Brasil
Argentina-Pa raguai pru:a coibir o "terrorismo".
Os únicos com genuíno direito a rir, no caso, eram os
próprios Safra e outros banqueiros presentes, pois são palte
da camada dominante da classe dominante internacional,
sentadas sobre a financeirização das economias nacionais
e dos orçamentos públicos. Que o lucro do Itaú nestes oito
meses o diga, assentado principalmente sobre os negócios
da dívida externa e da dívida pública interna. Os demais
riram como hienas. Mas resta-lhes sempre, como as hie
nas, o consolo miserável de que abaixo deles, do resto de
classe em que se converteu a maior parte dos que ali esta
vam tem o povo, que se diverte no (programa) Casa dos
Artistas, pobre simulacro da festa dos Safra. Mesmo para
uma camada dominante que nunca economizou na
predação e dep1'edação do pah"imônfo nacional, a festa dos
Safra se excedeu. Pena que não se possa dizer o mesmo de
uma improvável reação popular.
Francisco de 0/iveti-a é professor tí/11/nrnposenfado de Sociologia, do Depnrta
menfo de Sociologia da FFLCH/USP. Coordenador do Ce11hv de Estudos dos
Dú-eitos dn Cidndn11ia, da FFLCH/USP.

Peças em presídios

Direitos Humanos

Por meio do 'Ieatro do Oprimido, a realidade do
sistema penitenciário e a conquista de relações
efetivamente humanas.

lsabe/Mmmy

Na semana em que a ONU celebra os Direit �s Huma
nos em todo o mundo, a ONG People' s Palace ProJects mo�
trou o resultado do seu trabalho; dezenas de presos subi
ram ao palco, em São Paulo, em 11 de dezemb�o de 20�1,
para darem voz aos problemas enfrentados atras das giades.
O responsável pelo projeto de teatro nos pres1'dios br�sileiros é o inglês Paul Heritage, professor de Arte Drama
tica da Universidade de Londres.
Heritage esteve no Brasil especialmente para coor�e
nar os últimos ensaios, no Centro de Observaçao
Criminológica - um dos presídios que fazem pa1te do Com
plexo Penitenciário do Carnndiru, em São Paulo.
Críticas
.
Doze homens fazem parte do grupo, que ens�a urna
peça escrita por eles mesmos, relatando, com murto humo1� a dum vida na cadeia.
.
Apesar de e�!?·açada, a peça deve c�u�ar mt� P
�::
_ ,�
mica, porque cnt1ca a forma como ?s p1es1dianos sao
tados pelos funcionários do presídio.
A
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Mas os detentos não parecem ter medo de retaliações e
são encorajados pelo professor de teah·o Paul Heritage, que
explicou como a loteria britânica escolhe as instituições
para doar verbas.
"A loteria britânica divide seus lucros em cinco partes.
Uma delas vai para projetos internacionais de desenvolvi
mento social, normalmente para iniciativas ligadas à po
bTeza, à educação e à saúde", diz Paul Heritage, que tam
bém é diretor da People' s Palace Projects.
Funcionários
Além dos presos, o projeto teatral também engloba os
funcionários dos presídios. "Nós estamos treinando os
monitores de educação dos presídios em técnicas de tea
tro de Augusto Boa! e eles, no futuro, vão implementar
essas técnicas em oficinas de direitos humanos. O projeto
é mtúto grande, já está em 37 penitenciárias, beneficiando
20 mil pessoas", afirma o professor Paul Heritage.
A idéia é discutir os problemas da população peniten
ciária através do teatro, encorajando o diálogo enh·e quem
está dentro e fora da cadeia.
Fazer teatro no presídio tem se mostrado uma impor
tante ferramenta na recuperação dos detentos.
"O teatro me fez aprender a conviver com outras pes
soas dentro da prisão, a respeitar outros pontos de vista.
Está sendo gratificante, é um grande prazer", diz Luciano
Alves de Luna, preso há oito anos.
Além desse projeto, Paul Heritage também está adap
tando uma versão para a Rádio BBC do livro Estação
Camndt'ru, do médico Dráuzio Varella, que se tornou um
best seller no Brasil.
A peça será toda gravada dentro do Complexo Peni
tenciário do Carandiru, que está sendo desativado. Os ato
res serão brasileiros, falando inglês.
"A eqtúpe do teatro no rádio da BBC virá em março de
2002 e ficará gravando durante uma semana. A peça deve
ir ao ar em junho", afirma Heritage. "O teatro no rádio é
uma grande tradição na BBC Esse projeto é muito especi
al."
O professor Heritage acredita que o público inglês fica
ráinteressado na história do presídio mais famoso da Amé
rica Latina.

"Acho que vai ter uma grande repercussão. É claro que
as penitenciárias são diferentes em cada país. Mas o medo
de ser preso, de perder a liberdade, é universal".
Paul Heritage acredita que a história do presídio brasi
leiro fará os ingleses pensarem sobre os problemas em sua,;
próprias cadeias, ampliando a discussão global sobre di
reitos humanos.
A apresentação dos grupos de teatro de presidiários e
agentes penitenciários, organizada pela People's Palace,
aconteceu no Parlamento Latino-Americano.
!sfJúel J\lfurmy éjomn!isfn e corresponde11/e 110 Bms,I tfn BBC de lo11dn:s.
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Direitos Humanos

Direitos Humanos em
Cena

C�keçaoma���rl�reprojw���ateM
dignidade humana nos presídios brasileiros.

Osmrzr Amríjo

"Os laudos periciais concluíram que vários detentos
mortos estavam ajoelhados ou mesmo deitados, quando
foram atingidos. Diante de tamanha violência, muitos
detentos se jogaram sobre os corpos que estavam no chão,
fingindo-se de mortos para conseguirem sobreviver". lh:
cho do relatório elaborado pela Comú·são de Acompo11hamento
pam os Julgamentos do Caso do Carcmdim.
Em 1999, a Anistia Internacional revelou, no relatório
"Aqui Ninguém Dorme Sossegado", que, no Brasil, sus
peitos de crimes e prisioneiros comuns são regularmente
vítimas de violações de Direitos Humanos. Enclausurados
denh·o das escuras, asfixiantes e insalubres celas, eles não
:recebem tratamentos de saúde e vivem em constante te
mor de sofrer violência pelos próprios coll'1panheiros, pe
los agentes penitenciários ou ainda por policiais.
Como o relatório pontua, o Brasil não necessita de mais
garantias formais para Direitos Htm1anos em suas leis or
dinárias ou na Constituição. As violações de direitos são

causadas pela combinação da corrupção, necessidade de
formação profissional dos agentes penitenciários, pela ne
cessidade de um regimento interno oficial e pelo efetivo
monitoramento dos abusos.
Asomatória destes fatores favorece a imptmidade. Ano
após ano, vêm crescendo os índices de mortes ocorridas
como resultado da violência por parte da polícia, dos agen
tes penitenciários, da negação de cuidados médicos e da
negligência das autoridades em prevenir a violência con
tra os encarcerados. A ampla maioria destas mortes sob
custódia não é investigada ou documentada.
A resposta do Governo do Estado de São Paulo para
este guadro preocupante vem sendo a de executar tm1 gran
de plano de construção de prisões, a fim de reduzir a
superpopulação. Contudo, a falha estrutural e sistemática
da negligência quanto ao respeito aos Db:eitos Humanos
está sendo reproduzida nas novas unidades prisionais.
Este projeto propõe-se a atuar basicamente com todas
as pessoas que convivem diariamente nas piisões. Enquan
to se reconhece a existência de condições concretas que
precisam ser melhoradas, tais como acomodação, condi
ções sanitárias e de segurança; todas as avaliações sobre o
sistema prisional revelam a permanência de atitudes e
ambientes desumanos que favorecem os abusos.
A discriminação contra a população prisional é aberta
mente expressa nos meios de comunicação brasileiros, o
que faz com que as iniciativas de políticas públicas para
as prisões tenhan1 pouca prioridade em relação a outras
demandas sociais. O projeto visa tanto estabelecer um pro
cesso educativo e investigativo dentro das prisões, atra
vés do desenvolvimento de atividades dramáticas para que
prisioneirns e funcionários possam re-estabelecer seus
papéis enquanto sujeitos deste sistema, quanto produzir
impacto na sociedade como um todo.
HISTÓRICO

O projeto Direitos Humnnos em Cena, proposto pelo
People's Palace Projects, é .fruto do trabalho feito com a
FUNAP, especialmente na execução do projeto Drama Processo Educativo, ah·avés do teatro. Neste mmnento,
decidimos ousar e dialogar sobre o tema de maior contro
vérsia nas prisões: Direitos Humanos.
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ções de implementação de direitos humanos e cidadania
paxa os prisioneiros e para os funcionários do sistema pe
nitenciário paulista.
METODOLOGIA

O escopo teórico que norteia este trabalho e que funda
nossos princípios de atuação, provém do teatro, da educa
ção e das ciências humanas. Espectado1� sujeito, identida
de e relações sociais são conceitos que podem nos remeter
a nós mesmos e às pessoas que nos cercam. Augusto Boa!,
Paulo Freire, Erving Gofmann, Michel Foucault, Sérgio
Adorno e Fernando Sala são os estudiosos que estão por
trás destes conceitos e são eles que resumem o palco, a
sala de auJa e o olhar humanizante do projeto.
Nosso locus de atuação é uma institt.úção especial da
sociedade: a prisão. Por si mesma, ela é um lugar de gra
des e de segredos. Muitos gostariam de esquecê-la, pois
inferem que nela se encontra tudo o que rejeitamos. Entre
tanto, nós, que decidimos refletir sobre as instituições to
tais, intuímos que elas expressam todos os valores, costu
mes e regras da sociedade, que, por um lado, as sustenta
e, por outro, as rejeita.
Usamos, como ferramentas de trabalho, a Educação
Libertadora e o Teatro do Oprimido que visam a transfor
mação e a libertação, no sentido freireano da palavra, ou,
ainda, o enfrentamento dos nossos opressores. Partimos
do pressuposto de que qualquer um pode fazer teatro e de
que, por isso, os espectadmes podem ser também os ato 
res do espetáculo, encenando seus conflitos, angústias e
sonhos. "No teatro do oprimido, o cidadão do presente
estuda o passado para inventar o futuro", citando Boal.
O Teatro do Oprimido, além de ser composto por técni
cas dram.áticas 0ogos de aquecimento, interação e percep
ção corporal), inclui modalidades que têm em comum o
objetivo de oferecer instrumentos para que o grupo (seja
ele qual for) possa debater seus problemas e encontra r
possíveis alternativas. Duas delas são as mais importan
tes para o presente projeto: o Teatro Fórum e o Teatro
Legislativo.
No Teatro Fórum, "você apresenta uma cena com tUJl
problema, depois reapresenta a mesma cena e o especta
dor substitui o protagonista e improvisa soluções. Um se
gundo espectador, um terceiro1 um quinto, um décimo

podem entrar em cena, mudar tudo e tentar, nesse embate
com os personagem em cena, ver soluções." (Boal, Caros
Amigos, n!! 48).
O Teatro Legislativo, por sua vez, permite que as su
gestões, levantadas pela platéia durante uma sessão de
Teatro Fórum, possam ser transformadas em leis. As su
gestões são trabalhadas em um processo similar ao do
Legislativo. Em 1996, por exemplo, no Rio de Janeiro, o
Teah·o Legislativo criou uma emenda que se h·ansformou
em lei: a adaptação do metrô às pessoas com necessidades
especiais. Todo o espetáculo de Teatro Legislativo envolve
- além dos atores, atrizes e a platéia - advogados e repre
sentantes legislativos. Estes últimos têm o papel de refle
tir sobre as cenas e de propor projetos de lei. Ao final da
sessão, os projetos de lei são encaminhados às câmaras
competentes se forem referendados pelo público.
Acreditamos que nossa epistemologia é um referencial
seguro para desvelar as contradições dessa instituição to
tal pois pode revelar a distância entre as regras
estabelecidas e as escritas nos estatutos e regimentos in
ternos das prisões. Através das técnicas dramáticas, os par
ticipantes são levados a pensar sobre a sua prática e sua
atuação no mundo, enquanto sujeito de suas ações.
Com ela, pretendemos discutir os desejos e anseios re
lacionados aos Direitos Humanos, bem como formas reais
de implementá-los. Apesar de apoiar o trabalho das enti
dades de defesa dos Direitos Humanos, não acreditamos
que relatórios de denúncias sejam suficientes para gerar o
fim das violações. É preciso entender o porquê, como e
onde elas acontecem, quais as relações sociais e as regras
culturais que as referendam, para, entãom propormos
meios efetivos de saná-las.
ESTRL!TURA GERAL

O projeto consiste na execução de uma série de ativida
des e eventos que gradualmente estabelecem espaços de
diálogos entre a prisão e a sociedade civil, sendo eles: ofi
cinas de direitos humanos, diálogos sobre direitos huma
nos, fóruns públicos, fóruns regionais e o fórum estadual
de Teatro Legislativo - Direitos Humanos em Cena.
As oficinas e diálogos visam identificar as violações de
Direitos Humanos que ocorrem dentro das unidades
prisionais e, a partir delas, criar cenas/histórias. Com o
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uso da linguagem teatral, as cenas são discutidas para
buscai· meios viáveis para solucioná-las. Estas atividade s
levam presos e funcionários a encontrarem caminhos para
descrever não somente o universo prisional que conhe
cem, mas também aquele que almejam.
Os Fóruns Públicos são espetáculos que acontecem na
presença de representantes de entidades da comunidade
local. Neles, os atores apresentam as cenas sobre direitos
humanos e os convidados são estimuL 1.0s, pelos
oficineiros(animadores), a sugerirem alternativas teatrais
para as histói-ias propostas. Geralmente, estes eventos ocor
rem em espaços maiores como teah·os, capelas ou mesmo
nos pátios das prisões. No Estado de São Paulo, foram re
alizados 37 Fóruns Públicos, em que foram estabelecidos
os primeiros contatos entre a sociedade civil e o universo
dos cárceres. Foram realizados Fónms Regionais em vári
as cidades e, na capital, raconteceu, em 11 e 12 de dezem
bro, o Fórum Estadual de Teatro Legislativo - Direitos
Humanos em Cena, no Parlamento Latino Americano.
Estes eventos, que reuniram mais de um estabelecimento
penal, são semelhantes aos Fóruns Públicos mas aconte
ceram fora dos muros das prisões, e, po1tanto, puderam
atingir mais cidadãos e representantes da sociedade civil.
OFICINA

A Oficina é a célula geradora do Programa do Projeto;
nela, elaboramos, coletiva e teah·almente, o conteúdo das
atividades subseqüentes: espetáculos de teah·o-fórum e
declru:ações de direitos humanos das prisões.Urna oficina
de direitos humanos tem a duração de cinco dias e está
dividida em quatro etapas: Preparação do "ator"; desen
volvimento temático, fechamento e entrega dos resulta
dos. No final de cada oficina, os participantes já têm uma
cena que contém um problema comum da comunidade e
que será apresentada nos diálogos.
Os diálogos nada mais são que o encontro de dois ou
mais grupos paiticipantes das oficinas que coletivizam os
problemas levantados, suas experiências com o teatro e se
preparam para as próximas atividades, u1úndo forças.
Antes de executarem as oficinas, os ofidneiros, que tam
bém são educadores do sistema prisional, pela FUNAP,
recebem um curso de 40 horas sobre Direitos Humanos ,
as condições do sistema prisional brasileiro e formação em

TeatJO do Oprimido. Esse cw-so prepara os oficineiros para
enfrentarem a dura realidade em que irão atuar. A cada
quab:o meses, eles passam por um retreinamento para ava
liar o andan,ento do mini-projeto em cada unidade
prisional, aprofundar a formação inicial e planejar os
fóruns.
OsmarAm1tjoécie11tista social e um dosfundadon:s e 111ili!anfes desse proje
to.
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O metrô e o timão

Direitos Humanos

Opior de tudo é a solidão.

José Isabel da Silvo Filho

"No dia 13 de outubro, completo 26 anos de pavilhão 9,
no Carandiru. Se pudesse voltar atrás, preferia vender
papelão e morar debaixo da ponte a ter regalias na cadeia.
Vida de cadeieiro não está com nada. O pior de tudo é a
solidão, que não marca hora para chegar e parece que mm
ca vai acabar.
Qualquer agitação, você se liga na fita do massacre.
Falam em 111 pesos, isso os reclamados, vai saber quantos,
pessoas que respeitavam todo mundo, outros que esta
vam para ir embora, caras que tinham roubado pela pri
meira vez na vida, cafram, alguns que pensavam em sair
e mudar de vida, construir família, tinham planos. Gente
que morreu sem saber pôr que estava mo1Tendo.
É isso que me assusta. Ten110 medo de morrer h·,mca
do aqui. Quando caí, já vivia com a mulher com quem
estou até hoje e tinha um filho de quatro anos. Agora ele já
é um homão, está com 30, e é pai de h·ês meninos e uma
menina. Nesse tempo, acompanhei tudo com o apoio de
minha mulher. Ela faltou poucas vezes a visita, só mesmo
nos casos de doença. Quando ela não aparecia, eu ficava
olhando os trens do metrô e me imaginando lá fora.
Do campo do pavilhão 8, dá para ver o movimento dos
trens. Ntmca andei, sei que passa debaixo da terra mas

não tenho idéia de como funciona. O vaivém daqueles trens
modernos é um sinal de que o tempo não pára lá fora. Às
vezes, me lembro do Anhangabaú, do prédio dos correios.
Se me jogarem lá, estou perdido.
A primeira coisa que eu quero fazer quando sair L�
reunir minha familia, pegar o metrô e assistir o jogo do
Timão. Fico imaginando o estádio lotado, gente de tudo
que é parte pulando, gritando. Como será a sensação de
comemorar o gol do meu time favorito no campo? De lá,
as pessoas podem ir direto para uma feijoada, prepara
da pela minha sogra. Livre!
Sei que vão bater a porta na minha cara porque sou
fichado. Emprego está difícil, tem cara de folha limpa
que passa dificuldades. Quero procurar meu espaço, ven
der pastel, chocolate, sorvete, qualquer coisa. Preciso
ajudar minha mulhe1� que vive do salário de doméstica.
Rezo toda noite a Nossa Senhora, de quem sou devoto,
para me dar forças para nunca mais precisar passar por
isso".
Nome: José l�nbe/ dn Silvn Filho.
Apelido: Mollmm.
!dnde: 50, preso !tá 26 nnos.
Penn: 50 n110s e c,i,co lflL�,es.

Crime: 13 assaltos e um homicídio.
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Direitos Humanos

Declaração dos Direitos
Humanos do Sistema
Penitenciário Paulista

Os homens e mulheres presos bem como os agentes de
segurança penitenciária participantes das oficinas do Pro
jeto Direitos Humanos em Cena declaram:
Artigo 1 º - Todos os homens e mulheres que estão pre·
sos ou que trabalham nas unidades prisionais devem ser
respeitados como pessoa humana;
Artigo 2Q - Todos os homens e mulheres que estão pre
sos ou que trabalham nas unidades prisionais têm o direi
to a uma vida livre de violência, torhua e humilhação;
Artigo 3º - Todos os homens e mulheres encarcerados
devem ter direito ao voto;
Artigo 4º - As entidades de direitos humanos devem
ter acesso irrestrito a todas as unidades piisionais;
Artigo 5º - Todos os homens e mulheres encarcerados
têm o direito de ser chamados pelo nome e não pelo nú
mero de matrícula;
Artigo 6º - Todos os homens e mulheres encarcerados
têm o direito de acesso a escola de qualidade, podendo
inclusive assistir a cursos profissionalizantes e de terceiro
grau;
Artigo 72 - Todos os homens e mulheres encarcerados
têm o direito a remição de pena pela educação;
Artigo 8º - Todos os homens e mulheres encarcerados
têm direito a um trabalho justamente remunerado, de acor·
do com sua aptidão profissional, garantidos os benefícios
da previdência social;
Aitigo 92 - Todos os homens e mulheres encarcerados
têm o direito a um atendimento judiciário rápido e efici
ente, que propicie üúormações claras, em linguagem aces·
sível sobre o andamento do processo e possíveis benefíci
os;

Artigo 10º - Todos os homens e mulheres encarcerados
serão beneficiados, sem delongas, pela progressão de re
gime, pela liberdade condicional e pelo indulto de Natal,
conforme a previsão legal;
Artigo 11 º - Todos os homens e n1ulhe:·e.:' �ncarc;r�dos
têm o direito a cumprir sua pena em mumc1p10s proxunos
à residência de seus familiares;
Artigo 122 - Todos os homens e mulheres encarcerados
têm o direito a avaliação por Comissões T écnicas de Clas
sificação que os avaliem amplamente, acompanhando-os
periodicamente e orientando-os Pª:ª_ª ressoc�ali�ação;
Artigo 132 - Considerando prev1sao constitucwnal de
igualdade enh·e homens e mulheres, todas as mulheres en
carceradas têm o direito a visita íntima.
Artigo 14g - Em consonância com o princípio da igual
dade, o direito a visita íntima deve ser atribuído também
aos presos portadores do HIV;
Artigo lSQ - Todos os visitantes dos presos deverao ser
respeitados em sua dignidade, sendo garantida a preser
vação de seus pertences;
Artigo 16º - Todos os homens e mulheres encarcerados
têm o direito de serem visitados po1� no míninw, 4 adul
tos. Considerando as previsões do Estatuto da Criança e
do Adolescente, os adolescentes até 18 anos não serão con
siderados adultos;
Artigo 172 - Todos os homens e mulheres encarcerados
têm o direito a tratamento médico e odontológico adequa
dos, sendo-lhes garantido o fornecimento de medicamen
tos;
A1tigo 182 - Todas as mulheres que estão presas ou que
trabalham nos Estabelecimentos Penais têm o direito a
atendunento de saúde compatível com as condições de
gênero, incluindo atendimento ginecológico periódico, pré
natal e orientação sobre aleitamento materno;
Artigo 192 - Todos os filhos de mulheres presas têm o
direito de conviver com suas mães, especialmente duran
te o aleitamento e a primeira infância;
Artigo 202 - Nenhuma pessoa encarcerada e �enl�u�
funcioná.rio do cárcere portadores do HIV serão discnnunados;
Artigo 21 º - Todos os homens e mulheres encarcerados
têm o direito a acesso a programas de prevenção e trata
mento de DST / AIDS e ouh·as doenças;
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Artigo 22º - Nenhuma pessoa egressa do sistema peni
tenciário será discriminada, especialmente no momento
de admissão em postos de trabalho;
Artigo 23º -Todos os homens e mulheres que estão pre
sos ou que h·abalham nas unidades prisionais têm o d:u:ei
to a acesso à direto1ia da unidade prisional, sendo-lhes
garantida a liberdade de expressão e repudiada qualquer
espécie de retaliação;
Artigo 24Q -Todos os homens e mulheres c1 · e estão pre
sos ou que trabalham nas unidades prisionais têm o direi
to a atendimento social e psicológico de qualidade;
Artigo 25º - Todos os homens e mulheres que estão
presos ou que trabalham nas unidades prisionais têm o
direito a um ambiente limpo e higienizado a cada semes
tTe;
Artigo 26º - Todos os homens e mulheres encarcerados
têm o direito de se comunicar com suas famílias por tele
fone;
Artigo 27º -Todos os homens e mulheres encarcerados
têm direito ao sigilo de correspondência;
Artigo 282 - Todos os homens e mulheres que estão
presos ou que h·abalham nas unidades prisionais têm di
reito ao lazer;
Artigo 29º - Todos os homens e mulheres que estão
presos ou que h·abalham nas unidades prisionais têm o
direito a alimentação digna;
Artigo 30º -Todos os funcionários deverão ter treina
mento adequado parn enfrentar a violência nas unidades
prisionais;
Artigo 31 º - Todos os homens e mulheres encarcerados
devem ser respeitados a o chegar em uma unidade
prisional;
Artigo 32º -Todos os funcionários do Sistema Peniten
ciário têm direito a incorporação salarial, salário digno e
segurança no trabalho garantida por uma comissão inter
na de prevenção a acidentes;
Artigo 33º - Os funcionários do Sistema Penitenciário
deverão ter o direito a aposentadoria com 30 anos de ser
viço, promoção por dia de trabalho e redução da carga
horária;
Artigo 34º -Todos os funcionáiios do Sistema Peniten
ciário têm direito a reconhecimento profissional, liberda
de de expressão, maior credibilidade perante o diretor e

garantia de seus direitos humanos quando há conflitos com
ou entre sentenciados;
Artigo 35º - Todos os funcionários do Sistema Peniten
ciário têm direito a melhores condições de trabalho, insta
lações adequadas, acompanhamento social, psicológico e
psiquiátrico, lazer e educação;
Artigo 36º - Nenhmna disposição da pr� sente declara
ção pode ser interpretada como re�o1�hec1mento a qual
quer Estado, grnpo ou pessoa, do dueito de �xercer qual
_
quer atividade ou pra�c�r qual'.1-uer ato desti� ado a de�
ttuição de quaisquer direitos e liberdades aqm estabeleci
dos.
Estn Declnmção, pub/icndn com exclusividnde por Revés do Avesso, /�i
constmídn e redigida deJomrn democrríticn epnrlicipntiva� pelos nfores soc� ms
que ti1tegm111 o ,z11oj�t0Direitos Humanos en� Cen a. Forp�oc/m���n 110/ma�
_
de 20()7, 110 Pnrln!mo, 11n prese11çn de nuloni:lndes, presos e ptcsm,, llJ't!llÍt!:,
pemlt!11a'rftios, educndol'l.'s, nrtistas e oultos c,i:lndifos e cidadãs.
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Direitos Humanos

Os direitos das vítimas
O en.frentamento tia vio/encia exige
co17'i!Sponsabilitlatle em todos os níveis.

L11ci/.a Piz1111i Go11çalves

O desejo por soluções para a dramática situação de vi
olência na cidade de São Paulo é um anseio a muito perse
guido por sua população. Muitos governantes de forma
oportunista e eleitoreira já prometeram soluções milagro
sas e fáceis. O discurso mais freqüente têm sido mais polí
cia na rua para reprimir a violência. Este discurso, ern ge
ral têm tido um apelo popular muito forte, sendo certa
mente fundamental para a eleição deste tipo de candida
tos.
Porém, o que se têm visto ao longo de décadas, com
diferentes Governos Estaduais, é que este tipo de discurso
e prática não enfrentou de fato a crítica situação de violên
cia a qual a nossa população se encontra submetida, espe
cialmente a que vive nas periferias da nossa cidade. Ao
contrário, as pesquisas nos mosh·am que o espiral da vio
lência tem aumentado assustadoramente nos últimos anos,
chegando a adquirir um caráter epidêmico em muitas re
giões das nossas periferias. Em bairros como o Jardim
Angela e Capão Redondo os números nos mostram a di
mensão e o assustador número de homicídios ali cometi
dos. São acima de 100 homicídios pai-a cada 100 mil habi
tantes.

Ainda que toda população esteja exposta à violência como pudemos acompanhar no seqüestro cinematográfi
co da filha do Sílvio Santos - é a populaçãq mais pobre e
excluída a maior vítima da violência, nos bairros periféri
cos. A diferença das classes privilegiadas das classes po
bres e excluídas, é que para as últimas a violência as acom
panha cotidianamente, nas suas mais diferentes formas e
intensidade. A violência começa na impossibilidade de
exercer plenamente a sua cidadania, por ser privada de
praticamente todos os seus direitos básicos: emprego, con
dições dignas de moradia, educação de qualidade, infra
estrutura, acesso ágil e bom à saúde, condições e espaços
para cultura, esporte e lazer, etc...
As maiores vítimas da espiral de violência são os jo
vens e adolescentes, que a cada dia 111.orre1n e matam mais
cedo. Por exemplo, no Cemitério São Luiz, localizado na
Região de Campo Limpo, a cada 33 pessoas enterradas,
aproximadamente a metade corresponde a jovens e ado
lescentes vítimas de assassinatos. A situação de exclusão e
miserabilidade cada vez maiores, aliada à falta de pers
pectivas e alternativas para a juventude e por fim, a au
sência do Estado, em todas as suas esferas de podei� por
falta de investimentos na educação, esporte, cultura, laze1�
infra-estrutLua tu-bana, saneamento, etc ..., geran1 as con
dições propícias para o crime organizado ocupar estes es
paços oferecendo alternativas de sobrevivência e ocupa
ção.
É verdade que os aspectos acima não esgotam a expli
cação da situação de violência, po1:ém são elementos cen
trais para entendê-la e enfrentá-la. O Mapa da Exclusão
nos mosh·a a coincidência entre exclusão social e violên
cia, entre ausência do Estado e presença do crime orga1ú
zado.
A situação de violência em que vivemos têm responsa
bilidades em todos os 1úveis do Estado - União, Estado e
Município - na medida em que políticas equivocadas nas
diferentes esferas são responsáveis pelo crescimento da
rnesma. Na medida em que a política econômica
excludente gera desemprego e concentra renda, maiores
tornam-se os Ú1dices de criminalidade. Na medida em que
a política de saneamento das contas no âmbito estadual se
faz às custas de menor investimento nas áreas sociais e
investe-se timidamente numa política de efetiva valoriza-
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ção e qualificação da polícia para prevenü- combater a
criminalidade, a mesma tende a aumentar. Na medida em
que os governos municipais histo1icamente não inverte
ram efetivam.ente as suas prioridades parn enfrentar o caos
nas regiões de maior exclusão social, criando alternativas
de desenvolvimento sustentado e investindo fortemente
na infra-eshutura, na educação, na saúde, no laze1� na cul
tura e espol"te, o crime organizado continua ocupando es
tes espaços.
A RESISTÊNCIA

Para além desta situação dramática de violência que
assola os bainos periféricos e também populações de bair
ros centrais da nossa cidade, há uma heróica resistência
que brota da esperança e da certeza de que é possível
minimizar e superar tal quadro.
Ainda que a violência faça parte do cotidiano dessas
regiões mais violentas, ninguém se acostuma com a vio
lência. Ela assusta, amedronta e em muitas situações faz
calar. Porém, ao mesmo tempo ela gera solidariedade,
companheirismo e criatividade para resistir e lutar contra
a mesma.
São inúmeras as expedências de organização, resistên
cia e luta pela paz, contra a violência, especialmente nas
nossas periferias. A título de exemplo gostai-ia de lembrar
algumas. O Fórum em Defesa da Vrda Contm a Violência, da
Região do Campo Limpo, que articula mais de 200 entida
des, ONG's, Igrejas, Comunidades, Movimentos e Esco
las, que regularmente se reúnem para definir estratégias,
propor e discufü políticas públicas de segurança e políti
cas de segurança pública, e que, anualmente fazem urna
grande caminhada pela Paz e pela Vida, que neste ano reu
niu, segundo a imprensa, mais de 20.000 pessoas. O MoVI�
menta Tome uma Atdude pela mio Violência, da Região de
Capela do Socorro, que articula centenas de jovens na re
sistência contra a violência, criando uma cultura de paz. A
Caminhada pela Paz da Brastlândia, que reúne comunidades
na busca de alternativas no enfrentarnento da violêr1.cia. O
Fómm pela Paz e pela Vtda da Região do Jabaquara que está se
gestando, reunindo comunidades, ONGs, Escolas, e, dis
cutindo e articulando iniciativas pela paz e alternativas
para a questão da segurança. As dezenas de ONGs que
n·abalham com as mulheres vítimas de violência. Os Con-

selhos Tutelares que defendem os dfreitos das Crianças e
Adolescentes. Os Movimentos Negros que combatem a dis
criminação e lutam pelos direitos histo1icamente negados.
Enfim, outras muitas experiências de resistência a viola
ção dos direitos à vida, que existem em bairros, comuni
dades, igrejas, associações, movimentos populares, empre
sas, escolas, etc...
Posso afirmar com toda convicção, gue se não fossem
estas dezenas, centenas, quem sabe 1nilhares, de experiên
cias de teimosa resistência, a situação da violência na ci
dade de São Paulo estaria muito mais complicada e
preocupante. É por isso que os Governos em_ todos os seus
níveis devem ouvir muito e profundamente as experiên
cias acumuladas pela sociedade civil organizada, se dese
jar efetivamente enfrentar essa situação de verdadeira ca
lamidade pública que é a violência hoje na cidade de São
Paulo, assim como em vá1ias cidades do país.
Da prevenção à defesa dos direitos das vítimas da vio
lência
A tarefa primordial para o enfrentamento da violência
é a prevenção. Preveni-la com políticas públicas, em todas
as esferas de governo, que eliminem a exclusão e a misé
ria, com políticas de desenvolvimento, de emprego, de in
clusão social, política e econômica. Preveni-la com políti
cas ousadas de educação, de saúde universalizada, de cri
ação de espaços que propiciem a criação e a expressão cul
tural e o exercício da prática de esportes e laze1� de políti
cas de moradia e infra-estrutura urbana que dêem maior
qualidade de vida, para isso, invertendo necessariamen
te, prioridades historicamente estabelecidas e consolida
das na cidade de São Paulo. Preveni-la com uma política
de segurança pública, centrada não na defesa dos interes
ses privados, porém no interesses da sociedade e dos seus
cidadãos e cidadãs. Em outras palavras, ter uma polícia
efetivamente preparada e devidamente valmizada, que
respeite e seja respeitada pela população, porque defende
o seu direito de viver em segurança e paz, especialmente
dos rnais pobres, tom sabedoria, sem ttuculência e sem
discriminação.
Sabemos porém que a dura realidade da violência hoje
na cidadé de São Paulo, faz muitas vítimas. Para além da
humilhação da violência, são muitos os traumas físicos,
psicológicos, sociais e econômicos. A maioria das vítimas
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não sabe a quem reconer nestas horas. O poder público
não está preparado parn atende-las satisfato1iamente. Exis
tem sim, iniciativas isoladas e pontuais de atendimento às
vítimas de violência, porém absolutamente insuficientes
para a grandeza do problema. Faz-se necessário e urgente
ter uma política de assistência que efetivamente possa aten
der as pessoas que foram vítimas de violência, especial
mente as pessoas mais pobres e excluídas, que sofrem du
pla violência porque ficam totalmente desamparadas, num
momento da vida em que mais necessitam de ajuda. É fun
damental, que no âmbito do município a prefeitura
estruture e organize serviços de assistência às vítimas.
Por isso e pelo meu compromisso e militância de longa
data na defesa dos diTeitos humanos e de luta pela vida contra a violência, que apresentei projeto de Lei de Assis
tência às Vítimas de Violência, aprovado pelos por unani
midade pelos vereadores da Câmara Municipal e sancio
nado pela Prefeita Marta Suplicy, sem nenhuma Testrição,
em 30 de outubro último.
Gostaria de ressaltar que a Lei foi gestada no seio da
experiência dos movimentos sociais que têm resistido e se
organizado para enfrentar a violência, e onde, tenho mili
tado ao longo de muitos anos. Portanto, ela nasce do
acúmulo construído coletivamente, o que reforça a impor
tância da sua efetiva implementação.
A LE1 DE Ass1STÊNCIA As VírIMAS DE VIOLÊNCIA - Lei

13.198

A LEI 13.198
O que diz O Município, através de seus órgãos de admi
nistração direta ou incüreta, prestará assistência às víti
mas de violência.
Que tipo de assistência prestará - Médica e psicológica
integral pelo tempo necessário à reabilitação das víti
mas; - Atendimento p1io1itário pelos programas soci
ais e assistenciais oferecidos pelo Município; - Orien
tação e assessoria técnica Gurídica) para a proposição e
acompanhamento de ações visando o ressarcimento dos
danos causados pela violência.
Quem é considerado vítima de violência A pessoa que te
nha sofrido lesão de natureza física ou psíquica em con
seqüência de ações ou omissões tipificadas como crime
na legislação penal vigente.

O que acontece em caso de homicídio: São beneficiáüos:
a) o(a) cônjuge ou cornpanheiro(a) sobrevivente; b)
filhos(as) da vítima; c) descendentes até terceiro grau
que comprovem dependência econômica com a vítima.
É importante ressaltar que não se trata de uma assistência fundamentada em soluções paliativas e em concei
tos ultrapassados de "proteger" o indivíduo considerado
"incapaz".
Ela trata da assistência como uma forma de resgatar
direitos fundamentais que foram tirados e/ ou negados.
Portanto, é um instrumento legal para que a pessoa se
reestruture diante de um direito que lhe foi tirndo: o direi
to a segurança.
Ela chega num momento de extrema necessidade, onde
os índices de violência são realmente assustadores e as si
tuações de violência vivenciadas pelos cidadãos e cidadãs
são estarrecedoras e chocantes.
As conseqüências desta realidade são mais profundas
nas periferias da cidade, onde se concentra a população
de mais baixa renda e sem as possibilidades legais de plei
tear soluções a estes disparates a que é acometida.
São estas injustiças pru:a com os que menos tem acesso
gue esta Lei combaterá, ao abrir canais legais e públicos
de acesso e meios que garantam o que lhe é de direito.
Como qualquer Lei, é .fundamental que a mesma agora
seja regulamentada e efetivada na prática pelo executivo
municipal. Neste sentido, temos a certeza que há vontade
e determinação para fazê-lo.
Com o objetivo de contribuir com a reflexão pai-a a efe
tiva implantação do projeto na cidade de São Paulo, foi
realizado, em 14 de dezembro passado, o 1º Seminário do
Direito das Vítimas de Violência na Cidade de São Paulo.
L"c,'ln Piznui Gonçnlves é verendoro em São Paulo e co11se/J1eiro do PRO VIW
SP, nlé111 defundadora, com outros nu!itanfeS; do Centro de Direit�s H11111n110s
e Ed"coçiio Pop11!m· de Campo l1i11po/CDHEP e do Fóm111 e111 Dejesn do Vidn.
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Violência racial

Direitos Humanos

Vários fatores articulam-separa conformar a
violência racial

Mnn'n Crist1i111 Ventum
É difícil falar de violência racial sem antes pensar a
mesma como um acontecimento processual. Violência ra
cial é a combinação de vários fatores carncterizados por
distintos conceitos ou categorias os quais possibilitam en
tender esse acontecimento como tal. Neste ensaio apre
senta-se uma explicação de como se origina e se desenvol
ve esse processo.
Violência é comumente entendida como força física que
produz ferida ou dano. Contudo, pensar violência não só
como força física, mas também como eshuturas ocultas de
opressão e repressão, leva nos a afirmar a dimensão crítica
de desigualdade de poder dentro do entendi1nento de vi
olência.
Nesse sentido, sexismo, racismo, classi smo,
colonialismo são expressões de violência. Eles exercem
uma classe de violência que é coerciva, mas não necessari
amente, no momento de sua execução h·ata-se de força fí
sica aberta. Este tipo de violência é chamado violência
institucionalizada.
A violência que sofrem as pessoas que tem sido chama
das de "negras", não é uma violência isolada. Ela está em
relação com outros tipos de violência denb·o das estrutu-

ras sociais opressivas. Nossa sociedade é governada por
relações sociais de podei� marcada por desigualdades e
conflitos, assim como também foi no passado.
A violência sob.ida, por exemplo, pelas pessoas "negras"
pode ser entendida de forma especifica dentro da chaina
da violência racial.
Raça tem suas raízes nas estruturas de exploração, po
dei� e privilégio. O uso mais primitivo de raça foi na Euro
pa nos séculos 16 e 17 para designar os descendentes de
um ancestro comum, enfatizando enlace de governo ou
geração. Foi só no século 18 que o termo raça chega a sig
nificar uma categoria distinta de seres humanos com cer
tas características físicas. Dessa forma, é compreensível
entender que raça é uma construção social artificial que
foi deliberadamente imposta sobre vários grupos subor
dinados de pessoas no princípio da expansão do capitalis
mo európio dentro do hemisféiio ocidental cinco séculos
ah·ás.
O só fato de ser um conceito imposto já é expressão da
violência. Pois, envolve a idéia de hierarquia das relações
humanas. Relações nas quais um grupo de pessoa se toma
o direito de classificar a elas mesmas e ouh·as como mem
bros de raças particulares. Essa classificação é usualmente
sobre a cor da pele, cabelo, características faciais, etc. Mas
uma coisa importante revela como muitas pessoas pen
sam e se relacionam com outras. E dentro dessa dinâmica
muitas pessoas são discliminadas, oprimidas e reprimi
das por causa de sua raça. E isso, é outi'o elemento que
permite entender esse conceito como constmído social
mente.
Como resultado dessa realidade que acabamos de co
locar se pode afirmar que a violência que acontece tem
sua expressão mais alta no que se conhece corno Racismo.
Racismo é um problema sistêmico no qual uma raça man
tém supremacia sobre outra raça através de uma série de
atitudes, condutas, estruturas sociais e ideologias. O ra
cismo refere-se a atitudes nas quais uma raça se pensa su

perior na sua relação com os "outros".

Uma questão prática do racismo é a tendência a formar
estereótipos. Isto significa crenças generalizadas que as
sociam grupos totais de pessoas com rasgos particulares.
Esses estereótipos são exagerados ou caracterizações
simplificadas das aparências, personalidades, e condutas
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dum grupo de pessoas. Por exemplo, certos gmpos raciais
têm sido caracterizados ou descritos como "sujos", "deso
nestos", "violentos".
Não há dúvida que muito do sofrimento das pessoas
"negras", mulher ou homem, é resultado diretamente de
racismo e discriminação racial. E essa, sem dúvida, tem
sido uma experiência de violência.
Deve-se destacar nesse sentido que falar da situação
das "mulheres" numa realidade de violência racial tem
uma particulalidade especial. Ser uma "mulher" e "negra"
é uma experiência onde se cruzam, de nma forma muito
evidente, outras construções sociais também opressivas.
A violência sofrida pelas mulheres negras por causa do
racismo e a exploração que são consh-túdos dentro da sua
relação, principalmente com as pessoas brancas e os gru
pos dominantes da sociedade, devem mover estas mulhe
res a cultivax e a semear uma espiritualidade de resistên
cia que permita desvelar as práticas que escondem a vio
lência contra e entre as mulheres. Impõe-se em qualquer
diálogo sobre justiça e liberdade das mulheres a violência
surgida da classe, educação, raça, etc. Significa então, que
a violência racial está inter-relacionada com outras vio
lências e não se pode alcançar a liberdade total se as par
tes estão acorrentadas.
Maria Cnsbim Ve11Lum é colnbomdom da Revés do Avesso da Universidade
Metodista do ABC

Direitos Humanos

Campanha contra a
tortura

Uma Campt111ha Nacional Permanente Contra a
Tortura, resultante de parceria entre o Movimento
Nacional de Direitos Humanos e o Ministério da
Justiça, está sendo realizada desde o ano passado.

Coorde11oçõo Nocio110! do MNDH

Está sendo implementada, desde o ano passado, como
resultado de parceria entre o Movimento Nacional de Di
reitos Humanos/MNDH e o Ministério da Justiça, uma
campanha de mobilização e responsabilização, atrnvés de
esforços conjuntos e articulados entre instituições públi
cas e organizações da sociedade civil, para identificai� pre
venu� controlar e enfrentar e punir a tortura, bem como
todas as formas de tratamento cruel, desumano e degra
dante no Brasil, visando sua erradicação.
A campanha visa criar condições para que avance a
compreensão do fenômeno e a erradicação da tortura e
todas as formas de tratamento cruel, desumano e degra
dante no Brasil.
a)
Mobilizar instituições públicas e organizações da
sociedade civil para promover ações conjuntas.
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Articulai- esforços e ações coordenadas na perspectiva de sua identificação, prevenção, controle,
enfrentamento e ampai-o às vítünas, testennmhas e suas
famílias;
Sensibilizar a opinião pública para criar uma consc)
ciência de que a tortura é crime, que degrada as insti
tuições sociais e atenta contra o Estado de Direito;
Implementar uma sistemática de captação, análise,
d)
encaminhamento e monitoramento de casos;
Identificar demandas, consh·uir subsídios e promoe)
ver processo de capacitação de defensores/ as de direi
tos humanos, de agentes de segurança pública e de ope
radores do sistema de justiça e segurança sobre as fOT
mas de prevenil� enfrentar e responsabilizar;.
A justificativa para um projeto com os objetivos aqui
descritos encontra fundamentação nos seguintes aspectos:
a) Marco legal nacional e internacional que condena a tor
tura e todas as formas de trata1T1ento desumano e de
gradante (DUDH, Convenção contra Tortma da ONU,
a Convenção Interame1icana contra a Tortura da OEA,
a Constituição Federal - a1t. 5, inciso XLIII -, a Lei 11.
9.455/97, enli:e outros instrumentos legais).
b) Oportunidade para que o MNDH possa, através desta
campanha, mobilizar a sociedade civil para agir de for
ma substantiva no combate à tortura e, de modo espe
cial, com as condições criadas por ela, possa contribuir
no aprofundamento do debate sobre uma política naci
onal d.e segurança pública, pautada pelos direitos hu
manos, para além das questões restritas ao aparelho
policial e ao sistema jurisdicional.
. .
.
Necessidade de enfrentar uma realidade que ms1ste
c)
em mostrar a tortura como método de investigação po
licial e a presença de diversas formas de h·atamento de
sumano e degradante na sociedade e, mais especialmen
te, em instituições totais. Entre os diversos aspectos a
serem enfrentados ressalta-se, d.e modo especial, a la
cuna de ações com força para combater a impunidade
neste campo, já que os subterfúgios para o
descumprimento da legislação são os mais sofisti�a��s.
Necessidade de dar seguimento ao acordo 1mcial
d)
construído por ocasião da realização do Seminário Na
cional sobre a Eficácia da Lei de Tortura, realizado de
30/11 a 01/1 2/2000, no auditó1io do Superior Tribunal
b)

de Justiça, em Brasília, com promoção de diversas or
ganizações e entidades públicas e da sociedade civil,
no qual o MNDH foi um dos promotores e signatários
do referido Pacto.
A campanha permanente abrange o período de agosto
de 2001 a agosto de 2002, podendo ser ampliada, median
te avaliação de sua necessidade, feitos os necessários
reordenamentos
A linha metodológica básica é a da coordenaçã.o de es
forços de diversos atores sociais (órgãos públicos e orga
nizações da sociedade civil), respeitando seu papel espe
cífico e articulando ações conjuntas na direção dos objeti
vos da campanha. Para cada ação específica será necessá
ria a implementação por fases que, além de contempla
rem o que é típico delas, também favoreçam a articulação
com as demais ações da campanha.
Para garantir o sucesso da campanha será necessário
promover condições para que os diversos atores da socie
dade civil e órgãos públicos efetivem o Pacto Nacional de
Compromisso com a erradicação da tortura e de todas as
formas de tratamento cruel, desumano e degradante,
constnúdo no seminário de dezembro de 2000. A efetivação
deste Pacto é a manifestação do compromisso com a pro
posta geral e também com o desenvolvimento das ações
específicas da campanha. Para tal será necessário fazer a
sensibilização dos parceiros estratégicos, através de diver
sos meios e, de modo especial, reuni-los nos Comitês con
tra a Tortura em nível nacional e em cada Estado.
O mais importante do processo de mobilização da cam
panha é que articula três estratégias de ação:
A) Estratégia Polít/ca:
Através da organização d.os Comitês que promoverão
ações políticas e debates públicos sobre o assunto para
acumular elementos para fazer avançar a luta contra a tor
tura e a impunidade em geral e para a construção de uma
política nacional de segurança pública centrada nos direi
tos humanos, implementando, sistematizando e socializan
do informações sobre propostas para sua afirmação. A
criatividade da sociedade civil é que poderá dru: maior ou
menor força a estes comitês como espaços políticos de ação
e de consh1.tção de pautas concretas de luta e ação e para
pressionar os governos (o federal especialmente) para fa
zer com que avancem os projetos de lei e as iniciativas
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para remodelar a política de se�urnnça pública e1:1 �1osso
país. O comprometimento de diversos atores soc1a1s (da
sociedade civil e do governo é fundamenta])) para que as
ações dos Comitês tenham êxito.
B) Estmfégia Formativo:
Através da capacitação de Agentes Operadores do Sis
tema (OS) de coleta e monitoramento de denúncias de tor
tura e da capacitação de Agentes do Sistema de Justiça e
Segurança Pública (OD) para efetivamente dar o h·atarnen
to exigido pela lei às denúncias feitas pela sociedade.
A formação para a implementação da campanha tem a
finalidade de capacitar tecnicamente os envolvidos para o
desenvolvimento das ações da campanha, álém de
oportunizar condições para a sistematização dos temas e
_
conteúdos consh·tiídos pela campanha e que podem moti
var diversos desdobramentos parn além dela.
Para o desenvolvimento do processo de formação te
rão que ser definidas temáticas básicas p�ra todos os p�1blicos e temáticas específicas parn cada publico, que serao
h·abalhadas em enconh·os estaduais e nacionais em for
mato de oficina (talle1� workshop), com o intuito de, a um
só tempo, oportmuzar o domínio conceitua] e a capacida
de operativa, sempre tendo em conta a necessidade de
sensibilização permanente, através de técnicas adequadas,
entre elas dinâmicas de grupo e arte-vivência. A formação
será desenvolvida de acordo com o público e a finalidade
específica a ser atingida.
Formação dos Operndores do Serviço (OS): Com
metodologias e conteúdos apropriados, capacitar os
atendentes, supervisores da Central Nacional (OSCN Operadores do Serviço da Central Nacional) e do corpo
técnico das Centrais Estaduais (OSCE-Operadores do Ser
viço das Centrais Estaduais) para recebei� encaminhar e
monitorar os casos.
Capacitação de Operadores do Direito (OD): Dirigi �ª a
advogados e defensores públicos, delegados de p �h�ia,
militantes de direitos humanos, diretores de pres1d10s,
ouvidores de polícia, parlamentares, assessores legislativos
e especialmente juízes e promotores, notadamente os que
têm atuação nas varas de execuções penais, de modo a
apresentar aos operadores do sistema de justiça e s�gu
rança, de modo sistemático, os instrumentos normativos
de prevenção e combate à torhua, e os aspectos práticos,

de m odo a permitir que aquela conduta possa ser
identificada e documentada, sendo assim evitada ou pu
nida, com isso adiantaríamos o processo de capacitação
para encaminhamento dos casos já identificados no Rela
tório Nigel Rodley.
C) Esfmtégia Operacional:
Através da construção de um sistema de Disque De
núncia com Central Nacional e Centrais Estaduais ao qual
está acoplado um Banco de Dados e um processo de
monitoramento dos casos. A Central Nacional está en
carregada de receber e tmtar casos de tortura e d� trata
mento, cruel, desumano e degradante e repossa-los as Cen
trais Estaduais que, por sua vez, farão o encnminhamento
dos mesmos às autoridades competentes e a articulação
de esforços para, quando necessário, garantir o apoio e
proteção às vítimas, testemunhas e suas famílias. A C�n
tral Nacional também sediará banco de dados com as rn
formações constantes nos casos e seus desdobramentos,
divulgando periodicamente estatísticas, fornecendo ain
da subsídios para o monitoramento.
Para tanto, será usada sistemática de identificação dos
casos e encaminhamento de procedimentos para denún
cia pública social e judicial. Neste sentido, a organi�ação
de urna central de acolhimento de casos, com capacidade
para identificar o caso, mobilizar as autoridades c��pe
tentes e encaminhar assistência aos vitimados e familiares
poderá disponibilizar à sociedade uma referência concreta e segura (sigilo para o usuário do serviço).
,.
Importante registrar que o processo agregara imediata
mente em seu ilúcio as denúncias enumeradas pelo Relator
Especial de Tortura da ONU, Nigel Rodley, e apresenta
das em seu Relatório, transformando-as em casos a serem
operados pela Campanha. As denúncias serão h·atadas pela
Central Nacional, tomando por base o Relatório e, se ne
cessá1io, recorrendo à fonte original para completar da
dos necessários.
Em termos organizativos, a Central Nacio�al �ontará
com um serviço de telefone 0800 e outros multime1�s (f�x
_
e internet-on line), que servirão de suporte para agilizaçao
do atendimento. As Centrais Estaduais receberão os casos
tratados pela Central Nacional e procederão seu e:1cami
_
nhamen to junto às autoridades estaduais, alem de
monitoi-ar seu andamento e i11formar sobre isso à Centi·al
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Nacio�al. Não obstante, a Central Estadual pode receber e
encaminhar c�sos, devendo ter o compromisso de agii� no
ato da recepçao, de acordo com os padrões de tratamento
na<:ionais e de informar o caso à Central Nacional para
efeito de composição do banco de dados. Uma Centra]
Nacional de acolhimento com multi.meios e Centrais Esta
dua\s de encaminhamento e monitoramento, permitb:ão
_
que 11nediatamente após o registro da denúncia - feito em
formulá1io próprio e convertido em Relatório de Caso _
se tenha condições de promover as ações necessárias a�
seu encaminhamento, que consistem no envio do Relató
rio de Caso à Cenh·al Estadual ah·avés de correio eletrôrd
co imediatamente e, em seguida, através de cai-ta conven
cional registrada, na qual estará expressamente informa
da a natureza confidencial das informações ali contidas
para efeito de �ficialização. Contando com um sistema ágil
_
de comurucaçao, a Central Nacional imediatamente mo
bili�ará a Central Estadual, a qual contará com pessoal ca
pacita�o para a mobilização do suporte necessário para 0
encammhamento, que consiste no envio de ofício assina
do, acompanhado do relatório de caso à auto1idade encar
regada de sua apuração ou julgamento (conforme a situa
ção), também feito através de Carta convencional regis
trada ou entrega pessoal com protocolo de recebimento
na qual estará expressamente informada a natureza confi�
dencial das informações ah contidas. Para monitorar os
desdobramentos, enviru:á periodicamente ofícios às auto
ridades com as quais se encontra o caso. Para efeito de
ampliação do sigilo, os casos serão registrados ah·avés de
sistema numérico, sendo este o mecanismo de referência
para os processos de encaminhamento e monitoramento.
As cartas de encaminhamento dos casos serão assinadas
pelo/a Coordenador/a da Central Estadual, juntamente
com o/a Coordenador/a do Conútê Estadual. Eventual
mente, quando necessário, em virtude da gravidade do
cas � ou de �ua natureza especial, o encaminhamento po
dera ser assmado pelo/a Coordenador/a do Comitê Na
cional, com reforço da Secretaria de Estado dos Direitos
Humanos - no caso de denúncia conh·a servidor federal,
este procedimento será rotina.
A� �entrais Estaduais informarão periodicamente os
Conutes Estaduais sobre as denúncias recebidas e seu an
damento em relatórios específicos nos quais identificará

os casos mediante sua numeração, com breve síntese des
cri tiva do caso e de sua situação atual e sua tramitação. Da
mesma forma, o Comitê Nacional receberá periodicamen
te informes gerais sobre o andamento de todos os casos
que passam pelo sistema. Caso considere necessá1io e com
anuência do Comitê Estadual, as Centrais Estaduais po
derão acionar as demais Centrais Estaduais e Comitês Es
taduais, o Comitê Nacional, e entidades da sociedade civil
de direitos humanos a fim de agilizar o andamento de ca
sos.
A Cenh·al Nacional contará com um corpo dirigente, o
Comitê Nacional, que reunirá órgãos públicos e organiza
ções da sociedade civil de direitos humanos (nos termos
descritos na Organização e Coordenação) e um corpo téc
nico, junto à entidade executara, capacitado para receber
os casos e mobilizar as Centrais Estaduais. As denúncias
recebidas na Cenh·al Nacional passarão a integrar um ban
co de dados específico e, aquelas consideradas prima facie
procedentes, serão encanúnhadas às Centrais Estaduais
que as encaminharão aos órgãos responsáveis pela apura
ção e processam.ento das mesmas. Da m.esma forma, as
Centrais Estaduais contarão com suporte técnico habilita
do para a dar o devido encaminhamento e monitoramento
dos casos e com um corpo dirigente, o Comitê Estadual,
encarregado de garantir condições de suporte necessáiias
ao cW11primento da finalidade da Central Estadual.
A Central Nacional contará com uma infra-estrutura
física, de material e de pessoal. Para suporte no campo da
capacitação, serão necessárias consultorias técnicas:
informática, jurídica, pedagógica e didática, para o desen
volvimento metodológico geral e a execução das ativida
des nacionais, além de um rnl de consultores nas mesmas
áreas para desenvolvimento das atividades regionais e
estaduais de capacitação.
Cada uma das Cenh·ais Estaduais também contará com
uma estrutura física, de material e de pessoal. A
sensibilização da sociedade em geral e a construção de uma
opinião pública voltada para a proteção dos direitos hu
manos e a condenação de todas as formas de tortura e de
tratamento cruel, desumano e degradante são desafios
permanentes para sustentação e a legitimação das ações
da Can�panha. Para isso será necessário operar com diver
sos meios e com metodologias específicas, adaptadas aos
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públicos identificados a serem atingidos. Ações de massa
precisam estar combinadas a ações dirigidas a públicos
específicos (especialmente formadores de opinião e
mobilizadores sociais), no intuito de garantir que se crie
uma mentalidade social crescente em torno do assunto.
Considerando público e metodologia será necessário de
senvolver três estratégias distintas de mobilização e arti
culação: de atores da sociedade civil; dos órgãos públicos
e parcerias e, ainda, da opinião pública em geral.
Com respeito aos atores da sociedade civil, serão usa
dos materiais de divulgação e realizados seminários ou
encontros estaduais e regionais, entre oub:os recursos.
Para os órgãos públicos e parcerias, se prevê a realiza
ção de retmiões e audiências com as autoridades, através
de convites e solicitações da Secretaria de Estado de Direi
tosI-lurnanos/Ministério da Justiça, a fim de comprometê
los com a constituição e participação nos comitês.
A opinião pública em geral será sensibilizada com a
dish·ibuição de mate1ial de divulgação (cartazes e cartilhas)
e através da Mídia.
Será criado urna janela para a Campanha na home page
da Rede Nacional de Direitos Humanos (em desenvolvi
mento junto à SEDH/MJ, a fim de divulgar informações e
reflexões, possibilitando ainda um recurso adicional para
denúncias on-line. Associado a esta, será organizado um
sistema de cadastro de parceiros e de mala direta eletrôni
ca.
Também será confeccionado periodicamente wn bole
tim informativo para a socialização de informações expe
riências e resultados entre os atores da Campanha. Para
tanto, a Central Nacional sistematizará as contribuições
das Centrais Estaduais, sendo o veículo preferencial a pró
pria home page.
Realização de reuniões periódicas do Comitê Nacional,
deste com a Central Nacional e com os Comitês e Centrais
Estaduais. Estas reuniões serão fundamentais para avali
ar e planejar as atividades da Campanha.
Caberá à Central Nacional o tratamento estatístico dos
casos e sua publicação, subsidiando os Comitês, e a pro
moção seminários com o intuito de aprimorar as medidas
necessárias ao enfrentamento do problema. A apresenta
ção de um conjunto de medidas a serem implementadas
pelos órgãos competentes pode ser o ponto de partida e o

posterior acompanhamento de sua implementação o pas
so seguinte.
Os Comitês Estaduais realizarão visitas in loco, reuni
ões e outras atividades necessálias ao acompanhamento
da situação, em vista de garantir tanto a prevenção quan
to a punição de eventuais casos nos quais se comprove a
culpa.
As Centrais Estaduais farão o acompanhamento, regis
h·o e informe à Central Nacional de todos os casos, em
cada urna das fases de seu andamento, permitindo condi
ções para verificar se cada órgão está cumprindo rigorosa
mente seu papel específico, configurando-se assim o
monitoramento propriamente dito e a retro-alimentação
do sistema de proteção.
Serão realizados SemináriosTegionais e nacional de um
a h·ês dias de debates e monitoramento, tendo especial
mente a preocupação de avaliar a campanha e, com base
nos subsídios acumulados por ela, formular proposições
para o enfrentamento da tortura e de todas as formas de
h·atamento cruel, desumano e degradante.
A sustentação de uma Campanha nestes moldes impli
cará a mobilização e organização de Comitês Estaduais (e
eventualmente locais), além de um Comitê Nacional, aos
quais cabe a coordenação, animação e avaliação da Cam
panha, em estreita ru:ticulação com as Centrais executaras
(Nacional e Estaduais), com quem cada um, respectiva
mente, fará interface. Os Comitês serão formados com a
participação de organizações da sociedade civil e órgãos
públicos e trabalharão para garantir que as diversas ações
especificas da Campanha sejam feitas de forma coordena
da. Para tanto, a Campanha contará com a seguinte estm
tura de coordenação:
Comitê Nacional Contra A Tortura (Conat):
Compete a coorden ação geral da Campanha, a
implementação de suas ações, a mobilização para a cria
ção dos demais comitês e o comprometimento de parceri
as nacionais. Poderá ser ligado ao Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana e será formado por represen
tações de organizações da sociedade civil de direitos hu
manos e por órgãos públicos de abrangência nacional. Será
fundamental garantir entre os membros do Comitê, pelo
menos, .a representação das seguintes organizações da so
ciedade civil: Movimento Nacional de Direitos Humanos,
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Ação Cristã Contra a Tortura, Grupos Tortura Nunca Mais,
Rede Brasileira Contra a Tortura e Ordem dos Advogados
do Brasil. Dos órgãos públicos será fundamental a repre
sentação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, a
Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça,
a Procurado1ia Geral da República, a Associação dos Ma
gistrados Brasileiros, a Associação Brasileira dos Procura
dores e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, Fórum Nacional dos Ouvidores de Polícia.
Comitês Estaduais Contra A Tortura (Coet):
Compete a coordenação da campanha em âmbito esta
dual, a implementação de suas atividades e o comprome
timento de parcerias locais. Poderá ser ligado ao Conse
lho Estadual de Direitos Humanos, onde houver. Forma
do por representações dos órgãos públicos e de organiza
ções da sociedade civil de direitos humanos com
abrangência em âmbito estadual. Será fundamental garan
tir enh·e os membros do Comitê, pelo menos, representa
ção das seguintes organizações da sociedade civil: Movi
mento Nacional de Direitos Humanos no Estado (via enti
dade que sedia a ....:entral Estadual ou outrn), da seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil e de pelo menos ou
tras duas organizações da sociedade civil. Dos órgãos pú
blicos será fundamental a presença de representações da
Secretaria Estadual de Justiça e/ ou de Segurança Pública,
Ouvidorias de Polícia Estaduais e Corregedol'ias de Polí
cia, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Esta
dual e Comissões de Direitos Humanos das Assembléias
Legislativas, onde houver.
A Estl'utura de Organização contará com uma Central
Nacional (CENA) e com Centrais Estaduais (CENE) Nos
moldes acima descritos quando nos referimos às ações es
pecíficas da Campanha. A Central Nacional será abrigada
por uma entidade executara (organização não-governa
mental nacional), com sede em Brasília. As Centrais Esta
duais serão abrigadas por entidade executora (organiza
ção não-governamental ligada ou parceira da entidade
executora nacional), com sede na capital de cada Estado.
Para facilitar a instalação das Centrais Estaduais sua sele
ção leval'á em conta entidades que já acumulem experiên
cia com processamento de casos de violência criminalizada
ou com programas de proteção às vítimas e testemunhas
ameaçadas.

Associados às Centrais Estaduais estarão, de um lado,
os órgãos de acompanhamento e de proteção às vítimas,
testemunhas e suas famílias (serviços de saúde, de assis
tência social, programas de proteção e outros); e de outro,
os órgãos adminish·ativos e judiciais encarregados da apu
ração e julgamento dos casos.
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Direitos humanos e
mun1c1p10
•

I

Direitos humanos

•

O m1111icípio é um espaço básico para a
implementação dos direitos humanos.

Ítalo Cardoso

A construção de uma cidade justa e solidária é o anseio
do movimento social que fez das lutas por habitação, saú
de, direitos h·abalhistas, contra a violência - instrumentos
de fazer valer direitos econômicos, sociais, culturais e
ambientais, elementos fundamentais de afirmação da dig
nidade humana.
É um cenário onde os pobres, excluídos dos cw:eitos à
vida, tomam a dianteira e, de maneira responsável orga
nizam-se para exigir a aplicação da nossa Constituição e
dos Tratados Internacionais, cujo nosso país é signatáxio.
Foi com a força popular que a luta pelos Direitos Hu
manos enfrentou oito anos da administração Paulo Malui,
Celso Pitta e o "alto escalão" da Máfia da PropinaJ locali
zado nas secretarias municipais e nas administrações re
gionais. O desvio de milhões de reais dos cofres munici
pais, privou - e ainda priva - milhões de pessoas do mfrü
mo que o poder público tem a obrigação de oferecei� que é
o atendimento de qualidade nos serviços essenciais.

A isto devemos somar o abandono, quando não a
extinção pura e simples, de iniciativas bem sucedidas de
combate às violações. Dois exemplos são marcantes: o fe
chamento da Casa Abrigo Helenira Rezende, que abriga
va mulheres vítimas da violência doméstica; e o silêncio
do executivo municipal com relação à continuidade do tra
balho de identificação das ossadas encontradas no Cemi
tério de Perus.
Esta postura não teve a cumplicidade da sociedade ci
vil. Durante este período avolumaram-se as denúncias e
multiplicaram-se os protestos. Os movimentos populares,
entidades e organizações não governan-tentais elaboraram
nas conferências de Direitos Humanos realizadas na Ci
dade de São Paulo propostas de políticas públicas de di
reitos humanos, sistematizando-as no Plano Municipal de
Direitos Humanos.
A eleição de Marta Suplicy, e a nomeação do vice-pre
feito Hélio Bicudo como o responsável pela implementação
de políticas de direitos humanos no município, demons
h·ou um avanço na afirmação dos Direitos humanos. Te
mos o compromisso de transformá-las em políticas efeti
vas de combate à exclusão social e a todas as formas de
discriminação e preconceito.
A aprovação pela Câmara Municipal da emenda, de
nossa autoria, à Lei Orgânica que cria a Comissão Munici
pal de Direitos Humanos, é outro passo efetivo para inici
armos um processo de construção de uma cultura demo
crática em nossa cidade. Esta Comissão estará diretamen
te ligada ao executivo, e será um órgão normativo,
deliberativo e fiscalizado1� composto por representantes
do poder público e da sociedade civil
Nossa experiência demonstra que o município é um es
paço importante parn a consolidação de uma cultura de
respeito aos Direitos Humanos, na medida em que a Cons
tituição de 1988 ampliou a autonomia política, adminis
trativa, financeira e legislativa dos municípios brasileiros,
e, consecutivamente, definiu como sua responsabilidade
no artigo 23: os cuidados com a saúde, assistência pública,
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência,
preser vação das florestas, da fauna e da flora, organização
do abastecimento, combate às causas da pobreza e dos fa
tores de mai-ginalização social, etc. No artigo 30, define
como exclusivo do município os serviços de transporte
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coletivo, o atendimento à saúde e a educação pré-escolar e
do ensino fundamental.
O papel dos municípios é decisivo na resolução dos pro
blemas sociais, por estar próximo ao local de moradia e
fazer paxte do cotidiano da população. O poder municipal
é a instância aonde o cidadão se dirige para fazer suas re
clamações e reivindicar seus direitos.
Os Vereadores, como Legisladores Municipais e Fiscais
do Executivo Municipal, têm uma relevante contribuição
a das discussão dos problemas e de suas resoluções, apre
sentando Projetos de Lei, convocando audiências públi
cas, discutindo com o executivo e a sociedade civil e, fi
nalmente, aprovando o Orçamento Municipal. É o
Legislativo Municipal, através dos Vereadores, o órgão que
está presente no cotidiano das pessoas; por isso, é ql1ern
faz o encaminhamento das questões políticas de nossa
população. Por essas razões tem a responsabilidade de
impulsionar o município a desenvolver suas
potencialidades parn a implantação de un1 Estado de Di
reito e de democratização da sociedade.
Ílo/o Cardoso é vewodor do PT/SP e presidCJtfe do Comissão de Direitos f/l(11111110s e Cidndonin do Cnmnm M1111icipnl de São Pnulo.

Direitos Humanos

O Império e o mundo
pobre

Novas leis imperiais menosprezam o Estado de
Direito democrático.

Hélio Bicudo

Os vários impérios que se constituíram e desaparece
ram em nosso planeta não guardam, todavia, similitude
com o atual Império Mundial, cuja construção começou
com os vários mandatos de Franklin Delano Roosevelt, na
presidência dos Estados Unidos da América, na década
dos 30 e início dos anos 40. Os impérios que se consolida
ram nas idades antiga, medieval e mesmo moderna, ja
mais tiveram a supremacia militar de que hoje desfrutam
os Estados Unidos. Tomando como exemplo, o exército
romano, uma formidável máquina de guerra, no conjunto
invencível, cujas vitórias dependiam, entretanto, do valor
individual de seus soldados. Era homem conh·a homem.
O mesmo aconteceu na idade média e, posteriormente, na
idade moderna. O valor individual decidia a glória das
batalhas.
Na primeira guerra mundial, o valor pessoal dos com
batentes começou a ceder passo à organização do poder
econômico aperfeiçoado pela tecnologia, ou seja, ao po
teqcial de provei� com insumos de homens, armas e ali
meptos os regimentos que lutavam nas h·incheiras, ora em
poder de uns, ora de outros. Os aviões se enfrentavam
como os cavaleiros da Idade Média, um a um.
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Na última grande guerra, o soldado, o marinheiro ou o
aviador começaram a perder seu lugar em favor das má
quinas lançadas para a deshuição do inimigo. A aviação
pulverizava as posições ocupadas pela infantaria e des
truía sua retaguarda, reduzindo a escombros suas cidades
e todo o potencial delas derivado. Cidades inteiras foram
reduzidas a ruínas e, por último, as duas bombas atônli
cas, lançadas sobre Hiroshirna e Nagazaki puseram um
ponto final às hostilidades. O preço de tantas mortes su
portadas pela população civil nunca foi contabilizada pe
los senhores da guerra.
A partir de Roosevelt, os Estados Unidos se constituí
ram no Império Mundial. A Guerra Fria tornou claro que,
reduzidos a um quase nada os domínios inglês e francês,
a disputa pelo poder mundial tinha seu centro no braço
de ferro entre leste e oeste. Os Estados Unidos montaram
um esquema imbatível. Além de dominarem a Europa Oci
dental, comandavam, sem controvérsias, a política no ex
tremo Oriente e na América Latina promovendo aqul as
ditaduras militares que propiciavairt h·anqüilidade no seu
quintal ao mesmJ tempo em que estimulavam as viola
ções aos direitos humanos praticadas às escâncaras pelos
ditadores que então se impuseram aos nossos povos.
Com o desmoronamento do poder soviético, os Esta
dos Unidos consolidaram essa posição de liderança mun
dial. As guen-as do Golfo e a atual guerra do Afeganistão,
tornando esquecidos os reveses das guerra da Coréia e do
Vietnã, confínnam um poder que deixa à distância os gran
des impérios do passado.
Conh1do, o mundo mudou a partir dos ataques terro
ristas de 11 de setembro. Mas também é verdade que não
se pode responder com a imposição de um conflito arma
do, à atuação, ainda quando insustentável do ponto de
vista ético, de grnpos terroristas. Como acentuou Gore
Vidal em recente entrevista à imprensa, não se poderia
destruir a Itália, porque a Máfia cometera atos que se po
de1iam qualificar de terroristas. O mesmo argumento vale
relativamente aos atentados terroristas praticados por is
raelenses, palestinos, ou ainda, pelo ETA ou pelo IRA.
A ONU deveria atuar buscando individualizar os auto
res intelectuais ou materiais dos ataques terroristas e pu
nir os culpados. Para punir crimes praticados contra a
humanidade instituiu-se, pelo Tratado de Roma, o Tribu
nal Penal faternacional ao qual, todavia, os Estados Uni-

dos sequer aderiram.
Esse o caminho para o combate ao terrorism.o. Nesse
sentido, França, Itália, Inglaterra e Alemanha souberam
conformar suas legislações para uma atuação efetiva, sem
as graves conseqüências suportadas por uma popnlação
civil inocente, como agora acontece e, sobretudo, com o
devjdo respeito aos direitos fundamentais das pessoas.
E que não tem cabimento que as populações civis so
fram as conseqüências da atuação de minorias terroristas.
Para isso existe a polícia nacional e internacional e é ela
que tem de dar uma resposta positiva à violência do terro
rismo.
Iniciar uma guerra com o objetivo de acabar com o ter
rorismo pode ser a maneira de encobrir outros e grandes
interesses econômicos.
De recordar-se que a região em que ocorrem as opera
ções militares é rica eni petróleo e caminho de gasodutos
tidos como imprescindíveis para o Ocidente.
O que, realmente, se impõe, é criar condições para que
os países subdesenvolvidos se desenvolvam, pondo um
ponto final à discriminação hoje vigente, onde os pobres
são muitos e os ricos, que os domina111, tão poucos.
Se o Império - oxalá que isso não aconteça - passa a
instituir comissões militares para julgar seus contraditares,
estar-se-á oferecendo aos países mais pobres os caminhos
percorridos com a bandeirn da ideologia da segurança na
cional, para que novos governos policiais floresçam, so
bretudo na América Latina e na África. Isto porque é mais
fácil controlar governos autoritários do que democracias
representativas do poder popular.
Devemos todos - governo e povo - estar vigilantes para
que não se repita o que aconteceu nos anos 60 e 70, afun
dando a América Latina na violência e no desrespeito pe
los direitos consagrados na carta das nações Unidas e na
Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Leis contra o terrorismo, segundo o modelo ameiicano,
que se constituíram num retrocesso aos princípios conti
dos na própria Constittúção Americana, já começam a ser
editadas na Amé1ica Latina, conformando estados polici
ais, obedientes ao Império, com inteiro menosprezo às
normas que conformam o Estado Democrático.
Hélió Bicudo rf vice-prefetlo de Srfo Pnu/o, jomalisfa, advogndo, ex-presidente
dn Comissão /11tem111t!l'ica11n de Direitos H11111a11os e n:lnlor da mesma Comis
são, pnrn crirmçns e 11do/esce11les.
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A violência contra a
mulher

Gênero

São assustadores os índices de violência contra a
mulher.

quab·o minutos uma mulher é espancada em seu lar. A cada
12núnutos uma mulher é estuprada no estado de São Pau
lo.
Pesquisa do Conselho Nacional dos Direitos da Mu
lher demonstra a quase absoluta impunidade dos crimes
praticados contra mulheres. Na Câmara tramita desde
maio o PDC n2 1.357 /01, que ratifica a convenção sobTe a
eliminação de todas as formas de discliminação conh·a a
Mulhe1� assinado pelo governo brasileiro em março.
Não tenho dúvidas de que somente a constrnção de u1na
sociedade democrática e justa poderá inverter esta lógica
divisionista. Precisamos de políticas públicas de proteção
à mulhe1� de um governo democrático e popular que asse
gure o direito à vida, à liberdade, à integridade física e
mental, à igualdade sem distinção de sexo, à moradia dig
na, ao emprego em igualdade de condições e acesso à saú
de e à educação. Um governo que honre o patrimônio de
conquistas históricas da mulher trabalhadora, pois só as
sim o país terá condições de eliminar toda forma de vio
lência e discriminação contra a mulher.
A1111 Corso é dt!p11!11d11fedem/ (PT/RS)

AuoCorso

A violência é um problema que atinge a sociedade como
um todo. É um fenômeno originado pela grande
disparidade entre possuidores e despossuídos. No mun
do, cerca de um 1,3 bilhão de pessoas vivem com menos
de US$ 1 por dia. Dessas, 70% são mulheres, e no Brasil a
situação não é diferente.
O Brasil está pagando um preço altíssimo pela política
antipopular do governo FHC. O desmonte do Estado e do
arcabouço jurídico dos trabalhadmes atinge a vida de cada
brasileiro de forma violenta e arrasadora. Em quase todas
as famílias existe um doente, um analfabeto, um desem
pregado ou subempregado. Muitas dessas famílias não têm
teto, não têm terra e nem casa própria. Ouh·as tantas se
quer fazem parte das estatísticas.
O grande abismo que se interpõe entre ricos e pobres
assume contornos ainda mais graves quando se faz o re
corte por gênero. E quando a violência é catalogada no
campo feminino seus índices são assustadores. A cada
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Aposentadoria: direito
da dona de casa

Gênero

A luta para garantir os direitos de milhões de
mulheres.

nenhum outro benefício assistencial ou previdenciário de
dmação continuada (à exceção de pensão devido à morte
do marido ou filho, por exemplo).
Não podemos fechar os olhos diante da significativa
conh-ibuição de todas essas mulheres para o progresso eco
nômico e social do país, seja dirigindo assuntos domésti
cos ou garantido à família o suporte material e emocional.
No Brasil, há um total de 8 milhões de mulheres com mais
de 60 anos de idade. Se considerarmos que metade dessas
mulheres não tem rendimento declarados, ou seja, não tem
fonte de renda, atualmente 4 milhões delas poderiam plei
tear o benefício estabelecido por essa emenda constitucio
nal que h·amita na Câmara dos Deputados.
Essa lei será urna forma de distribuir a renda para mu
lheres que historicamente foram excluídas desse proces
so. Será a inclusão à cidadania de todas as mulheres que
nos amamentaram, nos embalaram e nos fizeram ser gen
te.
Luâ Cho11ncki é deputadafadem/ (PT/SC).

Luc/ Clto11acki

"Estou com 65 anos. Não sou aposentada. Sou pobre e
não ten110 conhi.buição. Sou separada do marido faz 24
anos. Para ganhar um trnquinho, refonno roupas. Não te
nho casa, tonw remédio para pressão e uso aparelho para
escuta". (Anabir de Lima, Chapecó-SC)
Para garnntir que todas as donas de casas tenham aces
so à aposentadoria, como será o caso de dona Anabü� foi
apresentada pelo mandato uma Proposta de Emenda Cons
tih1cional. Será acrescentado um parágrafo no artigo 195
da Constituição Federal. Esse será um direito fundamen
tal, pois assim será reconhecido o valor social do trabalho
realizado dentro de casa durante anos. Muitas mulheres
destinam suas atividades ao lar e chegam à terceira idade
sem nenhmna garantia social. O sistema previdenciário,
assim como está, não é nada solidário.
Serão beneficiadas todas as nmlheres, donas de casa a
paitir dos 60 anos, que não tenham qualquer fonte de ren
da própria, inte grantes de família com renda igual ou
menor do que dois salários mínimos e que não recebam
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Perfil

Hannah Arendt
Filósofa e historiadora das idéias políticas (11.
Ha1111ove,; Alemanha, 1906 - m. New Jvr,t. EUA.,
1975).

Da redação
"Até nos tempos mais som.brios temos o direito de es
perar ver al gu ma luz. É bem possível que essa luz não ve
nha tanto das teorias e dos conceitos como da chama in
certa, vacilante, e muitas vezes tênue, que alguns homens
e mulheres conseguem alimentar".
Nascida numa 1ica e antiga familia judia alemã, foi na
páti-ia de origem que esta brilhante e controversa figu ra
do pensamento político do século XX fez os seus estudos
universitários de Teologia e de Filosofia, relacionando-se,
então, passional e intelectualmente, com um seu profes
so1� o filósofo existencialista Martin Heidegger.
Na Universidade de Heidelberg, viria depois, com a
orientação de Karl Jaspers, a concluir uma original tese de
doutoramento sobre a experiência do amor na vida e na
obra de Santo Agostinho.
O seu crescente envolvimento com o sionismo acabaria
por colidir com o anti-semitismo emergente no Terceiro
Reich, situação que a levaria inevitavelmente à prisão.
Conseguida, no entanto, escapar para a França, onde viria
a trabalhai� durante algum tempo, com crianças judias
expahiadas.
Presa de novo, por diversas vezes, com o marido - o
operário e "marxista crítico" Heinrich Blucher - acabaria,
em 1941, por ter de partir para os Estados Unidos. Aí tra
balharia, durante anos, em diversas editoras e organiza
ções judaicas, obtendo o seu primeiro trabalho acadêmico
em 1963, na Universidade de Chicago. Em 1967, transfe
riu-se para a New School of New York, instituição na qual
se manteria até à morte, ocorrida em 1975.

O primeiro livro de Hannah Arendt, As Origens do Tota
lifnrismo (1951), co1úirmou-a como figura maior da teoria
política. Descrevendo os aspectos comuns do nazismo e
do estalinismo, demonstrou como o totalitarismo depen
de da burocratização do terror e das tortuosas vias da psi
cologia das multidões. Hitler e Stalin teriam, assim, subi
do ao poder explorando fundamentalmente a "solidão
organizada" das massas.
Em A Condição Humana, de 1958, sublinhai-ia também a
importância de um entendimento da política como ação e
como processo rumo à conquista da liberdade; destaca o
modo como ambos os aspectos vinham sendo negados pela
ênfase colocada então no lugar e no· papel do trabalho.
· Anos depois, em Acerca da Revolução (1963), examinai·ia
as revoluções francesa e americana, procurando aí demons
trar como a manutenção, a longo prazo, da liberdade, ape
nas se torna possível se as instituições e organizações pós
revolucionárias englobarem e mantiverem idéias revolu
cionárias. Apontaria aí um aspecto que a tornaria muito
popular entre alguns dos movimentos radicais dos anos
60 - que, por isso mesmo, os ame1icanos se encontravam
en, vias de perderem a sua tradição revolucionária.
No mesmo ano, produzi.lia Eic!unann em/erttsalém1 onde
mosti-ou esse arquétipo do exterminador de judeus como
alguém que era, de fato, um homem "terrivelmente, hor
rivelmente normal". Muitos críticos judeus da obra enten
deram então que, ao descrever o assassino nazista
Eichmann corno um "típico burocrata", homem comum
que, sem discernimento pai·a separar o mal do bem, sim
plesmente te1ia levado o cumprimento das ordens recebi
das ao extremo do rígo1; Hannah estaria a sugerir a cum
plicidade dos judeus europeus em relação à sua própria
destruição. Na verdade, ela apenas afirmava, como desde
sempre havia feito, que a verdadeira compreensão de fe
nômenos como este deveria tomar em consideração a com
plexidade da motivação humana - uma certa "banalidade
do mal" -, e que, justamente por isso, era preciso mai1ter
uma permanente vigilância, de modo a assegurar uma efe
tiva defesa da liberdade.
As suas idéias continuam ainda a desafiar quaisquer
tentativas de catalogação, permanecendo como um rasgo
de ol'íginalidade, de desassombro e de lucidez na comple
xa história do pensamento político do século XX.
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Kairós

Reflexão

Vosso amor tudo perdoa, tudo redime.

Paulo César Lopes

Há muito tempo já tenho andado com léshoua e mes
n10 assim ele ainda me é um misté1io: um manancial de
águas sem fim do qual tenho recebido diariamente fresc01·
e água suficiente para matar minha sede cotidiana mas no
qual ainda não mergulhei. Será o medo que impede o
mergulho? Devo confessai; há algo de terrivelmente ?sel
vagem? neste seu olhru· doce. Ah, este olhai� difícil é a de
finição: abismo luminoso até as h-evas.
Não me entendam errado, não é que não haja em mim
desejo do mergulho, contudo, mesmo quando mais anseio
por ele, não sei... não consigo. E com os outros se dá o
mesmo, percebo. Shim'ôn, por exemplo, que às vezes pa
rece um homem novo, bondoso, atencioso, livre, de repen
te, diante da menor contrariedade, explode como um vul
cão falsamente extinto; olhos e nru-inas muito abertos, os
punhos cerrados ...
E ontem mesmo, quando um dos nossos amigos reco
mendou-nos muito cuidado, pois, segundo ele, a conspi
ração contra o mestre está cada vez mai01� vi o medo nos
olhos de todos. E senti as garras do demônio ah·oz em
minhas enh·ru1has. Ah, e pensru· que, desde que enconh· ei
o mesh'e, mais de uma vez já falei comigo mesmo - achan-

do ser verdade - como David em seu canto, que não teria
nunca mais medo algum.
Iéshoua sim, parece não temer nada. Nele, de fato, o
Dito se fez carne. Matyah, disse que é resultado de sua
meditação diária com as palavras do Dito. Comentei com
Andréas e ele acha que pode de fato ser assim.
- Mas nós todos não meditamos diariamente as, pala
vras? - disse-lhe eu.
- Ah, mas é diferente - respondeu ele e eu sei que é
verdade, e naquele momento já sabia e Andréas concluiu:
- você já reparnu como quando todos vamos dormir ele já
vai para sua oração e que, quando todos estamos levan
tando, ele já está novamente em oração?
Para falar a verdade, devo confessar que eu mesmo já
tentei fazer como ele, fracassei, contudo. Naquele dia, ao
ver que o seguia, ele me sorriu - aquele seu sorriso! ... Não
disse nada, apenas sorriu. Uma exigência de decifração,
um chamado, aquele sorriso.
No começo foi fácil ... Recitei as palavras, depois passei
a falar livremente, espontaneamente, dirigindo-me ao Cri
ador - ao libertador de nosso povo; depois.. cansei. Não
sabia mais o que falai; minha mente inquieta pulava de
uma coisa para outra. Senti medo, senti raiva, até que uma
sonolência pesada me dominou. Iéshoua estava sentado
no chão, desde que chegáramos, imóvel; e eu também ten
tara ficar como ele, mas a cada instante, cada vez mais,
mudava o jeito de sentar. Depois resolvi deitar-me; já o
vira orando assim. Deitei-me de brnços, logo, porém, a
posição já me era incômoda; virei-me e fiquei alguns ins
tantes deitado de costas, depois de lado...
Acordei já com o dia clareado; léshoua já de pé, conver
sava com os que haviam acordado mais cedo.
Hoje falei com Andréas novamente, depois falamos com
os ouh·os e resolvemos pedir ao mesh·e que nos ensinasse
a orar; muitos mestres ensinavam isto aos seus discípulos,
léshoua, apesar de sua prática constante, nunca, em seus
ensinamentos, nos falou nada a respeito.
Quando lhe formulamos o nosso pedido, pen$O ter visto
um brilho de alegria em seus olhos.
- Esta noite - disse ele - esta noite.
�gora já anoiteceu e estamos indo com ele para o mon
te.
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-Sentem-se, mantenham as costas retas e prestem aten
ção na respiração.
Ah, esta voz suave e estas palavras violentas,
desconcertantes - é o mestre e como é difícil não trai-lo.
Ele está explicando e suas palavras queiinam mas tenho
medo de trai-lo ao tentar contar-lhes. Precisamos olhar para
Deus como uma criancinha olha para um pai amoroso. Não
temos nada a aprender mas muito a desaprender. Não pre
cisamos multiplicar palavrns mas silenciarmos todas. Pre
cisamos deixar a palavra gritar silenciosamente em nosso
coração, em nossa mente, em nosso espírito. Ele se dilige
a todos nós falando com cada um em particular:
- Observe esta árvore,
Contemple esta árvme,
Não pense nela, olhe apenas,
Imagine-se um com a árvore,
Sinta com a árvore,
Veja como é grande, h:ondosa,
Repare em seus galhos imensos,
Em suas raíze<! iJrofundas..
Contemple agora a pedra ao lado dela,
Imagine-se um com a pedra,
Pense o que pensa a pedra: nada Sinta o que sente a pedra: nada
ImagiI1e-se em comunhão com a tena a que se liga a
pedi-a:
Você e a terra são um,
A terra e o U1úverso são um
E tudo é em Deus,
Tudo é uma manifestação de Deus,
O Deus que está em tudo e para além de tudo.
Repita:
Eu e o Pai somos um,
Eu e o Pai somos um,
Eu e o Pai somos um:
Oh, Pai que1ido que estais no céu,
Santificado é o vosso nome,
V ós reinais no céu e na terra
Cada vez mais eu sei disso e estou em paz,
Nada acontece fora de vossa vontade,
Não cai um fio sequer de meu cabelo que não seja da
vossa vontade,

Nem um tropeção eu dou sem que seja da vossa
vontade.Estou em paz, sei que vós sois inteligência infüú
ta que conduz o Universo em sua dança - ainda quando
esta me parece confusão,
A vossa vontade se faz, no céu e na terra,
O pão que preciso a cada instante vós me dais.
O que pode pode, o que não pode explodirá - tudo o
que é enquanto precisa sei�
Nada é demais, Tudo é na conta exata que precisa ser.
Nossa liberdade pode gerar o mal mas vosso amor in
corpora até o mal e o redime,
Vosso amor tudo perdoa, tudo incorpora, tudo redime
E é por isto que eu também perdoou e acolho todo mal
que acontece em minha vida.
Eu e o Pai somos um
E o Pai que é em mim não me deixa ser dominado pela
tentação,
Quando caio, ele não me deixa ser dominado pelo mal,
Integra o mal, redime o mal,
Conduz-me para a etenúdade de paz iI1finita
E assim,
Amém, amém, amém.
Agora, permaneçam assim, repetindo silenciosamen
te esta verdade, deixando-a ecoar sem palavras dentro de
vocês.
E nesse momento Cronos recua assustado diante da
manifestação inesperada de Kairos e percebo que ele tam
bém é um deus bomto e que, ao devorar seus filhos, ape
nas cumpre seu papel e, de fato, não há nenhuma violên
cia no que faz. O abismo escuro de luz me atrai, fascina
me e o medo que ainda resta, é muito fino, frágil... Vou
rompe-lo, vou rnmpe-lo ... PressiI1to... Minhas mãos que
avançam já podem tocai� de leve, o eterno.
Paulo César lopes é colnbomdor de Revés do Avesso,
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Notas & Notícias

perduram, citando o genocídio de 1994 em Ruanda e a
guerra na Bósnia. Sobreviventes dos massacres de Ruanda
e da Bósnia foram alguns dos poucos que criticaram a en
trega do Nobel a Annan - o atual secretário geral da ONU
era chefe das forças de paz da ONU na época dos massa
cres. O Prêmio Nobel da Paz foi entregue pela primeira
vez em 1901. Na ocasião, ele foi dado a Henri Dunant, o
suíço que hmdou a Cruz Vermelha e ao pacifista francês
Frederic Passy. O Nobel atualmente consiste em uma me
dalha de ouro, um diploma e um cheque que equivale a
US$ 953.500 (cerca de R$ 2,4 milhões).
Dermi Azevedo

TOLERÂNCIA REl/GIOSrl

O secretário geral da ONU, Kofi Annan, fez um apelo
em defesa dos direitos do indivíduo, declarando que "a
soberania dos Estados não deve 111.ais ser usada como um
escudo para violar os direitos humanos 11 A declaração de
Annan foi feita, em 10 de dezembro de 2001, durante ceri
mônia em Oslo, na Noruega, em que ele e a Organização
das Nações Unidas, a ONU, receberam o Prêmio Nobel da
Paz. "Quando começamos a fracassar na tentativa de ga
rantir a dignidade de uma vida, o resultado final é trágico
,,
para nações inteiras , disse Annan. Ele e a ONU recebe
ram o Nobel por sua contribuição "por um mundo mais
organizado e mais pacífico". A cerimônia de entrega do
prêmio foi prestigiada por ex-laureados com o Nobel, como
o Dalai Lama, o bispo sul-africano Desmond Tutu e o pre
sidente da Assembléia da Irlanda do Norte, David Trimble.
Durante seu discurso, o secretário geral da ONU disse que
o século 20 foi o mais letal da história, acrescentando ain
da que "nós entramos no terceiro milênio por um portão
de fogo". Kofi Annan destacou os LTês principais objelivos
da ONU no .fuhtro: erradicar a pobreza, impedir conflitos
e promover a democracia. Citando Confúcio, o Corão, o
Tahnude judaico e os Evangelhos cristãos, Annan fez um
apelo pela tolerância. Segundo o sectetário gel'al, a idéia
de que um tipo de fé é superior a outro induziu a alguns
dos maiores erros da história da humanidade. Annan afir
mou que a ONU foi criada nas cinzas da Segunda Guerra
Mundial e acrescentou que os horrores da guerra ainda
•

J'JMOR: CRIMES CONTRA A HUMANIDADE

Um tribunal da ONU apresentou seu primeiro veredito
sobre crimes cometidos contra a humanidade durante a
fase de violência no Tnnor Leste, em 1999. Dez membros
de uma milícia pró-Indonésia foram condenados, no final
de 2001, a sentenças de até 33 anos de prisão por uma das
piores atrocidades cometidas durante o plebiscito que de
cidiu pela independência do território. Todos os condena
dos pertencem ao grupo Tim Alpha, uma das várias milí
cias criadas pelo Exército indonésio numa tentativa de
obstruir a votação. Em setembro de 1999, os 10 homens
armaram uma emboscada contra um comboio de ajuda
humanitária, matando nove pessoas. Entre elas estavam
duas freiras, três padres e um jornalista indonésio.
VIOLrlÇÕES

De acordo com correspondentes, o veredito é um passo
histórico para levar os responsáveis pelo massacre à justi
ça. O governo da Indonésia continua negando a exh·adi
ção de militares envolvidos. Mais de 1.000 pessoas foram
assassinadas pelas milícias pró-Jacarta após o resultado
do plebiscito a favor da independência do Timor Leste. A
infra-estrntma do território também foi sistematicamente
desh·túda. V árias pessoas já foram condenadas por homi
cídio, tortura e estupro. "A comunidade internacional não
deve tolerar tais violações da lei e dos ditames dos direi
tos humanos", disse o juiz b!'asileim Mai'celo Costa, no
tribunal em Dili, capital do Timor Leste. O juiz preside o
painel especial para crimes graves, organizado pela admi.
nisttação transitória apoiada pela ONU. Em agosto passa
do, o Timor Leste escolheu, em eleições consideradas pa-
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cificas, políticos que adminish·arão o território até a inde
pendência completa, em 2002. O painel, que também in
clui um juiz do TlIDor Leste e outro do Bmundi, condenou
os milicianos por crimes de tortura, deportação forçada e
perseguição. O painel ainda está avaliando cerca de 700
casos de assassinatos. Há relatos de que um outro inte
grante do gmpo e membro das forças especiais do Exérci
to indonésio teria sido indiciado, mas que autoridades em
Jacarta teriam indeferido sua extradição. A Indonésia in
vadiu o Timor Leste em 1975 e anexou o território no a110
seguinte.
POPlll.AÇÃO ENVELHECE

Todos os meses, 800 mil pessoas comemoram 65 anos
em todo o mundo, enquanto a população do planeta con
tinua envelhecendo. "O envelhecimento global está ocor
rendo a uma taxa mmca vista antes e vamos ter de prestar
muita atenção na forma como os países respondem aos
desafios e às opo1tunidades do envelhecimento", - diz
Nancy Gordon, diretora associada de programas
demográficos do Departamento de Censo dos Estados
Uni.dos. O relatório "Um Mundo em Envelhecimento:
2001", feito por esse órgão, foi divulgado recentemente.
De acordo com o trabalho, quedas graduais na fertilidade
e aumentos na expectativa de vida devido ao melhor aten
dimento de saúde estão conduzindo uma tendência de
décadas de populações mais velhas que, segundo especia
listas, deve continuar durante o século 21. Os países de
senvolvidos lideram essa tendência, mas o maior cresci
mento de populações de idosos está ocorrendo nas nações
em desenvolvimento, que são responsáveis por três quai·
tos do ganho total mundial daqueles vivendo com mais
de 65 anos.

STJ E RACISMO

O Superior Tribunal de Justiça julgou, em 14 de dezem
bro passado, a incitação ao preconceito ou à discrimina
ção de raça uma prática racista e manteve a condenação
do editor de livros Siegfried Ellwanger por editar e ven
der obras com mensagens anti-semitas. No STJ, trata-se
de uma interpretação inédita ao artigo 20 da Lei 7.716 "praticai� induzir ou incitar, pelos meios de comunicação
social ou por publicação de qualquer natureza, a discrimi-

nação ou preconceito de raça". Pela Constituição, o racis
mo é crime imprescritível e inafiançável. Condenado pelo
Tribtmal de Justiça do Rio Grande do Sul a dois anos de
reclusão, com sursis (suspensão condicional da pena) pelo
prazo de quah·o anos, o editor de livros entrou com hábeas
corpus no STJ para que fosse retirada da condenação a acu
sação de racismo. A defesa sustentou que Ellwanger não
poderia ser condenado pela prática do racismo, pois o "in
citamento contra o judaísmo", do qual foi acusado, não
teria conotação racial. "Entretanto, penso que deve ser res
saltado que a condenação do paciente se deu por delito
contra a comunidade judaica, não se podendo absh·air o
rncismo de tal comportamento", disse o relator do habeas
corpus, ministro Gilson Dipp, no voto adotado pela maio
ria do colegiado da Quinta numa. A decisão do TJ, segun
do ele, "foi suficientemente clara e motivada nesse senti
do, sendo descabida a pretendida reavaliação de seus ftm
damentos".
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Huntington

Resenho

Hu11l!i1gfo11, Samuel P. O Choque de Civilizações e a Recompo
sição da Ordem Mundial. São Paulo, Editora Objetivo, 1996.
Imediatamente após o fim da Guerra Fria, dois autores
chamaram a atenção da academia e da mídia acerca do
papel do "Ocidente" e dos valores liberais num mundo
em que o grande ,;1.dversário, o comunismo soviético, ha
via sido derrotado. Eram Francis Fukuyama e Samuel
Huntington. O pümeiro escreveu o artigo "O Fim da His
tória'', em que esboçava a idéia de que a história havia
chegado ao fim, com o triunfo de idéias liberais como a
democracia pluripartidáüa, a economia dominada pela
prop1iedade privada e a propagação dessas característi
cas pelo mundo. Para ele, o fim do bloco liderado pela
União Soviética e a sua incorporação pelo sistema político
e econômico capitaneado pelos Estados Unidos indicari
am que as idéias ocidentais se espalhariam por todos os
povos, levando a esfera internacional a uma era até então
inédita de paz, prosperidade material e desenvolvin,ento
democrático.
Em 1993, Huntington publica "The Clash of
Civilizations". Nesse artigo, ele contesta as idéias de
Fukuyama sobre um mtmdo onde o credo liberal inspira
do especialmente pelo núcleo político da Aliança Atlânti
ca - os Estados Unidos - estaria sendo aceito como a única
alternativa possível para todos os povos. Para Samuel
Huntington, o curso que o sistema internacional tomou
após o fim da Guerra Fria indica1ia justamente o oposto.
As civilizações em que a humanidade se divide estariam se

chocando em torno de valores culturais e perspectivas e
projetos políticos divergentes e conflitivos. Em 1996, tais
idéias deram origem a um livro, que em português rece
beu o título de O Choque de Civilizações e a Recomposição da
Ordem Mundial. O artigo original de Htmtington chamou
tanta atenção e provocou tantas polêmicas, a favor e con
tra o autor e suas opiniões, que esta obra tornou-se imedi
atamente uma espécie de best-seller global, citado por his
toriadores, cientistas sociais, militares, jornalistas e líderes
políticos em diferentes países, fossem eles - para ficarmos
nos termos explorados à exaustão por Huntington - do
Ocidente, da Ásia, do Islã ou da Civilização Ortodoxa. As
reações ao Choque foram tão acaloradas e extremadas que
não causa surpresa, nesse exato momento de conflito in
ternacional exacerbado que ameaça transformar o Ocidente
e o Islã em forças globalmente antagônicas, que as teses
de Huntington estejam sendo quase que escondidas dos
debates na mídia e mesmo na academia.
Ainda que volta e meia esta obra seja citada por algum
acadêmico - e que, no caso brasileiro, raramente leu o li
vro com a profundidade exigida -, o tom é sempre o mes
mo: condenar sumaxiamente as idéias de Huntington e
passar rapidamente para a discussão da "Guerra Afegã".
No caso do mundo político norte-americano, comandado
no presente momento pelos conservadores do Partido Re
publicano, as opiniões negativas e a condenação das idéi
as são mais rápidas ainda. As críticas negativas que este
trabalho merece - e são muitas - geralmente são superfici
ais e vagas.

o LIVRO

Mas o que contém, afinal, o livro de Huntington? O
autor argumenta que a política mundial entrou numa eta
pa em que os velhos paradigmas que guiavam a ação de
Estados, líderes políticos e pesquisadores estavam supe
rados. Para ele, ao invés de conflitos que tinham como base
as tradicionais disputas entre unidades estatais· visão clás
sica da escola teórico-política conhecida como "Realismo"
- ou a luta de vida ou morte em torno de uma ideologia
política, como a que opôs o capitalismo liberal contra o
socialismo soviético, teríamos cada vez mais os choques
culturais entre diferentes civilizações. A possibilidade de
paz e guerra no sistema internacional dar-se-ia enb·e civi-
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lizações que existiriam há milhares ou centenas de anos, e
que teriam características culturais e i-eligiosas que as opo
riam.
Huntington distinguiria sete grandes civilizações no
mundo contemporâneo: Sfnica, cujo estado-núcleo seria a
China. Além desse país, a comporiam as Coréias, o Vietnã
e comunidades clúnesas no Sudeste Asiático. A sua carnc
terística religiosa p1-edomi11ante seria o Confucionismo.
Japoneso, formada exclusivamente pelo Japão e que seria
uma singularidade culturnl que não seria encontrada em
nenhum outro lugar do continente asiático ou, m�smo, do
mundo. Hindu, composto principalmente pela India, e,
como o próprio nome diz, tendo como religião predomi
nante o hinduísmo. Islâmico, que se espalharia pelo norte
da África, Ásia Central e alcançando países do oceano
Pacífico de maioria muçulmana, como a Indonésia, ou de
expressivas comunidades que praticariam essa religião,
como a existente nas Filipinas. Huntington chama a aten
ção para o fato de que não há um estado-núcleo islâmico,
mas, sim, diferentes grupos étnico-linguísticos como os
turcos, árabes ou persas. Oc1de11fo4 com os Estados Uni
dos da América como o núcleo desta civilização. Basica
mente originada a partir da Europa e tendo se expandido
pelo mundo a partir da época das grandes navegações. A
sua religião predominante seria a cristã, tanto os ramos
protestantes como o catolicismo . Lotà�o-Amen�ona, ª P�ren
.
tada da civilização ocidental mas, ainda assrm, distinta.
Como ela, tendo o cristianismo como a religião principal.
Todavia, não possuiria um estado-núcleo, e pode1ia ser
considerada como uma espécie de sub-civilização ligada
fortemente ao Ocidente. Africana, que não possui, também,
um estado-núcleo e que é marcada pela aventura imperial
européia. Huntington tem muito cuidado ao c!assificar essa
civilização, pois, para ele, possivelmente a Africa do Sul
pode, em algum momento, se constituir no país prin�pal
da África subsaárica. Em alguns momentos do livro,
Huntington faz menção, também, a uma Civilização 01:to
doxa, que teria a Rússia como o estado-núcleo mas que m
corporaria certos povos balcânicos, a Ucrânia ou, ainda, a
Armênia.
Huntington concentra-se nas relações entl;e o Ociden
te, o Islã e a Ásia. Para ele, os choques culturais e políticos
dai·-se-ão entre os países dessas regiões que compõem suas

principais civilizações. Realizando um bem documentado
estudo histórico das diferentes nações muçulmanas, da
Europa Ocidental, dos Estados Unidos, China, Índia e Ja
pão - só para citar as principais - o autor crê que os confli
_
tos civilizatórios já começaram, e que, se nao forem bem
compreendidos pelos líderes políticos, podem desembo
cai· em guerras altamente desh11tivas. Dito de uma manei
ra muito resumida, este é o argumento de Huntington: o
fim do conflito ideológico opondo as duas superpotências
do século XX, URSS e EUA, abriu espaço para que con
frontos históricos ressurgissem ao longo de linhas
civilizacionais. Os povos islâmicos estariam passando por
um Ressu1gimento, em que instituições religiosas muçul
manas surgiriam como o principal suporte ideológico des
ses povos. Tomando o lugar de ideologias laicas e �ciden
tais como o liberalismo ou o socialismo, o Ressurgimento
Islâ�ico seria uma resposta cultural nascida de um desejo
de modernização sem ocidentalização, isto é, da vontade
de lideranças e massas recém-urbanizadas, de desenvol
vimento material utilizando técnicas e idéias administra
tivas do Ocidente mas preservando os valores culturais,
sociais e religiosos de seus antepassados. Ao manter esses
elementos, eles reafirmariam a sua independência e o va
lor infrínseco de sua civilização frente à Civilização Oci
dental, vista pelos povos islâmicos como opressora políti
ca - percepção herdada de repetidos co� frontos at�·avés da
.
Histó1ia e, especialmente, do impenal1smo colomal europeu - e espoliadora de suas riquezas naturais.
.
A Ásia, por sua vez, seria vista como um competidor
de base predominantemente econômica. Para HtJn�gton,
.
o espantoso desenvolvimento comeraal que a As1a expe
rimentou na segunda metade do século XX, tendo como
expoentes principais o Japão, a China e a C?réia do Sul,
serviu parn propagar a certeza entre os habitantes dessa
região - pertencentes às Civilizações Sínica e �aponesa, em
especial - de que o seu modelo de sucesso sena melhor �o
.
que o modelo apresentado por um Oc1d�nte em d�caden
cia. O enriquecimento desses povos sena h·aduz1do, e1:1
algum momento, num novo realinhamento do p�der pGllí
tico em benefício de seu estado mais forte, a Chma. Esta,
por sua vez, estaria se encaminhando par� �e to�·�ar no
principal centro econômico do mundo, po�1�ao, �as, que
ela ocupou durante a maior parte da Histona ate a Revo-
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lução Industrial européia. Por último, haveria a Civiliza
ção Ocidental, que seria a mais poderosa nos tampos polí
tico, militar e econômico, mas que enfrentaria problemas
de estagnação profunda. No confronto com as outras civi
lizações, ela correria um sério perigo.
Quais os problemas com a visão /umtingtoniann da His
tória? Bem, por questão de espaço, citarei apenas dois. O
primeiro é a idéia que ele passa de que as civilizações são
um todo exh·emamente coeso. Esta é uma concepção cen
h·al do argumento do auto1� o que termina resultando num
modelo que aprisiona a explicação de Hw,tington numa
espécie de"gaiola de feno". Nenhuma das civilizações que
ele analisa é tão unificada, se).1do que uma das principais,
a islâmica, é marcada pela rica diversidade cultural e polí
tica de povos diferentes, como os turcos ou os persas. Mes
mo o Ocidente possui nações de tradições históricas, polí
ticas e culturais muito diferentes, como a Suécia e a Itália.
Todas expe1imentam algum tipo de divisão entre seus
membros, que, às vezes, pode derivar para a guerra.
O segundo, é o papel que ele confere aos Estados Uni
dos num mundo em que as civilizações estarão em cho
que. Fica evidente, no decorrer de todo o livro, que os pro
blemas da Civilização Ocidental são sempre sentidos mais
fortemente pelos EUA. São os americanos que devem, sem
pre, se preocupar em primeiro lugar em deter a decadên
cia dos valores que tornam o ocidente singular. Tais valo
res possuiriam suas raízes na Europa Ocidental, e estari
am sendo ameaçados pelo desafio gerado pelas h·ansfor
mações políticas, sociais e demográficas dos povos
islâmicos, pelo rápido desenvolvimento econômico asiá
tico e, principalmente, pela descrença progressiva do povo
americano em sua singularidade cultural. Huntington não
hesita em dizer que o multicultmalismo e as políticas cul
turais adotadas pela administração Clinton só contríbu
em para enfraquecer a identidade cultural dos EUA e, por
extensão, a Civilização Ocidental frente às suas principais
competidoras. A forte impressão que fica é que Huntington
esboça, na verdade, nos dizeres do Prof. José Chiappin,
uma nova estratégia da contenção, em que os adversários
viriam simultaneamente da Ásia e do Islã. Dentro de cír
cuJos conservadores da política americana, as idéias de
Huntington foram propagadas com grande alarde. É uma
ironia que hoje, após os atentados contra os Estados Uni-

dos, muitos dos lideres conservadores que outrora dariam
guarida e apoio à visão de Huntington estejam, no mo
mento atual, tão discretos em relação ao perigo islâmico
ou ao perigo chinês. A necessidade de se conseguiT alia
dos dentro dos países árabes é imperiosa; a colaboração
da China - ela mesma interessada em conter movimentos
separatistas em seus territórios ocidentais - é essencial para
que fundamentalistas islâmicos não recebam suprimen
tos militares e para que o Conselho de Segurança não crie
embaraços políticos contra a ação americana no
Afeganistão. Não causa espanto, assim, o relativo silêncio
em relação à tese do choque civilizacional.
Ainda que seja difícil acreditar nessa colisão entre civi
lizações como sendo algo que existiria objetivamente, fica
no ar um temor. Pelo que se observa atuahnente, há o pe
rigo de que o Choque de Civilizações possa ser criado ide
ologicamente. A evolução dos acontecimentos pode pro
duzir um equivalente do Macartismo, só que desta vez
voltado conh·a todos aqueles que não caibam na definição
de "ocidental". É esperar para co1úerir. E com a atenção
oitica redobrada...
Flávio Rocha de 0/iveim tf Mestre em Ciência Política pela LISP, com é11/11se
em Relações lntentocionnis. Atunlmenle, tf doutomndo pelo mesmo universi
dade, reolizn11do pesquisa 11a área de Segumnçn ltrtemaciona/. É integmnte do
lnsll1uto rfe Estmtégio e Políticn/lEP
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Uma amizade sincera

Resenha

t�1wos, estreitam-se-lhes cordialmente os laços, em dis
,
tmtos polos estrangeiros.
Fernando, à distância, não mede esforços quando se
trata de pro1:1over o h·abalho de Clarice, intercedendo pe
las publicaçoes daquela que sem dúvida se deixara abater
pela crítica de Álvaro Lins: "Tudo o que ele diz é verdade.
Não �e pode fazer art; só
_ porque se tem um temperamen
do1dmho. Um desanimo profundo." Ao que responde:
Tenho uma grande, urna enorme esperança em você e já
te disse que você avançou na frente de todos nós". Lê no
original os contos que se reuniriam sob o título "Mistério
em São Cristóvão", publicados como Alguns Contos em
coleção do Ministério da Educação e Cultura. E de volta
ao Rio, em carta de 30 de março de 1955: "Seus contos es
tão comigo. ( ...) Eles não haveriam de passar em. brancas
nuvens por aqui". Isto porque consegui.Ta recolher a edi
ção que trazia à capa o nome da autora grafado com dois
s�; ao corrigi-lo, dá ao volume nova identificação, prefe
rmdo um "título mais singelo".
O envolvimento eleva-se com o romance A Maçã 110 Es
ct110, não A ¼-,a 110 Pulso, como haveria de se chamar. "Oh,
Fernando, o livro me parece pretensioso ( ...) e falho. E o
título me dá _ enjôo." Generoso, sugere " O Homem Feito",
que oferecena a urna novela que vinha escrevendo. É cui
dadoso na leitura, enviando urna lista com anotações à
maneira de uma errata, onde permutas e supressões
_
desautorizam certas redundâncias e rebuscamentos no
estilo. Ajustes, em maior parte, incorporados à redação fi
nal deste livro "descozido" e, segundo a autora, sem "jei
to de consertar".
Identificados com o universo literário, irrompem de
suas epístolas referências diversas a autores e obras. Sabü10
cita Mário de Andrade, que teria endereçado à romancis
t�, mas infelizmente se extraviru:am, impressões entusiás
ticas acerca de Perto do Coração Selvagem. Informa a emer
gente notoriedade, no Brasil, de um mineiro chamado
Guimarães Rosa, autor de Sagamna e - maravilha-se
Clarice ao ler - de Grandes Sertões: Veredas. Demais no
mes ganham menção: Rubem Braga, Paulo Mendes Cam
pos, Lúcio Cardoso, Otto Lara Resende, embalando ami
úde, o tom bem humorado das cartas encaminhadas à Ber
na e a Washington.

;,º

Femn11do Snbtito e Clarice Lispect01: Cartas perto do coração. Rio

de Jo11ei1'o: Reco1'd, 2001.

O título escolhido para este livro, Cartas Perto do Cora
ção, vem mesmo responder a um diálogo fraternal; no caso,
entre Fernando Sabino e Clarice Lispector. Ele, servindo
no Consulado de New York; ela, como esposa de diplo1na
ta, vivendo em Berna, Suíça, e a segufr em Washington.
Nesta troca de missivas muitos planos se delineiam, de
vida e também de ficção, na medida em que estilhas de
esperança �batem os mútuos e reincidentes desenganos
�esse par lit :rato de coração notadamente selvagem Jovens p�onutentes, enredados num terreno vasto e pati
nado de incertezas. E se esta série de escritos dos anos 40 e
50 evoca a narrativa de estréia de Clarice Lispecto1� Per/o
do Coração Selvagem, por outro título atenderia: Uma Ami
zade Sincera". Assim a correspondente do autor de O En
conbv Marcado certa vez nomeou um dos seus contos.
Converge o conto clariciano, de 1964, para um selo ím
par de amizade, dado que o afastamento, no entrecho, afi
gura única resposta ao insuportável convívio de dois ex
condiscípulos sedentos de partilha, porém esgotados de
tanta doação. Lendo-se as correspondências de Sabino e
Lispecto1; uma tônica e sensível entrega de fato se faz
emersa. Mas, contrários àquelas personagens, remetente e
destinatário transformam o não-dito, esta ambígua e obs
cura impotência de tornar verbo o que apenas transborda
em intenções, numa autêntica matéria epistolar. Nestes
11
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Clarice partilha encontros e passeios: cinemas, museus,
teatros ... Às tardes, passa a freqüentar uma biblioteca pú
blica estudando "cálculo das probabilidades". O amigo
expõe os incidentes de Nova York, os esh:anhos sonhos
noturnos, a separação conjugal, a operação das amígda
las; ela, a de apendicite. Aconselha-o a fazer traduções.
Ele, por seu turno, pleiteia para a amiga uma coluna na
Manchete. A autora de "A Imitação dn Rosa" não cessa a
leiturn da Imitação de Cristo; conta que acabara de sair de
uma crise; que comprou um perfume; perfumou-se e logo
voltou a escrever.
Prefigura-se nas cartas de Clarice muito do que o tem
po transformou em ficção. Por certo, a nordestina datiló
grafa de AHo1'tl de Estn1/a resplandeceria em 1946: "( ...) eu
estava tentando e abandonei. Tratava-se de uma moça que,
porque era cmta de espfrito e muito lenta, forçava muito
esse espírito fraco e isso dava uma espécie de santidade."
A estes e a outros registros - singulares, pessoais - cin
ge-se o mágico fluido da imprevisibilidade, próprio da
interlocutora de Fernando Sabino: "Que maravilha se a
gente pudesse mesmo usar o pó do pirhmpunpin.1". E ain
da: "No dia em que eu conse guir escrever uma carta de
notícias talvez possa escrever uma história com um ver
dadeiro enredo. Leram minha mão e disseram que não sou
muito feliz. E que não vou ser muito feliz".
Ricardo lnnnnce é dou!omndo em 'léorin li!errfrin e Lifemlum Cim,pnmda 11n
l/SP e nulor rle A Leitora ClaTice Lispector, São Paulo, Edusp/Fnpesp.

Poesia

Junto aos rios de
Babilônia

Salmo 136 (versão de Ernesto (ordenai)

Emesto Cmdenn/

Junto aos rios de Babilônia
Estamos sentados e chhoramos
Relembrando-nos de Sião
Olhando os arranha-céus de Babilônia
E as luzes refletidas no 1io
As luzes dos night-clubs e dos bares de Babilônia
E ouvindo suas músicas
E choramos
Nos salgu eiros da margem
Dependuramos nossas cítaras
Nos salgueiros chorosos
E choramos
E os que nos trouxeram cativos
Nos pedem que cantemos
Uma canção "vernácula"
"as canções folclóricas" de Sião
Como cantar em terra estranha
Os cânticos de Sião?
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Que seca me fique a língua
e tenha câncer na boca
se eu não me lembrar de ti
Jerusalém!
Se eu não preferísse Jerusalém
à alegria deles
e a todas as suas festas
Babel armada de bombas!
Assoladora!
Bem-aventurado o que agarre a teus filhos
- as criaturas de teus Laboratóriose os despedace contra uma rocha!

COLONIA
VENEZA

Snlmos, trad. Thiago de Mello, Civilização Brasileira, 1979, pp. 59-60.

Ar puro, silêncio e lazer
na Colônia Veneza.
Um dos locais mais agradáveis
de Peruíbe,
no litoral Sul de São Paulo,
perto da praia
e da Reserva Ecológica Juréia-ltatins.
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(011) 3106-9571
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APRESENTAÇÃO
Desde 1972 os Ministros
da Comunhão Eucarístic
tando valioso auxilio às
a vêm pres
nossas Comunidades par
oquiais e religio
sas.
Homens e Senho ras em
elevado número, devi
rados, têm exercido com
damente prepa
zelo verda deiramente
apostólico um mi
nistério até então desc
onhecido entre nós.
Além da ajuda prestada
ao celebrante em Missas
de grande
afluência de fiéis, merece
especial realce o serviç o
desenvolvido em
vários hospitais e residência
s familiares, onde os enfe
bem com maior regula
nnos já rece
ridade a visita do Senhor
que disse: "Quem
come a minha Carne e
bebe do me u Sangue tem a
o ressuscitarei no tíltim
vida eterna, e eu
o dia (Jo 6,54)".
Esta valiosa cooperação
alivia o peso da resp onsabi
recai sobre os ombros
lidade que
dos pastores de almas.
O presente opiísculo, já
em 8!! edição, é um pequen
elab orado inici almente
o manual
para uso dos Ministros
Extraordinários da
Comunhão Eucar(stica na
Arquidiocese do Rio de Janeir
o.
Contém orientações, non
nas e instruções práticas,
sem preten
são de exclusividade, com
base em documentos da
Santa Sé.
Dada a sua larga difusão
em várias Dioceses, o que
sua objetividade, esta nov
comprova
a edição passou por uma
ligeira revisão
para maior clareza em sua
aplicação pelos M.E.C.E.
Que esta nobre e generosa
participação dos leigos no
rio pastoral proporcione,
minisré
sobretudo aos nossos irrnii
os enfermos, a
presença eucar(stica do Sen
hor, que vai ao seu encont
ro na pessoa
do Ministro da Comunhã
o. "Quem vos recebe, a mim
recebe" (Mt
10,40).

COM APROVAÇÃO ECLESIÁSTICA

D. Hildebrando P. Marti

ns O.S.B

MINISTROS EXTRAOROINARIOS
DA COMUNHÃO EUCARÍSTICA
Nota Histórica e Teológica

A primeira vista a instituição de tais Ministros poderá
parecer insólita e temerária. É de fato uma novidade, se con
sideramos apenas o comportamento multisecular que não
autorizava tocar e levar a Eucaristia, salvo exceções raríssi
mas, senão aos bispos, presbíteros e diáconos.
DADOS HISTÓRICOS
Nove primeiros séculos

Na prática primitiva era evidente:
- o costume de se receber a Eucaristia na mão,
2 - conservá-la em casa como provisão para toda a semana,
e por conseguinte dar-se a si próprio a comunhão a do
micílio.
3 - recebê-la para levar à própria casa ou à de outros.
É o que no-lo atestam Pectório, Tertuliano e pouco de
pois Orígenes pelos anos 211 e 212.
Nas "Catequeses mistagógicas" do IV século S. Cirilo de
Jerusalém descreve a maneira de receber a Comunhão:
''Quando te aproximares para receber a santa Comunhão, não
avances com as palmas das mãos estendidas nem os dedos
abertos; mas faze de tua mão esquerda um trono para tu
. a
mão direita, pois esta deverá receber o Rei, e na tua mão em
forma de concha recebe o corpo de Cristo".
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Muit o mais tarde ainda, S. J oã o Damascen o ( 749) dirá

mesmo .

(t 379). S?bemos ainda que a Eucaristia
era conservada num
co fre destinado a tal us o. Assim
faziam os monges d o desert o .

o

Prática simila r continua na África e na Espanha d o V sé
culo com S. Ag ostinho e o c oncllio de To led o (400); na Gália
do VI século com o concllio de Auxerre (entre 573 e 603); n o
Oriente do VII sécul o com J o ão M oschus e o co ncíli o Quini
sext o ou in Trullo (692): Cân on 101: "Alguns levam vas os de
ouro , etc. para receber a Eucaristia em vez de recebê-la na
mã o, c omo se uma matéria inerte valesse mais que a imagem
de Deus; para o futuro nã o se fa rá mais assim".
Além diss o, um do s motivos alegad os po r cert os fiéis
para não participarem da sinaxe era o jejum que os impedia
de comungar. "Eles res o lviam a questã o , diz-n os Tertuliano ,
nã o mais aparecendo: mas como seria bem melh or que to
massem parte apesar de tud o , guardando a Eucaristia até a
h ora de romper o jejum! Assim nenhu m d o s do is deve res se
ria sacrificad o pel o o utr o".

A Eucaristia conservada em casa

Leva r para casa uma pr ovisã o de pã o consagrado para
co nsumi-lo a os po uc os entre duas sinaxes e ra, de fat o, práti
ca corrente: disso temo s muitas pr o vã s. Ê ela rec omendada
na Traditio Apostólica de Hipólit o, o que explica a reflexã o de
Tertuliano desaconselhand o às mulheres cristãs t omarem
ma rido pagã o : "que pensa ria ele desse pã o misteri os o que
sua mulher toma antes de qualquer o utr o aliment o ? Que pe
rigo de pro fanação!"

A Comunhão em viático

P o demos afirmar que a virg
em Melânia, a J ovem, no V
·
século Pass o u ª. n oite
à cabeceira de seu ti o mo
ribundo, e
durante _essa n o ite deu-lhe
a comunhã o três vezes. A
tripla
comunhao se ef re à prá
tica romana de então,
� :

que susten.
t? va que o cristao deix
a este mundo com sua
"pro v1s
. a- o de
iagem" (viátic o ).

v

. T�mos mais pro vas, refe
rentes aos moribundos até
a
primeira metade do VII sécu
lo na Vida de Sta · Od·11'a, e
na
Histó na
· ec r:s1·ást1c
. a de S. Beda o Venerável. Nes
ses do is casos os moribundos co munga
vam da Eucaristia que conserva

vam sob o seu teto .
Vê-se que cada um, nessas
ép ocas primitivas levava para
sua casa o preci os o aliment o que
lhe era co nfiado'.

A

partir do século

IX

. Mais tarde, com . o . des�nv
ofvimento da instituiçã o ecle
s1al, o � orte da Eucaristia
fot c o nfiado a acólit os, ist o é,
leig os,
e at é crianças.
. De t odos

?s fat o

s citados deduz-se uma consta
nte: 0 di
reito de ca da fiel ter nas
mãos a Eucaristia.

O costume de guardar a Eucaristia em casa para comun
gar c om as próprias mãos ao sabo r de sua dev o çã o p odia en
contrar fundament o nos temp os de perseguiçã o , mas sabe
mo s que er a generalizad o no Egit o na ép oca de S. Baslli o

Quando _lhe f o i tirado tal dire
it o ? Quando cesso u Ocos
tume de co nfiar a leig os o p
orte e a gua rda des
te sacrament o ?
. . No sécul o IX surge uma
ev oluçã o considerável nessa dis
c1p 1 ma.
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APRECIAÇÃO TEOLÓGICA

No Oriente

Teodoro Studita, no Oriente, respondendo a uma per
gunta referente à comunhão que monges e monjas se davam
a si mesmos, afirmava que somente os presbíteros têm o di
reito de tocar nas sagradas espécies, não sendo permitido dar
a si próprio a comunhão, a não ser na ausência do presbltero
ou do diácono e somente quando necessário.
No Ocidente

Na Igreja do Ocidente, sabemos de um sínodo de Cor
doue (839) que reagindo contra os Cassianistas, que "tinham
a pretensão de administrar a si mesmos a santa Eucaristia e
não se apresentavam mais à santa Mesa sob pretexto de que
a santa Hóstia ai era colocada na boca dos fiéis"; isto nos en
sina que o rito da comunhão mudara: não era mais na mão
dos fiéis que se depositava a Eucaristia.
Dai em diante multiplicam-se os textos canônicos. O con
c!lio de Paris (829) proibe o uso anterior. O arcebispo de
Reims (806-882) indaga se seus padres visitam pessoalmente
os enfermos, ungem-nos com os santos óleos, dão-lhes a
comunhão com suas próprias mãos ou por intermédio de um
terceiro; se eles distribuem pessoalmente a Eucaristia aos fiéis
e não a confiam a leigos que a levem para casa na intenção de
algum enfermo.
Código de Direito Canônico

Os textos posteriores conservaram a nova disciplina e os
cânones do novo Código (25.1.1983) hoje preceituam: "Mi
nistro ordinário da Sagrada Comunhão é o Bispo, o presbl
tero e o diácono (c. 910 § 1)".
"Ministro extraordinário é o acólito ou outro fiel desig
nado de acordo com o c.230, § 3: "Onde a necessidade da
Igreja o aconselhar, podem também os leigos, na falta de mi
nistros, mesmo não sendo leitores ou acólitos, suprir alguns
de seus oficias, a saber, exercer ó ministério da palavra, pre
sidir às orações litúrgicas, administrar o Batismo e distribuir a
Sagrada Comunhão, de acordo com as prescrições do Direito."
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Por que mudaram?

Alguns explicam a mudança ocorrida no sécul
o IX com
ap_rofundament
o da piedade eucarlstica e notam a esse res�
_
peito as discussões sobre a Presença real
que se manifestaram nessa época com Amalário e Floro, Pascá
sio Radberto e
Ratramno.
Outros, ao contrário, atribuem tal mudança
.
à dimmu
. ,çao
da fé e à decadênc,a
.
· moral do povo cristão de então, JUS
ff
' ,_
cando maior rigor disciplinar.
Achamos que as duas correntes contrárias
podiam coe
.
x'..st,r,
como acontece em outras épocas e em outro
s domí
nios.

Em 1970
s
. t:- _razões iAvocadas em 1970 para legitimar o porte e a
d1stnbu 1ça_ ? eventu is da comunhão por leigos
�
estão clara
_
�ente rnd,cadas; sao de ordem pastoral, oriundas da con
Juntura atual:
a. trata-se de não prolongar demasiado a procissão de
_
comunhao onde o padre está só e os comungantes são
numerosos;
b. de satisfazer à piedade dos enfermos retidos em casa;
c. e às comunidades paroquiais ou religiosas, que care
cem de pastores por ausência ou impedimento.
Participação mais plena

D:ixando de lado essas razões, vejamos algum
as consi
raçoe
s sobre sacramentos em gera(. E logo de inicio
�=
de":os _reconhecer que um sacramento cuja admin
.
istra 'ão é
pn�i(ég,o do sacerdote, corre o risco de
não atender se�pre
suf1c1entemente às necessidades dos fiéis;
a ordem sacra
_
mental estaria comprometida, uma vez que a
Igreja não vive11

ria mais em plenitude os dons que lhe foram confiados por
Cristo.

A Igreja sempre teve consciência dess e problema e sua
resposta vai da teologia do desej o até os fatos, ess es variáveis
segundo os lugare s, os tempos e os próprios sacramento s,
como a história no-lo mostra. Sabemos como a qualidade do
ministro, as condições requerida s para constituí-lo como tal,
evoluíram seja no sentido de uma adaptação seja no de maior
rigor.

A Igreja escolhe os Ministros

Na verdade, é toda a Igreja que confere os s acramentos
através dos ministro s que ela escolheu; e mesmo que a mis
são dê es sa incumbência primeiramente ao s chefe s da comu
nidade ·cristã, cada membro de sta tem seu lugar em sua ad
ministração. Isso nos leva a compreender melhor que a Igreja
poçle, ao lado do ministro próprio ou ordinário de um s acra
mento, escolher outros ministros para s uprirem eventual
mente o primeiro ou para o ajudarem.

E os canonis tas medievais quase exprimiram tal afirma
ção quando diziam que a qualidade de ser batizado era a con
dição fundamental à qual não s e precis ava acrescentar ne
nhum indulto pontifício para fazer de um fiel o minis tro de
um sacramento.
Confecção e uso dos sacramentos

Doutr o lado, a reflexão cris tã, des de antes da época me
dieval, distinguira no s sacramentos, ao menos aqueles que
utilizam um elémento material como água, óleo, e natural
mente pão e vinho, sua confecção e seu uso. Assim o ele
mento consagrado era concebido como um s acramento pro
priamente dito, e um s acramento permanente, para o qual
12

a intervenção do mrn1 stro era necessariamente exigida·
ua to ao s eu uso, era mais ou menos permitido a todos'
� ;
es e que fossem Julgados dignos.
Conclusão

.De_ tud_o se pode concluir que não existe nenhuma con
t�a� r nd1caçao de caráter teológico à prática que deixa a Euca
ristia, uma_ vez con sagrada, à livre disposição dos fiéis; bem
ao �ontrário, s eu batis mo lhes dá um direito positivo nesse
sentido. (L. G. 10-11,34).
Lev�r _e distribuir a Eucaristia fazem radicalmente parte
d_esse direito,_ como a história no-lo atesta; o que é mais fac1lm:nte admissível, porquanto se trata do uso e não da con
f ecçao do sacramento.
Dignidade do Ministro

. C�m tudo, não se deve diminuir a importância des se mi
� 1sté
_ �1 0, con:io poderia acontecer se alguém quisesse assim
1ust 1f 1 cá-lo diante do s fiéis, com aparência de "novidade".

�r

Em resumo , a permissão restituída aos leigos ' 'leja ho 
me - ou mulher) de distribuir. a santa comunhão aparece
�
eitamente conforme aos usos primitivos. Os perigos e
usos que levaram à sua supressão por tanto tempo não
nos ameaçam mais da mesma maneira, na hora atual.
D? ponto de vista t�ológico é suficiente relembrar que
nadª impede qu: um leigo leve a seus irmãos a Eucaristia,
�ois qu� tal serviço está na linha direta de sua dignidade ba
gsmal: isto é, por em ato o "sacerdócio régio" do povo de
eus ao qual ele pertence.
(Resumo de "La Maison-Dieu", 103, Jean
Charles,_ págs. 73-85, em tra.dução e
adaptaçao por D. Hildebrando Martins).
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INSTRUÇÃO "IMMENSAE CARITATIS"
DA SAGRADA CONGREGAÇÃO DOS SACRAMENTOS

Durante três anos vigorou a Instrução "Fidei Custos"
(30.4.69), que regulamentou a administração da Sagrada Co
munhão, com ajuda dos Ministros Extraordinários da Comu
nhão Eucarística (M.E.C.E.), quando sol icitados à Santa Sé
pelos Bispos l ocais.
Após os três anos, a experiência tornou-se norma geral ,
que o Santo Padre Paul o VI aprovou e confirmou, através da
Sagrada Congregação p ara a Discip lin a dos Sacra mentos, sob
o título " l mmens ae Caritatis" a 29 de janeiro de 1973.
Em resumo apresentamo- la
e estudo dos M.E.C.E.

a

seguir para conhecimento

- JUSTIFICATIVA da Instrução: tornar cada dia mais co
nhecido e mais participado o mistério da Eucaristia, fomentar
a piedade p ara com a Euc aristia, ponto cu l minante e centro
do cul to cristão.
_ uma
rciona
Para alcançar tal objetivo, a Instrução propo
nhão.
Comu
possibilidade maior de acesso à Sagrad a
Daf decorrem as providências seguintes:
1. evitar que fal tem ministros;
2. não dar ocasião a que os doentes impossibilitados do
jejum eucarístico, fiquem impedidos de receber a co
munhão;
3. permitir, em algumas circunstâncias, a comunhão uma
segunda vez no mesmo dia aos fiéis que a pedirem.
14

Donde, as normas que seguem, rela tivas:
1.

aos

Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão;

2. à faculd ade ampliada de comungar duas vezes no
mesmo dia;
3. à mitigação do jejum euca rístico em favor dos doentes
e das pessoas de idade avançada;
4. à piedade e respeito para com o Santíssimo S acra
mento, que se exige no caso de o Pão Eucarístico ser
entregue na mão dos fiéis.
A - Os Ministros Extraordinários da Comunhão

. .Em vária � ci�cunstâncias não há número suficiente de
Ministros Ordinários par a distribuírem a Sagrada Comunhão
Isso pode acontecer:
- durante a _ �issa, dada a grande afluência de fiéis ou por
qualquer d1f1culdade particular de parte do celebrante;
- fora da Missa: 1) quando são l ongas as distâncias que se
par
_ a m os luga res, dificultando levar a Comunhão, espe
c�almente sob a forma de Viático, aos doentes em perigo de
�d�

2! quando o número de doentes é tal que exige vários mi
nistros (hospit a is, residências, etc.)

_ Por isso, o Sumo Pontffice instituiu o Ministro Extraordi
nário da Comunhão nas condições seguintes:
a aos Ordinários dos Lugares a faculdade de per
1 - É dad
_ _
m1t1rem que pessoas idôneas, individualmente escolhi
das, possam, na qual idade de Ministros Extraordinários.

1. em circunstâncias singulares (ad actum),
15

2. por um período de tempo determinado,
3. ou ainda de modo permanente,
onde for necessário, alimentar-se por si próprias
com o Pão Eucarístico, distribui-to aos demais fiéis e
levá-lo aos doentes impedidos de sair de casa, quan
do:
a. falte o sacerdote, o diácono ou o acólito, para o fazer;
b. os mesmos se achem impedidos de distribuir a Sa
grada Comunhão, por motivo de outras ocupações
do ministério pastoral, por doença ou por causa de
idade avançada;
c. o número dos fiéis que desejam receber a Sagrada
Comunhão seja tão elevado que obrigaria a prolon
gar excessivamente o tempo da celebração da Missa,
ou o da mesma distribuição da Sagrada Comunhão
fora da Missa.

pode ser confiáda ao Superior, privado embora de Or
dem sacra, ou à Superiora, ou então aos vigários e
_
substitutos
dos mesmos.

VI - Se para isso houver tempo suficiente
, que essa

º.

s pessoas
r:cebam mandato segundo o rito anex
o a esta lnstru
çao; depo1s, deverão fazer a distribuiç
ão da Sagrada
Comunha_ o, atendo-se às normas litúrg
icas.

Importa que o fiel designado como M.E.C.E, devida
mente preparado, se distinga pela vida cristã, pela sua fé
e costumes exemplares.
B - Permitido receber-se a Sagrada Comunhão duas vezes
no mesmo dia.

S�gundo as normas atualmente em vigor, podem os fiéis
aprox1mar-se uma segunda vez da Sagrada Comunhão no
_
mesmo dia:

li - Os mesmos Ordinários dos Lugares gozam da faculda
de de permitir a cada um dos sacerdotes no exerclcio do
sagrado ministério o poder de indicar uma pessoa idô
nea que distribua a Sagrada Comunhão ad actum.

- na tarde de qualquer sába
do ou véspera de um dia festivo
_
de

Ili - Poderão ainda os Ordinários dos Lugares delegar estas
faculdades aos Bispos Auxiliares, aos Vigários Episco
pais e aos Delegados Episcopais.

- na 2!! Mis a da Páscoa, ou
numa das Missas que se cele
�
bram

_Pr_ece1to, quan?o tencionam satisfazer a obrigação de
assistir à Santa Missa, mesmo que
já tenham comungado
pela manha_ ;

_ no dia ?e _Natal, mesmo que já tenham comungado
na Missa da Vrgílta Pascal ou na noite
do Natal do Senhor;

IV - A pessoa idônea (ns. 1 e 11) será designada, segundo o - na Missa vespertina de 5!!-feira santa, ainda que
já tenham
comungado na parte da manhã, na
jutzo prudente do Ordinário do Lugar: leitor, aluno de
Missa do Crisma.
Semináriç, Maior, religioso, religiosa, catequista, um
Embora �ermaneça íntegra a norm
simples fiel - homem ou mulher.
a já secular, segundo
_
a qual é perm1t1do
aos fiéis aproximarem-se da sagrada
mesa
apen
as �ma vez por dia, podem apre
V - Nos oratórios das Comunidades religiosas de ambos os
sentar-se algumas cir
_
cuns
tânc
ia
s particulares, nas quais os fiéis que
sexos, a função de distribuir a Comunhão (no caso nc:? 1),
nesse mesmo
16
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dia já tenham recebido a Sagrada Comunhão, assim como os
Sacerdotes que já tenham celebrado a Santa Missa, venham a
tomar parte numa celebração comunitária.
Em tal caso, a uns e a outros é permitido receber uma
segunda vez a Sagrada Comunhão, nas circunstâncias se
guintes:
1. Nas chamadas "Missas rituais", durante as quais são ad
ministrados os sacramentos do Batismo, Confirmação, Un
ção dos enfermos, Ordem e Matrimônio, bem como nas
Missas de Primeira Comunhão.
2. Nas Missas por ocasião da consagração de uma igreja ou
de um altar, de profissões religiosas ou da colação de uma
"missão canônica".
3. Nas seguintes de Defuntos: de exéquias (7IJ dia); a Missa
que se celebra logo "após ter recebido a notícia da morte";
a Missa do dia do enterro; no dia do primeiro aniversário.
4. Durante a Missa principal, celebrada na Catedral ou paró
quia no dia da festa do Corpo e do Sangue de Cristo e no
dia da Visita pastoral; igualmente durante a Missa celebra
da por Superior Maior religioso, por ocasião da Visita ca
nônica, de assembléia de um cunho particular, e ainda da
reunião do Capítulo.
5. Durante a Missa principal de um Congresso Eucarístico ou
Mariano, seja internacional, nacional, regional ou diocesa
no.

Além desses casos é permitido aos Ordinários dos Lu
gares conceder "ad actum" a faculdade de comungar duas
vezes no mesmo dia, quando, por circunstâncias verdadeira
mente particulares, julgar justificável, à luz destas normas,
a reiterada recepção da Santíssima Eucaristia.
A permissão para se comungar uma 2! vez no mesmo
dia, além dos casos especificados nos números anteriores,
conforme o documento pontifício, é dada nesta Arquidiocese
desde que se verifiquem as seguintes condições:
1 !) quando os fiéis por motivos especiais e diferentes
devem participar de duas Missas no mesmo dia;
2!) quando o fizerem consciente, ativa e piedosamente;
3!) excluindo-se os casos de simples "devoção".

C - Mitigação do jejum eucaristico em favor dos doentes e
das pessoas idosas

1)Permanece firme e estável a norma segundo a qual:
1) o fiel em perigo de vida, a quem é administrado o Sa
grado Viático, não está obrigado a observar lei alguma sobre
o jejum (C.I.C. can. 919 § 3).

6. Durante a Missa principal de qualquer concentração, pie
dosa peregrinação ou de pregações ao povo.

2) "os doentes, mesmo se não estiverem de cama, po
dem tomar bebidas não-alcoólicas e medicamentos, tanto 11quidos como sólidos, antes da celebração da Missa ou da re
cepção da Sagrada Comunhão, sem limite algum de tempo"
(Motu proprio 19-3-57, n<J 4).

7. Por ocasião da administração do Sagrado Viático, durante
a qual a Comunhão pode ser dada aos familiares e aos
amigos do doente que se encontrem presentes.

O período de tempo suficiente para o jejum eucarístico
(ou seja abstinência de comida e de bebidas alcoólicas) é re
duzido a um quarto de hora, aproximadamente, em favor:
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1. dos doentes hos
pitalizados ou não ,
mesmo não acama
dos;
2. dos fiéis de ida
de avançada, que
não possam sair de
ou que se encontre
casa,
m em recolhiment
os;
3. dos sacerdotes
doentes, mesmo
dos que não estejam
cama, nem idosos,
de
quando devem cele
brar a Santa Missa
ou receber a Sagr
ada Comunhão;
4. das pessoas ao
serviço de doentes
ou anciãos, bem com
seus familiares que
o
desejam receber com
quando não pudere
eles a Eucaristia
m, sem um certo inc
jejum de uma hora.
ômodo, observar o
O - Comunhão
na mão

"O novo m odo
de comungar
tal modo que
exclua a forma tra não deverá ser imposto de
dicional.

sublinhada pela fórmula habitual: "O Corp
o de Cristo", à qual
o fiel responderá: "A mém".
É preciso ter muito cuidado para q�e n
ão ca!a
perca nenhum fragmento do Pão eucarlstrc
o. A s maos":e�e:
estar convenientemente limpas e os gest
.
os devem ser drseretos.
Se a comunhão sob as duas espécies (pão e
vinho) ! _r
distribuída por intinçã_? (molh nd ),
nca se pode perm, tº rr
º
que o fiel receba na mao a part�cu 1a
u ;�decida no Sangue do
Senhor". ( A . Bugnini).

* **

Cada fiel deve t
er a possibilida
comunhão dire
de de receber a
tamente na lfn
sagrada
gua, mesmo qua
ximar da com
ndo se apro
unhão com out
ras pessoas que
mão. C om efeit
a recebem na
o, os dois m
odos de com ung
usados sem dific
ar podem ser
uldade na mesma
ação litúrgica.
A possibilidade
oferecida ao fiel
levar por si pró
de receber na mão e
prio, à boc a, o
de
Pão eucarístico, não
dar ocasião de o
lhe deve
co nsiderar com
o
se fosse um pão com
um objeto sacro
um ou
qualquer. A sua
corresponder ao
atitude de respeito
rito que celebra.
deve
Ouanto ao modo
, podem ser obs
antiga tradição,
ervadas·as indicações
que punha em
da
evidência a funç ão
dote ou do diácono
do sacer
, segundo a qual
a p artícula na
eram eles que c oloc
mão de quem com
avam
ungava. O fiel deve
sum ir a partícula
rá con
antes de voltar
par
mungando diante
a o seu lugar, isto
é, co
do Ministro , e a
assistência do Mini
stro será
20
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CULTO EUCARÍSTICO
FORA DA MISSA
A Sagra da Congregação para o Culto Divino publicou a
19 de outubro de 1973 um d ocumento aprovado em 21 d e ju
nho do mesmo _ ano , co ntendo normas e textos para leitura,
_
quando se administra a Sagra da Comunhão ou se celebra o
cult o eucarlstico fora d a Missa.
1 - A COMUNHÃO FORA DA MISSA
logo no início, o Documento lemb ra que a Eucaristia é o
centro e a origem de to da a vid a d a Igreja, sublinhan do o as
pecto de presença real e permanente, relacionando- o com o
sacrifício euca rlstico da Missa.
. a. A Comunhão fora da Míssa: Deve ser ministra da de
ac? rdo com o seguinte esquema, que reflete o da Missa, ou
seJa:
1. At o penitencial
2. Liturgia de Palavra

O ;ito co mpreen de igualmente um ato penitencial seme
lhante ao da Missa, uma Liturgia d a Palavra, recitação do Pai
Nosso, sinal de paz, Comunhão, o ração e bênção final.
Tratando-se d e administração do Viático, a Comunhão ,
sempre que possível, será precedid a de uma profissão de Fé e
uma oração em forma litânica.
c. Quanto ao jejum: É de uma hora, em regr� geral, mas
para os enfermos e anciãos e aqueles que os assistem, é re
duzido a cerca de um quarto de ho ra.
Lembra ainda o Documento que as vestes do Ministro da
Comunhão devem corresp onder à dignidade e reverência de
vidas a tão augusto Sacramento.

11 - CULTO EUCARÍSTICO FORA DA MISSA
1. Exposição do SS. Sacramento

3. Recitação do Pai-Nosso

• Pode ser breve ou pro longa da.

4. Comunhão

• Será feita em o stensório o u co m o cil)ório. Em tais ex
posições evite-se todo aparato exagera�o, p_ara que
não seja obscurecido o d esejo do próprio Cristo Se
nhor, que instituiu a Eucaristia para ser alimento, re
mé dio e co nsolo.

5. Oração e Bênção final.
Assim, passa-se d a comu�hão com a Palavra à comu
nhão com o Verbo de Deus feito Ho mem.
.

Missa do dia, o que permitirá colocar em maior evidência a
sua ligação com o Santo Sacrifício.

b. A ?omunhão do s enfermo s: Deve também ser p rece
leitura, que pod erá ser escolhid a dentre os textos da

did a de
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• Se a exposição for .feita em ostensório, ?cend em-se 4
ou 6 velas, isto é, tantas quantas na Missa, e usa-se
o incenso; se com o cibório , serão acesas. somente
d uas e pod e ser usa do o incenso .
23

• Não se pode mais expor o SS. Sacramento somente
com a finalidade de dar a bênção, mas para que se lhe
preste um culto de adoração, sendo a bênção final o
seu complemento.
• Enquanto estiver exposto o SS. Sacramento, não se
deve celebrar a Santa Missa no mesmo altar ou local;
se a exposição se prolongar por um dia inteiro ou mais
dias seguidos, será interrompida durante a celebração
da Missa, a não ser que esta seja celebrada em alguma
capela e que algl.lns fiéis permaneçam em adoração.
• Diante do SS. Sacramento, encerrado no tabernáculo
ou exposto à adoração pública, far-se-á sempre uma
GENUFLEXÃO SIMPLES, ou seja com um joelho.
• A adoração será acompanhada de leituras, cânticos e
breves exortações, intercaladas de momentos de um
oportuno silêncio.

2. A custódia da Eucaristia

Em cada Igreja deve haver um único sacrário; e a presen
ça eucarlstica será indicada por meio de um sinal inconfundl
vel: o véu do tabernáculo ou algum outro sinal determinado
pela Conferência Episcopal.
Ao lado do sacrário estará sempre acesa uma lâmpada de
óleo, ou uma vela de cera ou uma lâmpada elétrica, faculdade
esta concedida aos Bispos do Brasil.
3. Adoração nas Comunidades religiosas

Além de muito louvável deverá ser conservada a adora
ção individual ou de duas pessoas que se sucedem, conforme
costume aprovado para determinados Institutos.

***

• Faltando Sacerdote ou Diácono, o Ministro Extraordi
nário da Comunhão Eucarística (M.E.C.E.) ou alguém
da próp�ia Comunidade (homem ou mulher), poderá
com a devida autorização do Bispo Diocesano, expor o
SS. Sacramento, abrindo o tabernáculo, ou também,
se for oportuno, colocando o cibório sobre o altar ou a
hóstia no ostensório. No fim da adoração repõe o Sa
cramento no tabernáculo, não lhe sendo, porém, per
mitido dar a bênção com o Santlssimo.
• Ao dar a bênção, no final da adoração, quando o SS.
estiver exposto em ostensório, o Sacerdote e o Diáco
no deverão usar pluvial e véu de ombros; se o SS. esti
ver no cibório, somente véu de ombros.
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1

2.

RITOS DE DISTRIBUIÇÃO
DA COMUNHÃO

COMUNHÃO FORA DA MISSA
EM ASSEMBLÉIAS SEM SACERDOTE
(por um Diãcono ou M.E.C.E.)

1.
DURANTE A MISSA
1. À fração do pão eucarfstico, aproxima-se do altar o Ministro

que vai auxiliar na distribuição da Comunhão.
O Sacerdote, após comungar e dar a comunhão ao Ministro,
entrego-lhe wn cibório e ambos vão Levar a Comunhão aos fiéis.

2. Ao .distribuir a Comunhão o Ministro diz a cada um:

"O Corpo de Cristo"
e o comungante responde: "Amhn".

rito solene
Observações preliminares:

a. A Comunhão ministrada fora da Missa deve ser precedida por
wna Celebração da Palavra, principalmente em domingos e
dias festivos.

b.

Acendam-se ao menos duas velas. Estenda-se o corporal sobre
o altar. Ao lado do sacrário prepare-se um recipiente com
água e um paninho para enxugar os dedos depois da distribui
ção da Comunhão. Use-se também wna patena.

e. Ao se preparar para sua função o Ministro lave as mãos �
apresente-se vestido de modo cofl{iizente com este sagrado rm
nistério.

3. Te�nada a distribuição, ô Ministro lava os dedos, se for neces
sário, e volta ao seu lugar na assembMia dos fiéis.

ABERTURA DA CELEBRAÇÃO
1. A Celebração é iniciada por um cântico, onde for poss(vel.
Tenninado o canto, diz-se a

***
SAUDAÇÃO
2. Se for·Sacerdote ou Diácono, o Ministro dirá wna das fórmulas
seguintes:

26
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1 � M - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.
T - Bendito seja Deus,
que nos reuniu no amor de Cristo!
ou:

2� M - O Senhor esteja convosco.
T - Ele está no meio de nós.
3. Diz, em seguida, estas pal.avras ou outras equivalentes:
M - Irmãos: nesta manhã (tarde ou noite) Nosso Se
nhor Jesus Cristo se dignou vir até nós. Reconhe
cendo que somos pecadores, peçamos-lhe o per
dão dos nossos pecados, para podermos nos unir
mais intimamente a Ele e a todos os nossos ir
mãos.

ATO PENITENCIAL
4. Após um momento de recolhimento, o Ministro convida a as
sembléia ao ato penitencial, escolhendo uma das três fórmulas se
guintes.

1 � M - Digamos todos:
T - Confesso a Deus todo-poderoso
e a vós, irmãos,·
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras,
atos e omissões,
28

batendo 110 peito:

por minha culpa, minha tão grande culpa.
continuando:

E peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
M - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.
ou dirá:

2� M - Tende compaixão de nós, Senhor.
T - Porque somos pecadores.
M - Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T - E dai-nos a vossa salvação.
M - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vda eterna. Amém.
ou ainda:

31! M - Senhor,
que viestes salvar os corações arrepend·dos
1
tende piedade de nós.
T _ Senhor, tende piedade de nós.
M - Cristo, que viestes chamar os pecadores,
tende piedade de nós.
T - Cristo, tende piedade de nós.
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M - Senhor,
que intercedeis por
nós junto do Pai,
tende piedade de
nós.
T - Senhor, tende
piedade de nós.
M - Deus todo-pode
roso tenha com paix
ão de nós,
perdoe os nossos
pecados
e nos conduza à
vida eterna. Amém
.

LEITURAS

=

ltado confonne o caso, pronu nciar uma
nos t�tos bfblicos lidos n essa ocas o.
iã

A COMUNHÃO

·
10· O Ministro dirige-s e ao sacrário, retlra
o c,·b6rw:
· deposita-o
sobre o altar e ge_nujlete· T,0dos p
necem alguns instant es em
silenciosa adoraçao, que pod er:á te=r com um dJntico eucarf
s
fico.

CELEBRAÇÃO DA
PALAVRA

Pai Nosso

5. Antes das /f!ituras
poderá o Ministro diz
e r as pa/.avras
tes ou s emelhantes,
seguin
como introdução:

M - Preparemo-nos
para ouvir atenta
mente a Palavra
de Deus e vivê-la
com generosidade
e amor.
6,

Um l.eitor ou o pr6p
rio Mini stro dará inic
derã o ser intercaladas
io às leituras que po
de
cânticos escolhidos,
tre os salmo s.
d e preferência, den

7. Em Celebrações
mais longas poderão
seguinte ordem:
s er lidas três leituras,
primeira, do Antigo
na
Testamento; s egun
Apóstolos; terceira,
da, dos
dos Evangelhos.
B. Na escolha das
mesm as convém
aplicar-se o princfpio
monização, isto é,
da har
que haja um nexo, sem
leituras.
pr e que poss(v el, entre
as
Os textos à e scolha
do
Min
istro
e
n
nual, págs. 62 /
contram-se nofim deste
63 .
Ma
HOMILIA ou CAT

.

fora da Missa,
/�-é fi
brev e Catequese uuse

11.

M - Rezemos, com amor e confiança, a oração que Je
sus nos ensinou.
T. Pai Nosso...
Sinal da Paz

12.

9. Terminadas as
leitu

ras, o M inistro pod
dicada pelo Bispo
erá ler uma Homilia in
ou pelo Pároco, ou,
por s e tratar d e Com un
hão
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O Ministro dirá as palavras segu intes o u semelhant es.

M - A paz do Senhor esteja sempre convosco
T - O amor de Cristo nos uniu.
Saudam-se mutuamente como na Missa.
13. O Ministro abr e o cibório, genuftete e diz:

e·

Felizes os convidados para a era do Senhor'
.

com a rwSu
i.L ,;�
u wn po u co e levada so b r e o eib6rio o u r ec1p1
..e nte,
continua em voz a�a:
e

EQUESE

Ministro prossegue:

Eis o Cordeiro de D eus, que tira O pecado do mundo.

todos acresc e ntam uma vez:
_
d.
Te

Senhor , eu nao sou tgno de que entreis em minha
morada, mas d.1ze,. uma palavra e serei. sa1 vo.
31

14. antes de distri
buir a Comunhão,
poderá minisrrá-la a
prio, dizendo em s
si p ró
ilêncio:

M - Oue o Corpo
de Cristo me gua
rde para a vida
ete rna.
15.

Depois, apre senta o
Corpo do Senhor, dizen

M - O Corp o de
Cristo!

18. Invocando a bê nção de Deus, dirá:
do a cada um:

O comungante resp
onde: Amém.

Enquanto o Minisrro
distribui a Comunhã
alg um clintico eu carís
o, p ode-se cantar
tico.
16. Terminada a
dist
cibório no tabernác ribuição da Comunhão, o Minisrro repõ
e o
ulo, genujlete e, se
dedos.
julgar necessário,
lava os
Podem todos co
nservar-se sentado
tttmpo, como po dem
s em silêncio por
algum
também can tar um
salmo ou cântico de
louvor.
17.

O silêncio será en
cerrado com a Oraç

ão:

Oremos:
Ó Deus, que nes
te admirável Sac
nos deixastes o
ramento
memorial de
concedei-nos
tal veneração vossa paixão,
pelos sagra dos
mist érios do v
e do voss o Sa
oss o Corpo
ngue,
que experiment
a sua eficácia emos sempre em nós
redentora.
Vó s que sois
Deus, com o Pai
,
na unidade do
Espírito Santo
.
T-Amém.
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BÊNÇÃO FINAL

M - Oue o Senhor nos abençoe,
guarde-nos de todo mal
e nos conduza à vida eterna.
T-Amém.
M_

o

ou:

Senhor todo-poder ?s0
e cheio de misericórdia
Pai e Filho e Espírito Santo
nos abençoe e nos guarde.

T-Amém.

rá:

0 Ministro, se for sacerdote ou d.iá cono, a brindo os braços, di-

M - O Senhor esteja convosco.
T _ Ele está no meio de nós.
M -Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
T-Amém.

M - Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.
T-Amém.
Feita a devida reverência, o Ministro se retira.
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3.

batendo no peito:

COMUNHÃO FORA DA
MISSA

por minha culpa, minha tão grande culpa.

rito simples

continuando:

Sendo a Comunhão sacr
amental o coroamento
cipação na Missa, não
da parti
se just ifica sua adm
inistração fora da
celebração eucarística,
a não ser por legít
imo imp edimento,
como seja verdadeira
impossibilidade de pres
ença à Missa.
Em tal caso segue-se este
rito
(com uma celebração
da Pala vra de Deus), sobr
mais breve
etudo quando só uma
ou duas pessoas
forem comungar.

E peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

M - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.

Ato inicial

O Ministro convida
os comungantes à
penitlncia, podendo
usar as pala vras habituais
ou semelhantes:

M - Irmãos, reco
nheçamo
cebermos digname s as nossas faltas para re
nte a Comunhão no
Senhor.
Corp o do

ou:

2

M - Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T _ E dai-nos a vossa salvação.

Após uma breve paus
a para o exame de cons
das fórmulas segu
ciência, diz uma
intes:

M - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.

ATO PENITENCIAL

1

M - Confessem os
os nossos pecados
.
T - Confesso a Deu
s to do-p oderoso
e a vós, irmãos,
que pequei muitas
vezes
por pensamentos e
palavras,
atos e omissões,
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M - Tende compaixão de nós, Senhor.
T _ Porque somos pecadores.

ou:

3

M - Senhor,
que viestes salvar os coraçoe
s arrepend'dos
,
,
tende piedade de nós,
T - Senhor, tende piedade de nós.
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M - Cristo,
que viestes chamar os
pecadores'
tende piedade de nós.
T - Cristo, tende pieda
de de nós.
M - Senhor,
que intercedeis por nó
s junto do Pai'
tende piedade de nós.
T - Senhor, tende pieda
de de nós.
M - Deus todo-poderoso
tenha compaixão de nó
s,
perdoe os nossos pecad
os
e nos conduza à vida ete
rna. Amém.
LEITURAS

. A celebra�ão da Palavra
lettura da Escritura, à escol pode redu zir-se a apenas uma breve
ha do Ministro (Ver págs.
42 e 43).

PAI NOSSO

Após a leitura o Ministr
o introduz a Oração Domin
a fónnula do missal ou
ical com
alguma outra seme lhante:
M - Rezemos, c?m a
mor e conf iança, a oraçã
o que Je
sus nos ensinou:
T - Pai nosso, que
esta is nos céus'
santificado seja o vos
so nome,
venha a nós o vosso
reino'
seja feita a vossa von
tade
assim na terra com o
no céu·
o pão nosso de cada
dia
perdoai-nos as nossas no� dai hoje'
assim como nós perd ofensas'
a quem nos tem ofen oamos
dido
e não nos deixeis
cair em tentação
mas livra i-nos do
mal.

36

RITO DA PAZ

M - A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T - O amor de Cristo nos uniu.
COMUNHÃO

O Ministro abre o sacrário, retira o cibório, descobre-o, genu
flete e, de frente para os fiéis, tendo a hóstia um pouco elevada
acima do cibório, diz em voz alta:
M - Felizes os convidados para a Ceia do Senho 1
r
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.
e todos acrescentam uma vez:
T - Senhor, eu não sou digno de que entreis em mi
nha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Ministrando a Comunhão, diz a cada um:
M - O Corpo de Cristo.
O comungante responde: Amém.
Terminada a distribuição da comunhão, o Ministro recolhe no
cibório os jragmemos que houver e, se for necessário, purifica as
mãos. Recoloca o Sacramento 110 tabernáculo e faz genuflexão.
AÇÃO DE GRAÇAS

Pode-se guardar durante algwn tempo um sagrado silêncio ou
entoar um salmo ou cântico de louvor.
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A seguir, o Ministro,
conclui, dizendo:

Oremos :
Ó Deu�, que neste
admi
nos de1x_astes o mem rável Sacramento
orial de vos
s a paixã o,
concedei-nos tal
veneraçã o
pelos sagrados mis
térios do vosso Corp
o
e do vosso Sangue
,
que experimentemos
s empre em
nós
a sua eficácia red
entora.
Vós q_ue so is Deus,
com o Pai,
na unidade do Espír
ito Santo .
T-Am ém.

e infundi em no ssos co rações
a fortaleza deste sacramento salutar.
Po r nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Es pírito Santo.
ou:

Oremos : Ó Deus , salvaçã o dos que crêem em vós,
concedei que o (a) vosso (a) filho (a) N.,
confortado (a) pelo pã o e pelo vinho celestes ,
possa chegar a o reino da luz e da vida.
Por nos so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Es pirita Santo .
BÊNÇÃO FINAL

No Tempo Pascal

M - Oremos : Ó D�u
s , derramai
em nós
0 vosso Es pírito
de caridade
para que, sacia
· dos
ermaneçamos uni pelos sacramentos pascais
�
dos no vosso amo
r.
or n?sso
Senhor Jesus Crist
o, vosso Filh
na unidade do Esp
o,
írito Santo .
ou:

�=

Oremos : Purificad
os da antiga
culpa,
nós vos pedimos
, ó Deus,
comunhã o no
Sacramento do vosso
/
ransfo rme em nov
Filho
a
criatúra.
p l
os:o. Senh
or Jesus
n! inir: J:âo � s
Cristo, vosso
Ptrr to Santa.
[ Filho,
ou:
Oremos: Deus eter
no
que pe l a ressurreiçã e todo -poderoso,
o de Cris to
nos renovais par
a a vida eterna
fazei frutificar em
nós o sacram�nto
Pascal,
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Invocando a bênção de Deus, o Ministro persigna-se, dizendo:

M - Que o Senhor no s abençoe,
guarde-nos de tod o mal
e nos conduza à vida eterna.
ou:

M - O Senhor tod o-poderoso e chei o de misericórdia,
Pai e Filho t e E s pírito Santo ,
no s abenço e e nos guarde.
T-Amém.
Se o Ministro for Sacerdote ou Diácono, dirá:

M - O Senhor esteja conv osco.
T - Ele está no meio de nós.
M -Abenço e-v os Deu s todo -poderoso,
Pai e Filho t e E s pirita Santo .
T-Amém.
M - Vamos em paz e
T-Amém.

o

Senho r nos aco mpanhe.
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4.

ATO PENITENCIAL

EM CASA DO ENFER
MO
rito solene

1. Junto do enfermo prep
ara-se uma pequena mesa
coberta com
uma toalha. Convém acentuar
o caráter fe stivo da part
icipação na
Ceia do Senhor: velas,jl
ores, etc.
CHEGADA
Saudação

2. Logo ao e ntrar em
casa, a pessoa que traz a Com
unhão saúda
os presentes e o enfenno,
dizendo wna das fónnulas
usadas na Mis
sa ou a seguinte:

M - A paz esteja nesta
casa e em to dos
vem.
ou : A paz es teja co
ntigo (c onvosc o ).

os que aqui vi

3. A "teca" ou píxide
é colocada sobre a mesa.
Em silêncio por
alguns momentos, todos ado
ram o Senhor.
4. O Ministro dirige aos
presentes esta exortação ou
outra mais
adaptada às condições do
doente:

M - Meus irmãos : N
osso Senh or Je
sus Cris to,
de passar deste m
undo para o Pai, deixo antes
u-nos o
sacramento
do seu Co rpo e do
seu Sangue, para
que, na hora da noss
a passagem des ta vida
ele, fortificados por
para
esse alimento da últi
gem, nos encontra
ma via
ss emos mun
idos co m o penhor
da ressurreiç ão.
Unidos . pela caridade
ao nosso
irm ã N. (à nossa irmã
N}, rezemos p or ele(ela).
E todos rezam algum

tempo em silêncio.
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5. Se o Ministro é sacerdote, neste mome nto poderá atender em
confissão sacrame ntaL o enfermo caso este o de se1.e,.
,
se não é sacerdote, conv1'da o e n-�
' nno e os presentes ao ato peJe
nitencíal.

M - Em presença do Sen hor reco nheçamos que so
m os pecadores , pa �a P�rticiparmos dig namente
des ta santa celebraçao.
e em seguida dizem todos
6. Faz-se uma br eve pausa em si"lêncío
·
o ato penitencial ou simplesmente o ,.ato de contri ção" usado ha,
bitua/me nte.

T - C onfesso a Deus todo -po deroso
e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
po r pensa�e_ntos e p alavras,
ato s e om1sso es ,
batendo no P_eito:

. ha tão grande culpa.
por minha culpa, min

continuando:

.
E peço à Virgem Mana,
a os anjo s e sant os
e a vós, irr:17 ãos, .
que rogueis po r m,m a Deus , nosso Senhor.
. � o de n ós '
M - Deus todo-po deroso tenha compa1xa
perdoe os n ossos pecados
e nos co nduza à vida eterna. Am ém .

°

Se o Ministro da Comunhã é SACERDOTE, após o Sacra
mento da R econc1·l·1ação ou o ato pem·te ncial' poderá conceder a
. de morte, do segumte
indulgência plenária ao enfermo, em perzgo
modo:
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Eu, pela faculdade qu e me foi concedida pela Sé Apostó
lica, concedo-te indulgência plenária e o perdão de todos os.
teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, t e do Espírito
Santo. Amém.
ou:

Pelos sagrados mistérios da nossa redenção, Deus todo
poderoso te perdoe todas as faltas desta vida e todas as penas
futuras; abra-te as portas do paraí so e te conduza às alegrias
eternas. Amém.
CELEBRAÇÃO DA PALAVRA
Leituras

7. O Ministro lerá a Palavra de Deus. Ao escolher a lein1ra (ou
leituras) Levar6 em conta as circurzsttincias, podendo ler apenas um
ou outro texto da Liturgia do dia ou da própria Escritura.
8.. Após a Leitura é recomendável algum tempo de silêncio ou de
reflexão.
9. Entretanto, em certos casos (se o doente seguiu a Missa pelo r6dio ou televisão, grande fadiga...), a celebração da Palavra pode
reduzir-se a apenas uma breve Leitura da Escritura, como por
exemplo:

"De tal modo amou Deus o mundo, que lhe deu
seu Filho único, para que todo o que nele crer não pe
reça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o
Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o
mundo seja salvo por ele." (Jo 3,16-7)
"Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna: e eu o ressuscitarei no último dia.
Pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue
verdadeira bebida. - Quem come a minha carne e be-
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be o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim
como o Pai, que é vida, me enviou, e eu vivo pelo Pai,
também o que de mim se alimenta viverá por mim.
Este é o pão que desceu do céu, não como aquele que
vossos pais comeram e morreram; o que come deste
pão viverá para sempre." (Jo 6,54-58).
"Disse Jesus a Tomé: "Eu sou o caminho, a ver
dade e a vida; ninguém chega ao Pai senão por mim."
(Jo 14,6).
"Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e
meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos
nossa morada." (Jo 14,23).
"Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vo-la
dou como a dá o mundo. Não se perturbe o vosso co 
ração nem se atemorize." (Jo 14,27).
"Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não
permanecer na videira. Assim também vós: não po
deis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em
mim." (Jo 15,4).
"Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permane
cer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque
sem mim nada podeis fazer." (Jo 15,5).
"Todas as vezes que comerdes deste pão e beber
des deste cálice lembrais a morte do Senhor, até que
venha." (1 Cor 11,26).
"Nós conhecemos e cremos no amor que Deus
tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece
no amor permanece em Deus e Deus nele." (1Jo 4,16).
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VI Á TI C O-----------------,
Profissão de fé batismal
Convim que o enfenno antes de receber o Viático,
quanto possível, renove suafl batismal.

M - Caro irmão (Cara irmã):
Agora eu o (a) convido a renovar mais uma
_
vez a sua profissão de fé que fez no dia do
seu batismo, repetiu quando participou da
primeira Eucaristia e ao ser crismado(a). Esta
é a fé que nos une na mesma Igreja, tornan
do-nos filhos de Deus e irmãos em Cristo Je
sus!
M - Crês em Deus Pai todo-poderoso, criador do
céu e da terra?
CREIO.
M - Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que nasceu da Virgem Maria pade
ceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e
subiu ao céu?
CREIO.
M - Crês no Espírito Santo, na santa Igreja �at.9 lica, na comunhão dos santos, na rem,ssao
dos pecados, na ressurreição dos mortos e
na vida eterna?
CREIO.

Preces

Se as condições do enfenno o pennitirem, será recitada
breve súplica com es !af palavras ou semelhantes:

M - Irmãos:
invoquemos num só coração
nosso Senhor Jesus Cristo:
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Ao Senhor, que nos amou até o fim,
e se entregou à morte para nos dar a
vida,
roguemos por nosso irmão (nossa irmã) N.
T - Senhor, escutai a nossa prece.
M - Ao Senhor, que disse: "Quem come a minha
carne e bebe o meu sangue possui a vida
eterna",
roguemos por nosso irmão(nossa irmã) N.
T - Senhor, escutai a nossa prece.
M - Ao Senhor, que nos convida àquele banque
te, onde já não haverá dor, pranto e tristeza,
nem separação alguma,
roguemos por nosso irmão (nossa irmã) N.

Senhor, escutai a nossa prece.

COMUNHÃO
10. O Ministro introduz a Oração do Senhor com a f6miula do
missal ou alguma ouJra semelhante:

M - Agora, todos juntos, rezemos, c�m amor e con
fiança, a oração que Jesus nos ensinou:
T - Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome,
venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu;
o pão nosso de cada dia nos dai hoje,
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perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

14. Se outras pessoas nesse momento manifestarem desejo de rece
ber a Comunhão, o Ministro poder-ri ministrá-la da maneira habi
tual. Em seguida, consome algum possfvel fragmento da hósti.a, fe
cha a "teca" e, quando necessário, purifica os dedos.

11. O Mini stro abre a "teca", genuflete e, segurando o pão· consa

AÇÃO DE GRAÇAS

grado, eleva-o e diz:

M - Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo.
12. Juntos, dizem todos uma só vez:

T - Senhor, eu não sou digno de que entreis em mi
nha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
13. Ministrando a Comunhão, diz: "O Corpo de Cristo", e o en
fenno responde: "Amém" e comunga.

VI Á TI C O----------------,
O Ministro aproxima-se do enfermo, apresenta-lhe o Sa
cramento e diz:

M - O Corpo (ou: O Sangue) de Cristo.
O doente: Amém.
E, imedi.atamente ou após a Comunhão, acrescenta o

M - Que ele te guarde e conduza à vida eterna!
O doente: Amém.
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15. Convém que todos orem por alguns instantes em silêncio ou

sob a orientação do Ministro, que dirá, para encerrar, a oração da
pós-comunhão da Missa do dia, ou por exemplo, uma das seguin
tes:

Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
cheios de confiança vos pedimos
que o Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo,
recebido em comunhão por nosso irmão (nossa
[irmã),
lhe seja para o corpo e para a alma,
um remédio de vida eterna.
Pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor.
Todos: Amém.
ou:

Senhor, que vossos fiéis
se firmem nos vossos dons eternos:
tomando-os como alimento,
que eles os procurem cada vez com maior ardor
e por eles sejam sempre nutridos.
Por Jesus Cristo nosso Senhor.
Todos: Amém.
ou:

Senhor, velai sempre por aqueles
que renovais com o pão celestial.
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Como não cessais de os reconfortar,
fazei que se tornem dignos da eterna salvação.
Por Jesus Cristo nosso Senhor.
Todos: Amém.
ou:

Ó Deus, que sustentais nossas forças
no sacramento da Eucaristia,
dai-nos encontrar a vida eterna
por meio deste banquete para o qual nos convi
[ dastes.
Por Jesus Cristo nosso Senhor
Todos:Amém.

VI Á TI C

º-------------�

O Ministro conclui, dizendo:

Oremos:
Ó Deus, nós temos em vosso Filho
o caminho, a verdade e a vida:
olhai com bondade o vosso servo N.
(a vossa serva N).
e fazei que,
confiando em vossas promessas
e renovado(a) pelo Corpo
e pelo Sangue do vosso Filho,
caminhe em paz para o vosso reino.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
T-Amém.
M - Que Deus esteja sempre contigo,
te proteja com seu poderoso auxílio
e te guarde em paz.
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Porfim, o Ministro e os demais presentes podem
saudar o enfenno, desejando-lhe a paz.
16. Após a oração, invocando a bênção de Deus, o Ministro per
signa-se, dizendo:

M - Que o Senhor nos abençoe,
guarde-nos de todo mal
e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
ou:

M - O Senhor todo-poderoso e cheio de misericórdia,
Pai e Filho e Espírito Santo,
nos abençoe e nos guarde.
T-Amém.

***
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5.

EM CASA DO ENFERMO
rito simples

17. O rito simples é usado quando se dá a comunhão a vários
doenJes distribuúios por várias enfennarias ou apartamentos de
hospitais.
18. Contudo, este rito simples pode sempre ser enriquecido com
elemenJos tirados do rito solene (pág. 40).
1 - Inicio da celebração

19. Pode começar na igreja ou capela, ou junto do primeiro
doente, por uma fónnula em que se proclame o mistério da Euca
rfstia, como por exemplo:

M - Ó sagrado banquete,
onde Cristo nos é dado como alimento,
é celebrado o memorial da sua Paixão,
o espírito se enche de graça
e nos é dado o penhor da glória que há de vir!

22 - Aquele que vai comungar, diz uma só vez:

Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em
minha morada, mas dizei uma palavra e serei sal
vo(a).
111 - Fim da celebração

23. Depois da comunhão do último, reza-se a Oração final na
igreja ou capela ou no quarto do último comungante:

M - Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso,
cheios de confiança vos pedimos
que o Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo,
recebido em comunhão por nosso irmão,
(nossa irmã)
lhe se ja para o corpo e para a alma
um remédio de vida eterna.
Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
T-Amém.

***

11 - Comunhão

20. O Ministro se aproxima de cada doente com a Eucaristia.
Outra pessoa poderá acompanhá-lo e, se parecer oportuno, com
wna vela acesa.
21. Diz, uma só vez, para _todos os doen1es que estão no mesmo
quarto ou enfennaria ou a cada um em particular:

M - Felizes os convidados para a Ceia do Senhor, Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
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li

6.

INVESTIDURA DOS MINISTROS

COMUNHÃO SOB A FORMA DE VIÁTICO
O Sacramento que prepara o cristão gravemente enfer
mo para o Encontro definitivo com o Senhor é a Eucaristia
dada em viático, isto é, como alimento de viagem para a Pá
tria celeste.
Todo batizado deveria passar de certa maneira sem tran
sição da "mesa dos peregrinos" ao banquete que o Senhor
"preparou em sua mansão celeste". Aliás, disse Jesus:
"Aquele que come a minha Carne e bebe do meu Sangue tem
a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." (Jo 6,55).
O Viático é normalmente precedido do Sacramento da
Reconciliação ou Penitência. Se durante a enfermidade o
doente não recebeu o Sacramento da Sagrada Unção, poderá
recebê-lo depois da Confissão, antes do Viático.
O M.E.C.E. deve providenciar zelosamente e com a ne
cessária urgência a preparação do enfermo para a Confissão,
solicitando a presença de um Sacerdote.
Após a Confissão poderá ser confiado ao Ministro o en
cargo de administrar o Viático.
Se o doente não for capaz de engolir uma parcela do pão
consagrado, poderá comungar apenas sob a espécie do vi
nho. Em tal caso o Ministro solicite instruções ao padre de
sua paróquia ou capela.
Todos os participantes da celebração podem receber a
Comunhão com o doente.

Nota: O rito para administração do VIÂTICO é o mesmo seguido
"Em casa do enfermo" (pág. 40) com os acréscimos incluf
dos no contexto (ver págs. 44,45,46, 48).
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Convém que este Rito seja realizado na igreja Catedral pelo
Arce(Bispo) ou algum Presbítero por ele delegado. - Isto se justifi·
ca pelo Jato de ser o Ordinário local o primeiro Pastor da Ar
qui(Díocese).
Reunem-se os Candidatos após um Curso coletivo, o que pro
porciona a todos uma demonstração de unidade no desempenho do
ministério que irão exercer.
. .
Após a investidura solene, em data posterior, os novos Minis
tros serão apresentados pelo respectivo Pároco às suas Comunida
des. Nada impede, porém, que em cerimônia mais simples, o pró
prio Pároco, com aprovação do Ordinário, realize o rito em sua
Paróquia.
a - DURANTE A MISSA

J. Após a Homilia o Bispo ou o Sacerdote por ele Delegado sen
ta-se e fa/,a aos fiéis sobre as razões pastorais desse ministério
em favor das assembléias litúrgicas.
APRESENTAÇÃO

2.

O Diácono ou o Presbítero designado para isso, apresenta os
candidatos (nomina.lmente, se for conveniente, respondendo
cada wn: PRESENTE), dizendo:
Senhor (Arce)Bispo.
A Igreja desta (Arqui)Diocese vos solicita P!Omo
ver a Ministros Extraordinários da Comunhao E_u
carística os candidatos aqui presentes e conferir
lhes a missão canônica, na qual serão investidos.
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3.

Terminada a vossa preparação para este nobre
ministério que vos é oferecido pela Igreja, consi
derai neste momento a vocação a que fostes cha
mados.

O Celebrante pergunta:

Sabeis se estão convenientemente preparados pa
ra exercer tão elevada missão?
4. O Presbftero responde:

Breve pausa para reflexão

Seus nomes foram indicados pelos Pastores das
Comunidades a que pertencem e acabam de receber
a preparação exigida nesta (Arqui)Diocese.

EXORTAÇÃO
5.

Sentados todos, o Celebrante dirige-se aos candidatos:

Filhos caríssimos.
Tendo sido escolhidos para Ministros Extraordiná
rios da Comunhão Eucarística, participareis de
modo especial do ministério que tem por ápice e
· fonte a Eucaristia, pela qual se edifica e cresce o
povo de Deus. Hoje vos é confiada a sublime mis
são de auxiliar os presbíteros e diáconos no de
sempenho de sua função de distribuir a sagrada
Comunhão aos fiéis, mesmo enfermos, como mi
nistros extraordinários.
Designados de modo especial para este ministério,
esforçai-vos por viver mais intensamente do Sacri
fício do Senhor, que é sinal e fonte de unidade da
Igreja.
Além disso, todos os que participamos do mesmo
pão, nós que somos muitos, formamos um só cor
po. Assim ao distribuirdes a Eucaristia aos irmãos,
especialmente os enfermos, praticareis com mais
fervor a caridade, de acordo com o mandamento
que o Senhor deu aos Apóstolos na última ceia:
"Amai-vos uns aos outros como eu vos amei."
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COMPROMISSO
6.

Estando todos de pé, o Celebrante, sent.ado, pergunta:

Quereis assumir a função de distribuir aos vossos
irmãos o pão da palavra e o Corpo do Senhor,
movidos pelo desejo de servir e edificar a Igreja?
Os Ministros respondem juntos:

Quero.
Quereis viver mais intensamente do mesmo Pão
Eucarlstico e conformar as vossas vidas ao Sacrifí
cio de Cristo?
Quero.
<:_uidado e
Quereis empenhar-vos com o m�ximo
_
o da Eu
1straça
adm1n
e
rvação
conse
na
ncia
reverê
caristia?
Quero.
No caso de entrega de alguma ins{gnia, dirá o Celebrante
a cada Ministro:

Receba esta cruz (medalha, teca, veste) como sinal
exterior de que foste declarado Ministro Extraordi
nário da Comunhão Eucarística.
Exerce o teu ministério com fé e caridade em favor
de teus Irmãos.
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7.

O Ce/.ebrante, estando todos de pt, e os Ministros de joelhos,
diz:
Irmãos:
Supliquemos confiantes a Deus
Pai
que se digne conceder sua bênção
a esses nossos irmãos
escolhidos para ministrar a Eucaristi
a.
E todos oram alguns instantes em silêncio.

ORAÇÃO E BÊNÇÃO

8.

O Celebrante diz pausadamente:
Ó Deus de bondade, Vós que
fun dastes
e governais a vossa família
,
dignai-Vos abençoar
estes nossos irmãos
a fim de que, distribuindo fiel
mente
o pão da vida aos seus irm
ãos
e confortados pela virtude
deste sacramento,
cresçam na fé e na carida
de,
para edificação de vossa Igre
ja.
Por nosso Senhor Jesus Cris
to vosso Filho
na unidade do Espírito San
to. '
Todos: Amém.

+

9.

b - FORA DA MISSA

O Rito de Investidura, por sua natureza, convêm que seja
sempre realizado durante a Santa Missa. Só em casos excep
cionais, será permitido fora da Missa.
Após um canto apropriado, o presidente da Celebração
faz uma breve alocução, instruindo os fiéis sobre as razões
pastorais desse ministério na Comunidade cristã.
Terminada a alocução, ele apresenta as pessoas escolhi
das, segundo o rito usado durante a Missa (pág. 53) ou com
palavras semelhantes para a exortação, o compromisso e a
bênção.
Segue-se a Oração dos fiéis, que se desenvolve da se
guinte maneira: convite à Oração, seguida de oração silencio
sa de toda a assembléia; intenções, incluindo uma invocação
pelos novos Ministros e oração conclusiva, feita por quem
preside à assembléia.
Terminada a Oração dos fiéis, dá-se a bênção como de
costume. E a Celebração se encerra por um canto apropriado,
enquanto todos se retiram.

Na Oração dos Fiéis haja uma
invocação pelos novos Minis
tros .
Na procissão das Oferendas
um ou vários Ministros levam ao
altar as hóstias, o vinho e a ágULZ
para o Sacriftcio.
A Comunhão lhes será ministrada
sob as duas espécies.
(De acordo com o Rito que acom
_
panha a instrução "lmmensae
Canta
tis').
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e- APRESENTAÇÃO

Ili

À COMUNIDADE EM QUE IRÃO SERVIR

APÊNDICE

1. É conveniente que os M.E.C.E. sejam apresentados
aos seus irmãos de maneira simples, mas com participação da
comunidade, e quanto possível, todos na mesma ocasião, se
forem vários.

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

2. O pároco ou reitor da Igreja anuncie com antecedência
a solenidade e convoque todos os paroquianos.
3. Convém que o pároco leia os principais trechos da
Instrução "lmmensae CAritatis", que autoriza tal ministério
que a Igreja houve por bem confiar novamente a determina
dos leigos.
4. A Missa para tal ocasião será a indicada no calendário
e começará como de costume.
5. A Homilia será apropriada à ocasião, com explicação
ao povo sobre as atribuições dos novos Ministros: em segui
da, o celebrante poderá convidá-los nominalmente a se apro
ximarem do altar. Desse momento em diante permanecerão
discretamente no presbitério (não aos lados do celebrante
como se fossem concelebrantes).
6. No momento da PAZ o sacerdote poderá saudá-los
pessoalmente um a um.
7. Nessa Missa o celebrante poderá convidar um ou mais
Ministros para auxiliá-lo na distribuição da Comunhão.
8. Terminada a Missa, o celebrante convidará os fiéis a
que manifestem seu regozijo, cumprimentando os Ministros
que acabam de ser investidos de tão nobre missão.
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1. DISTRIBUIÇÃO DA SAGRADA COMUNHÃO
a) Durante a Missa

a pedido do Celebrante, qu� n?o há grande a!luência de
_
fiéis ou alguma circunstância 1mprev1sta e _ nao esta�do
_
presente outro presbítero, pois este é Ministro Ordmâ
rio da Eucaristia, não se justificando em tal caso o ser
viço do Ministro extraordinário.

b) Fora da Missa
• em igrejas: quando há impedi�ento do Sacerdote

reitor da igreja, com seu consentimento e na falta de
outro presbítero.
.
.
• em Comunidades religiosas: quando há 1mped1mento do Capelão e com seu conhecimento.
• em capelas de colégios: para os alunos e pess _oas
presentes, quando o Capelão estiver ausente ou im
pedido.
• em hospitais: para enfermos em geral, individual
mente ou em grupos, e seus acompanhantes.
• em residências: somente para pessoas _que não po
dem sair de casa por doença ou por velhice.

.
.
Afora estas c1rcunstãnc1as, o M·E ·c · E· não poderá minis. às
trar a Sagrada Comunhão, sem incorrer em desob�d1'êneta
normas da Santa Sé e da Arquidiocese, podendo vir a perder
o seu mandato.
59

2. JEJUM EUCARÍS
TICO

Enfermo, em perigo de
vida, a quem é adm
inistrado o Sa
grado Viático, não está
obrigado a observar lei
bre o jejum.
algu ma so
O jejum eucarístico (abs
tinência de alimentos
sólidos e de
bebidas alcoólica s), é
reduzido a 15 (QUI
NZE) minutos
aproximada mente, em
favor de:
• doentes internados
em casas de saúde ou
impossibilita
dos de sair de casa, mesm
o que não estejam de
cama;
• pessoas não-doentes
, mas de idade ava
nçada, que não
saem de casa, por
velhice ou que estejam
em clínicas
para velhos;

4. A COMUNHÃO

Quanto possível, que o Ministro participe da Sa�ta Miss
toda vez q ue tiver de levar a Sagrada Comunhao, apre�
sentando ao S acerdote a "teca" aberta para receber a partfcula, logo após ter comungado.
Antes de ministrar a Comunhão, lave as mãos e
purifique os dedos, especialmente se algum fragme���º�!
desprendeu da hóstia.

***

• sacerdotes doe
ntes ou idosos, ainda q
ue não estejam de
cam a, que desejam
celebrar a Santa Missa
ou receber a
Sagrada Com unhão;
• enfermeiros, acomp
anhantes ou familiares
de pessoas
doentes ou idosas,
quando não puderem ,
sem certo
mal-estar, observar o
jejum eucarístico duran
te 1 (UMA)
hora, conforme a prax
e.
3. A CONFISSÃO:

O Minist ro da Com
unhão deve evitar gesto
s ou palavras
que possam dar ao
paciente a Impressão
de estar rece
bendo a absolvição
de seus pecados. Se
o enfermo preci
sar confessar-se, o
Ministro estará obrig
ado a chamar um
Sacerdote para ate
ndê-lo, e só então lhe
ministrará a Co
munhão, caso o Sace
rdote solicite sua ajuda
.
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LEITURAS

4.
5.
6.
7.
8.

(à escolha do Ministro)

A � leituras podem ser tomadas: 1. da liturgia do dia; 2.
_
� as Missas votivas da Santfssima Eucaristia; 3. do Preciosís
s �mo Sangue de Jesus; 4. da Missa votiva do Sagrado Cora
çao de Jesus.

João 6, 1 -15
João 6, 24-35
João 6,41-52a
João 6, 51-59
João 21,1-14.

DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE DE JESUS
Fora do Tempo Pascal:

DA SANTÍSSIMA EUCARISTIA
Fora do Tempo Pascal:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gênesis 14, 18-20
Êxodo 16, 2-4. 12-15
Êxodo 24, 3-8
Deuteronômio 8, 2-3. 15b-16a
1 Reis 19, 4-8
Provérbios 9, 1-6.

No Tempo Pascal:

1-1. Atos 2, 42-47
2. Atos 10, 34a. 37-43
11-1. Coríntios 10, 16-17
2. 1 Coríntios 11, 23-26
3. Hebreus 9, 11-15.
Evangelhos: 1. Marcos 14, 12-16. 22-28
2. lucas 9, llb-17
3. lucas 24, 13-35
62

1. Êxodo 12, 21-27
2. Êxodo 24, 3-8.

No Tempo Pascal:

1 -1. Apocalipse 1, 5-8
2. Apocalipse 7, 9-14

li -1.
2.
3.
4.

Hebreus 9, 11-15
Hebreus 12, 18-19. 22-24
1 Pedro 1, 17-21
1 João 5, 4-7a. 8b

Evangelhos: 1. Marcos 14, 12-16. 22-26
2. Marcos 15, 16-20
3. Lucas 22, 39-44
4. João 19, 31-37.
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DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Fora do Tempo Pascal:

1-1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Êxodo 34, 4b-7a. 8-9
Deuteronômio 7,6-11
Deuteronômio 10,12-22
lsalas 49,13-15
Jeremias 31,1-4
Ezequiel 34,11-16
Oséias 11,1b. 3-4. 8c-9.

No Tempo Pascal:

1-1.
2.
li -1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apocalipse 3,14b. 20-22
Apocalipse 5,6-12
Romanos 5,5-11
Efésios 1,3-10
Efésios 3,8-12
Efésios 3,14-19
Filipenses 1,8-11
1 João 4,7-16

Evangelhos: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mateus 11,25-30
lucas 15,1-10
Lucas 15,1-3. 11-32
João 10, 11-18
João 15, 1-8
João 15,9-17
João 17,20-26
João 19,31-37.

Nota: Além dos textos aqui citados o Ministro ainda po
derá utilizar os da Liturgia do dia.
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NORMAS VIGENTES NA ARQUIDIOCESE
DO RIO DE JANEIRO
A. INSTITUIÇÃO

1. A Instituição de Ministros Extraordinários da Comu
nhão Eucarística (M.E.C.E.) é regida pelas normas da
Santa Sé contidas na Instrução "lmmensae Caritatis"
de 29 de janeiro de 1973.
2. Compete ao Arce(Bispo) ou pessoa por ele delegada
conceder o mandato a M.E.C.E.
B. REQUISITOS PARA MINISTRO

Para desempenho de tão nobre missão exige-se do candi
dato que:
1. seja apresentado pelo pároco ou reitor da igreja,sem
pre que houver real necessidade pastoral.
O pároco terá o cuidado de indicar pessoas que sejam
bem aceitas pela comunidade e tenham consciência de
que são chamadas a prestar serviço à comunidade,por
mandato do Bispo,em perfeita harmonia com o pároco;
2. tenha grau de cultura ao nlvel do ambien�e onde exer
cerá sua missão e já esteja engajado na pastoral paro
quial, com o mlnimo de 25 anos de idade,independen
temente do estado civil;
3. apresente possibilidade de crescimento na fé e capaci
dade de maior aperfeiçoamento no exercício do seu
ministério, não sendo mero distribuidor da Comunhão,
mas verdadeiro evangelizador, que onde quer que es
teja, anuncie o Cristo;
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4. demonstre liderança no desempenho de sua m1ssao,
sobretudo diante da comunidade ou de enfermos, inse
rindo a Comunhão numa breve celebração da Palavra;
5. seja responsável e sempre pronto para servir, quando
solicitado, pois tal ministério lhe é conferido, nunca em
reconhecimento por "serviço prestado", mas como um
chamado para servir o Povo de Deus na distribuição da
Eucaristia.

c. em comunidades de zona rural ou de bairros onde
habitualmente não é celebrada a Eucaristia, por falta
de padre;
d. em atendimento aos doentes, pessoas idosas, pri
sioneiros, todos impossibilitados de se locomove·
rem habitualmente até a igreja.

6. Tratando-se de pessoas casadas, convém que haja
compreensão, apoio e anuência tanto do cônjuge como
de seus filhos.

2. O mandato é ordinariamente conferido : m : avor de
_
uma determinada comunidade (paróquia, 1gre1a ou ca
pela, colégio, hospital, convento); poderá, entretanto,
ser exercido em favor de outras comunidades, desde
que haja real necessidade, a juízo de seu pároco ou ca
pelão.

C. FORMAÇÃO DOS MINISTROS
1. Antes de serem admitidos ao exercício de sua missão,
os candidatos serão devidamente preparados em um
curso de breve duração, findo o qual serão apresenta
dos à investidura no mandato.

3. Nesta Arquidiocese o mandato será válido somente por
dois anos, podendo ser renovado ou rev.? gado � ela
autoridade competente, mediante inforn:iaçao do reitor
da igreja em que o Ministro tenha exercido o seu man
dato.

2. Os Ministros procurarão aprofundar sua formação, fre
qüentando cursos, palestras e retiros, não só em seu
próprio benefício, mas ainda em favor de sua comuni
dade.
3. Tais cursos serão programados e orientados pela Co
missão de Liturgia da Diocese.
D. EXERCÍCIO DO MANDATO
1. O mandato será exercido:
a. a serviço das paróquias e capelas onde é muito ele
vado o número dé comungantes durante a celebra
ção da Eucaristia;
b. em comunidades de religiosos ou religiosas que não
contam com a celebração diária da Santa Missa;
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4. Exige-se do Ministro:
a. dignidade no modo de viver, segundo o Evangelho;
b. presteza e solicitude pastoral como Ministro da Co
munhão entre os irmãos;
e. obediência às normas e ritos determinados pela
Santa Sé e em vigor na Diocese.
d. interesse pela sua própria formação, comparecendo
aos encontros programados.
5 Quaisquer dúvidas que venham a surgir no exercício?º
· ministério, submetê-las à autoridade competente 1B1s
po, Pároco1 Comissão de Liturgia).
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6. Ministros de outras Dioceses poderão ser eventual
mente admitidos ao exercício de sua função, desde que
apresentem previamente a sua credencial ao Pároco lo
cal e estejam servindo em sua Diocese de origem.
Igualmente exige-se que se comprometam a seguir as
normas vigentes na Diocese local.
E. NORMAS GERAIS
1. Ao administrar a Comunhão, o Ministro apresente-se
vestido de modo condizente com a dignidade desse mi
nistério e com o ambiente em que o exerce.
2. Ao levar a Eucaristia o Ministro o faça com discrição e
espfrito de fé, atendendo às precauções necessárias ao
seguro e nobre desempenho dessa missão.
3. As espécies consagradas entregues ao Ministro ficarão
sob sua exclusiva responsabilidade, não lhe sendo per
mitido conservá-las em sua casa, nem confiá-las a pes
soa não autorizada.
4. Sendo a Comunhão parte integrante e fruto do Sacriff
cio Eucarístico (Constituição sobre a Liturgia nÇ? 56) não
é permitido administrá-la fora da celebração eucarfsti
ca, a não ser nos casos previstas acima citados (D
1.b,c,d).
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à luz da evangélica
opção preferencial pelos pobres,
para formar o povo de Deus
e participar da construção
de uma sociedade justa e solidária,
a serviço da vida e da esperança
nas diferentes culturas,
a caminho do Reino Definitivo.
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MENSAGEM PARA A CELEBRAÇÃO
DO JUBILEU DO ANO 2000

Irmãos e irmãs em Cristo Jesus,
"Anuncio-vos um grande júbilo" (Lc 2,1 O).
Com profunda alegria e esperança vos saudamos e vos
apresentamos, como fruto de nossa 34ª Assembléia Geral, o
Projeto de Evangelização para a Igreja no Brasil "Rumo ao
Novo Milênio", em preparação ao grande Jubileu do ano 2000.
Ele introduz a humanidade no Terceiro Milênio da Encarnação
do Filho de Deus, Jesus Cristo.
Este Projeto procura responder, com entusiasmo, à Pala
vra do Papa João Paulo II, que convoca a Igreja, em continui
dade com o Concílio Vaticano II, a dar testemunho de sua fé no
mundo onde crescem a violência, a injustiça e o secularismo; a
promover o diálogo e a unidade, principalmente entre os cris
tãos; a transformar a sociedade em sinal do advento do Reino
de Justiça, Amor, Paz, Vida Plena que Jesus veio nos comu
nicar.
A quem compete realizar este Projeto de Evangeliza
ção? A todo o povo de Deus. Mas, em especial, convocamos os
presbíteros, os diáconos, os consagrados e consagradas, os lei
gos e leigas envolvidos na ação pastoral.
O resultado deste Projeto vai depender da acolhida e do
empenho das comunidades, das pastorais, das associações, dos
movimentos e de cada um de nós. Todos estamos comprometi
dos com o anúncio jubiloso do Ano da Graça do Senhor.
O Projeto procura integrar as preciosas orientações da
Carta Apostólica "Advento do Terceiro Milênio'', as propostas
missionárias do COMLA 5 e as "Diretrizes Gerais da Ação
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Evangelizadora da Igreja no Brasil". Oferece conteúdos, dinâ
micas, roteiros, subsídios e sugestões.
As propostas contidas neste Projeto desejam !ncentivar
_
a criatividade das Igrejas Particulares e servlf de guia a todos
os missionários do Terceiro Milênio, a fim de que pr�cur:m
valorizar as quatro exigências fundamentais da Evangelizaçao:
o testemunho, o serviço, o diálogo e o anúncio.
O principal objetivo do Projeto é suscitar em todos no_vo
ardor e coragem na missão de Evangelizar, capazes de c1'.ar
novas expressões para que a mensagem salvífica �e Jesus Cns
to seja mais conhecida e, conseqüent�mente, seguida com amor
e generosidade, especialmente pelos Jovens.
Vale hoje para nós a palavra de Jesus: "O Re�o de
Deus já chegou. Convertei-vos e crede no Evangelho (Me
l,15).
A conversão requer muita oração. Convidamos todo�,
com particular confiança os que se dedicam à vida contemplati
va, a intensificarem suas preces; e os enfermos e outros �ue
sofrem, a unirem seus padecimentos à Cruz de Jesus Cristo
pelos bons frutos deste Projeto.
A Maria, Mãe de Deus e nossa - cuja vida é um �IM
creneroso e total à vontade de Deus - confiamos este ProJeto
de Evangelização. Sua proteção nos ajudará a assu�i-lo, com
crescente ardor missionário, para louvor de Jesus Cnsto �alva
dor, a quem sejam dadas honra e glória, na unidade do Pai e do
Espírito Santo.
Os Bispos do Brasil

Itaici, 25 de abril de 1996
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PRIMEIRA PARTE

1. CELEBRAR COM JÚBILO
O NOVO MILÊNIO

1.1.
1.1.1.

O SENTIDO DO "GRANDEJUBil.,ElP' DO ANO 2000
Significado da Encarnação

l . "Muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos
nossos pais pelos profetas. Agora, neste tempo que é o último,
ele nos falou por seu Filho, ... esplendor da sua glória e ima
gem do seu ser" (Hb 1,l-3a).
2. O Filho de Deus, tornando-se um de nós, assumiu a carne
humana, ao nascer da Virgem Maria, em Belém, há dois mil
anos. Este evento, a encarnação redentora do Filho de Deus, é
o ponto alto da história da salvação. Nesta Deus se revela como
Pai, de Abraão a Jesus Cristo, e mesmo antes de Abraão, atra
vés da criação (cf. Sb 13,Jss.; Rm 1,19-20; DV 2).
3. O significado desse evento - a Encarnação do Filho de
Deus e sua atuação na história - é descrito maravilhosamente
pelo Santo Padre João Paulo II, na carta sobre o "Advento do
Terceiro Milênio".l
4. Em seu Filho, Jesus Cristo, Deus Pai revelou, da forma
mais plena, seu amor para com a humanidade. Não o fez
de
for°:ª triunfalista, mas humilde, tanto que a importância do
seu
nascJmento escapou, de início, aos historiadores da época
(cf.
TMAS).
1. O título oficial, em latim, da carta datada de J O de novembro de 1994' é··
''Tertio Millennio Advenientc". Doravante a citaremos com a sigla TMA.
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5. A vinda do Filho de Deus mostra o caráter original da fé
cristã. Enquanto o ser humano busca a Deus na história, muitas
vezes "às apalpadelas" (At 17,27), o cristianismo nos revela
que é o próprio Deus que vem em busca da pessoa humana (cf.
TMA6).
6. Cristo revela à humanidade o projeto de Deus sobre o
mundo e, particularmente, a respeito da pessoa humana. Como
diz o Vaticano II, num texto que o Papa João Paulo II gosta de
citar, freqüentemente, Cristo "revela o homem a si mesmo e
descobre-lhe sua vocação sublime" (GS 22; cf. TMA 4). Ele
realiza plenamente os anseios humanos e responde à procura
que a graça de Deus suscita nas diferentes reHgiões.
7. Cristo não somente revela a vocação humana, mas cria
condições para que ela se realize. A homens e mulheres afasta
dos dos caminhos de Deus, Cristo traz força e luz para que
derrotem o mal e se reconciliem com o Criador e o universo
que criou. Cristo é o redentor, libertador da humanidade, pela
sua vida, morte e ressurreição (cf. TMA 7).
1.1.2.

Jubileu: celebração dos 2000 anos.

8. Compreender o sentido da vinda do Filho de Deus, de sua
encarnação na história humana, e aceitá-lo pela fé como nosso
Salvador, suscita em nós uma grande alegria e um sentimento
de gratidão: um grande júbilo.
9. Jesus mesmo tinha consciência da grandeza de sua mis
são, como mostra Lucas através da imagem do "jubileu". Tão
importante quanto o nascimento do Filho de Maria na gruta de
Belém, ao qual Lucas dedica umielato comovedor (cf. 2,1-21),
é a manifestação do envio de Jesus por pa1te de Deus que se dá
no batismo (cf. Lc 3,21-22). O próprio Jesus o comenta na
sinagoga de Nazaré, usando as palavras do Profeta:
7

"O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque me conferiu a unção
para anunciar a boa nova aos pobres.
Enviou-me para proclamar aos cativos a
libertação
e aos cegos, a recuperação da vista,
para despedir os oprimidos em liberdade,
para proclamar um ano que agrada ao
Senhor"
(Lc 4,18-19).
Decisiva é a conclusão:
"Hoje, esta escritura se realizou para
vós" (Lc
4,2Jb).
10. Para compreender a palavra de Jesu
s, é preciso conhecer
não apenas a profecia de Isaías (6J, 1-2a,
completado por 58,6),2
mas principalmente o capítulo 25 do Leví
tico (cf. também TMA
12). Af Deus estabelece que a cada 50 anos
, um ano seja "san
to" (v.10) e de júbilo. Nele deve ser
recoastruído, por assim
dizer, o projeto originário de Deus para
o seu povo: cada pes
soa deve voltar à sua família ou "clã", se
dela se afastou; cada
um deve ter de volta seu pedaço de terra
ou seu patrimônio
(que, aliás, não é propriamente "seu", mas
de Deus -cf. 25,23);
cada um deve santificar seus dias pelo
repouso e a contempla
ção, deixando de trabalhar a terra, com
endo o que brota espon
taneamente nos campos ou na mata; quem
tiver servos israeli
tas (ou seja, irmãos da mesma raça!) deve
rá libertá-los (25,2943); quem tiver parentes que se tenham
tornado escravos de
estrangeiros, deverá resgatá-los (25,47ss
). Em síntese, o ano
santo é o ano da "emancipação", libertaçã
o da qual todos care2. Aliás, todo o capítulo 58 de Isaías
deve ser lido para compreender o que
"agrada a Deus''. O ano "que agrad
a" a Deus é dito, em Lc 4, 19, "dek
tós" (que
a� Bíblias traduzem diversamenie:
favorável, de acolhimento, da graça
etc.). Em Lc 4,24, Jesus descreve o comp
ortamento dos habitantes de Nazaré
( e de
tantos outros) como daqueles pelos
quais o profeta (Jesus) não é "aceito"
ou
"acolhido" (dektós).
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ciam (cf. TMA 12). Lucas, ao longo de sua obra, mostra muitas
vezes que esta libertação comporta o "perdão dos pecados" por
patte de Deus (cf. Lc 1,77; 3,3; 24.47; At 5,31; 10,43; 13,38;
26,18).
1J. A lei do "jubileu" ou "ano santo" pode parecer ideal,
utópica e, talvez, poucas vezes tenha sido observada. O que
import� é que Jesus nos garante que veio para rea�izar hoje sta
_ �
lei ou promessa. O Reino de Deus, a ordem social e re!Jg10sa
que Deus quer para a felicidade de seu povo, realiza-se em
Jesus.
12. Mais exatamente, como diz Jesus, o plano divino anun
ciado pela Lei e os Profetas se realiza para nós que o aceita
mos. Somente acolhendo agora Jesus, o Reino ele Deus se torna
para nós realidade: somós acolhidos por Deus e nos tornamos
agradáveis a ele.
13. Como proclama a carta aos Hebreus, lembrada muitas
vezes pelo Papa, Jesus Cristo é o mesmo "ontem, hoje e sem
pre" (13,8). Ou seja: o "ano de graça" que J�st�s trouxe é ��r
manente. Jesus é fonte inesgotável da graça divina, do Espmto
que nos torna filhos de Deus Pai e irmãos de Jesus (cf. Gl 4,67; TMA 1).
1.2.

COMO CELEBRAR O JUBILEU?

14.

Acolher Cristo, agradar a Deus, celebrar o Jubileu ... tudo

isto tem dois aspectos:

- por um lado, olhar para Cristo de modo renovado e
deixar que a riqueza de sua luz ilumine o nosso tempo;
- por outro lado, olhar para nós, para nossas atitudes
com Deus, com o próximo, com a natureza e fazer que, à luz de
Cristo, reconheçamos nossos pecados e omissões e testemu
nhemos, com novo ardor, a nossa fé.
2.Rumo...
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1.2.1.

Celebrar o evento Cristo

15. O texto de Hb 13,8, retamente entendido,3 dá uma pista
importante. Celebrar Cristo e seu jubileu não é simplesmente
repetir a compreensão de Cristo que outros tiveram no passado
ou expressar a fé em Cristo unicamente com as fórmulas de
ontem. Como Lucas tinha claramente intuído, afirmamos que
não basta relatar com cuidado palavras e fatos do passado (cf.
Lc 1,1-4), mas é preciso mostrar Cristo vivo hoje.4
l6. O Papa diz que "no cristianismo, o tempo tem uma im
portância fundamental" (TMA 10) . Afirma que "em Jesus Cris
to, o tempo torna-se uma dimensão de Deus" (ibid.). Daí nasce
o dever de santificar o tempo. Todo momento, todo dia e todo
ano são "abraçados pela Encarnação e Ressurreição" de Jesus
Cristo e fazem parte da "plenitude do tempo".
17. Cada ano, até o fim dos tempos, é uma oportunidade
aberta para que o mistério de Cristo se revele mais luminosa
mente e permeie a história da humanidade. Infe1izmente ho
mens e mulheres podem desperdiçar esta oportunidade e recu
sar o "Kairós" ( Me 1,15), o tempo da graça e da salvação, o
boje que nos é oferecido por Deus. A Igreja renova, periodica
mente, seu apelo à conversão através dos anos jubilares, nos
quais concede indulgências, como especiais oportunidades de
penitência e graça.
18. Portanto, acolher o mistério de Cristo não é apenas
rejubilar-se com o que aconteceu bá 2000 anos. É sobretudo
abrir-se a esta luz perene, que ilumina uma realidade nova: a
história que avança, não sem muitos tropeços, ao encontro da
3. Como faz a tradução latina: "Christus heri, hodie et ipse in saecula".
lpse(= ele próprio, mesmo que se manifeste de diversas formas) e não idem (o
mesmo, no sentido de alguém ou algo que em nada muda, que não expressa
nada de novo).
4. O termo "hoje" volta freq üentemente em Lucas (cf. Lc 5,26; 13,33;
19,5.9) e é típico de sua visão da história.
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sua plenitude, em busca de "novos céus e nova_terra", reino de
Deus onde haverá para todos justiça e paz. E "ter os olhos
fixos" em Jesus, como sugere Lucas aos seus leitores (Lc 4,20),
numa mistura de atenção e de expectativa, para ver a realização
de suas promessas de salvação e de felicidade:
"enviou-me para evangelizar os pobres,
proclamar aos cativos a libertação
e aos cegos, a recuperação da vista... " (Lc 4,18b).

19. o júbilo que suscita em nós, no limiar do terceiro milê
nio, a percepção da luz que Cristo projeta sobre o fut� o da
humanidade, apontando os caminhos da paz e da fraternidade,
que Deus quer para seus filhos e filhas, torna-se, por um� ne
cessidade interior, desejo de comunicar a nossa fé, deseJO de
oferecer a todos a palavra do Evangelho.
1.2.2.

Rever nossas atitudes

20.

Com realismo o Papa se interroga sobre uma questão
muito difícil para a consciência cristã e que muitos preferem
simplesmente ignorar. Se, neste final de século, talvez como
nunca, ficou claro que não há ideologias que possam oferecer
alternativas à fé cristã. Por outro lado surge também forte o
questionamento: Por que �� parte tão gran�e da h�a_r_ii� ade
está longe de Cristo e, mais amda, das comunidades cnstas.

o Papa não hesita em admitir, olhando especialme�te
para o segundo milênio cristão, que erros e pecado� do_s cns
tãos têm dificultado o anúncio do Evangelho e sua d1fusao. Ele
confessa que os filhos da Igrej a "se afastaram do Espírito de
Cristo... oferecendo ao mundo... o espetáculo de modos de pen
sar e agir que eram verdadeiras formas de antitestemunho e de
escândalo" (TMA 33).

2 1.

ll

22. Como os não-cristãos podem discernfr uma clara ima
gem de Cristo e da sua Igreja, se ela está dilacerada por tantas
divisões entre os cristãos ? (cf. TMA 34).
23. Como os não-cristãos podem reconhecer a autêntica pro
posta evangélica, se ela vem acompanhada por intolerância e
violência? (cf. TMA 35). Ele cita, por exemplo, Cruzadas, In
quisição, guerras coloniais, massacres de populações não-euro
péias com destruição de suas culturas e expressões religiosas. E
ele pergunta: Estes escândalos estão realmente superados? De
les estamos realmente arrependidos e pedimos perdão com sin
ceridade?
24. Mesmo se não quisermos estender nosso exame de cons
ciência a questões aparentemente longínquas, mas que afetam
até hoje as relações dos cristãos entre si e com povos de outras
reJjgiões Uudeus, muçulmanos, orientais e, na América Latina,
indígenas e afro-americanos), temos que nos interrogar sobre
nossas responsabilidades presentes. O Papa enumera, por exem
plo, a indiferença religiosa, a perda do sentido da transcendên
cia, os extravias no campo ético, as graves injustiças e formas
de marginalização social (TMA 36) e se pergunta se os cristãos
não teriam contribuído para o alastramento desses fenômenos
"pelas deficiências da sua vida religiosa, moral e social" (cf.
GS 19). E acrescenta que o exame de consciência deve incluir
também a recepção do Concílio, ísto é, como estamos vivendo
a renovação proposta pelo Concílio Vaticano II.
25. Em outras palavras, como já pedia a "Evangelii
Nuntiandi", a Igreja (e cada um de nós, se quiser evangelizar)
deve renovar-se permanentemente, buscando incessantemente
sua conversão (EN 10) e começando a evangelizar-se a si mes
ma (EN 15 c). Deve, portanto, não repetir simplesmente as
fórmulas do passado, mas buscar na evangelização novo ardor,
novos métodos e novas expressões, em diálogo com a própria
época, atenta aos sinais dos tempos. Será que conhecemos bem
as diretrizes do Papa João Paulo Il com relação a uma "nova
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evangelização" (cf., por exemplo, CíL 34 ss; RMi 33; 41-60) e
as de Santo Domingo () 992), bem como as nossas próprias
"Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora" (1995) acerca da
"evangelização inculturada'', encarnada em nossa realidade so
cial e pluricultural?
1.3.

CELEBRAÇÃO MUNDIAL E CELEBRAÇÃO LOCAL

26. Na carta "Advento do Terceiro Milênío", o Papa João
Paulo II expressa o desejo de que o Grande Jubileu do ano
2000 seja celebrado e, antes de tudo, preparado em nível mun
dial e local (cf. TMA 21-26).
1.3.1.

A celebração em nível mundial

27. Partindo da convicção de que "cada jubileu é preparado
na história da Igreja pela divina Providêncía" (TMA 17), o
Papa vê no Concílio Vaticano II o acontecimento providencial
que inicja a preparação do Jubileu, pelo modo novo com que
apresentou ao mundo o mistério de Cristo e da sua Igreja (TMA
18-19). E disso concluiu que ''a melhor preparação para a pas
sagem bimilenária não poderá exprimir-se senão pelo renovado
empenho na aplicação do Vaticano II à vida de cada um e da
Igreja inteira" (TMA 20).
28. João Paulo II menciona também os Sínodos dos Bispos,
cujo terna fundamental foi a evangelização (TMA 21). E indica
ainda o seu ministério específico de Papa, Bispo de Roma,
Pastor de toda a Igreja, em cujo pontificado, o "novo advento"
em preparação ao ano 2000, tem sido uma preocupação funda
mental (TMA 23). Boa parte da Carta "Advento do Terceiro
Milênio" é dedicada a explicitar planos para a preparação do
Jubileu, ao longo dos próximos anos e para a própria celebra
ção jubilar.
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29. Esta celebração se estenderá a todas as Igrejas 1ocais e
terá na Terra Santa e em Roma o seu centro. O Papa propõe
que o ano 2000 seja voltado para a glorificação da Santíssima
Trindade e tenha um caráter intensamente eucarístico e ecumê
nico. Por isso propõe um encontro pan-cristão, ou seja, de re
presentantes de todas as Igrejas que reconhecem em Cristo o
seu Senhor (TMA 55). Expressa o desejo de visitar a Terra
Santa, percorrendo os caminhos do Povo de Deus da Antiga
Aliança, de Abraão e Moisés (TMA 24).
1.3.2.

33. Nesse contexto, elaboramos e propomos este Projeto de
Evangelização "Rumo ao Novo Milênio". Valemo-nos ?ºs fru
tos de nossa história cristã e especia1mente dos acontecimentos
mais recentes: o Concílio Vaticano II, as contribuições das Con
ferências Episcopais latino-americanas (Medellin, Puebla, San
to Domingo) e nossa recente caminhada pastoral. Fo�� d_e
especial valia os esforços de discernimento �as novas �x1genc1as da evangelização que marcaram na IgreJa do Brasil o An_o
Missionário ( 1994), o 5° Congresso Missionário Latino-�en
cano (COMLA 5, 1995) e as últimas ''Diretrizes Gerais da
Ação Evangelizadora" ( 1995-98).

A celebração em nível local

30. O Santo Padre se propõe ainda promover outros Sínodos
continentais (TMA 38): para toda a América, a Ásia e a Oceania.
Mas, principalmente, quer despertar as Igrejas locais, para que
preparem e ce1ebrem o Jubileu, de acordo com a sua história.
31. O Papa está consciente da diversidade das situações re
gionais e locais e não quer traçar uma "previsão mais detalhada
das iniciativas" (cf. TMA 29), respeitando as condições tão
diversificadas das Igrejas, confirmadas através da consulta feita
aos Cardeais e Bispos antes de propor suas diretrizes.
32. Ele lembra, sobretudo, que as Igrejas locais têm um pa
pel próprio (TMA 25), determinado por sua própria inserção na
história da salvação. Assim, Roma e a Terra Santa celebram
2000 anos de história cristã, mas há Igrejas, que acabam de
celebrar seu primeiro Milenário (como a Polônia em 1966 ou a
Rússia em 1988); outras, 500 anos (como a América espanho
la: 1492- 1992); outras, seu I º Centenário (como vários Países
africanos); e há ainda as que se preparam para celebrar 1500
anos de história cristã (como a França: 496-1996). O Brasil
verá coincidir o Grande Jubileu do ano 2000 com o 5° Centená
rio do início de sua evangelização.
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SEGUNDA PARTE

2. SOO ANOS DE EVANGELIZAÇÃO NO BRASIL

2.1.

PRIMEIRA EVANGELIZAÇÃO

34. A evangelização no Brasil está entrelaçada com a forma
ção da nação brasileira. Conhecemos sua história, ao menos em
grandes linhas. Portugal, ao longo de cerca de três séculos
(1500 -1822), criou uma colônia. Ocupou gradativamente um
território habitado por numerosas populações indígenas. Estas
populações foram em parte dizimadas pelas guerras, massacres
e doenças; em parte rechaçadas para o interior e para regiões
dificilmente acessíveis aos brancos; em parte assimiladas ou
integradas no novo povo, que era composto, no início, princi
palmente de portugueses e descendentes, mas também de afri
canos trazidos como escravos e de mestiços.
35. A evangelização do Brasil, sob diversos aspectos, está
ligada à colonização. Embora tenha havido opiniões divergen
tes, prevaleceu, de fato, a convicção de que, em primeiro lugar,
era necessário e legítimo subjugar os indígenas com a força,
para evangelizá-los depois de "pacificados".
36. O documento da IV Conferência Geral do Episcopado
Latino-americano em Santo Domingo, realizada por ocasião do
5º Centenário da Evangelização da América, referindo-se a toda
a América Latina, com as palavras do Papa João Paulo TI, fala
dos "enormes sofiimentos dos indígenas" (DSD, n. 245) e da
escravidão africana como do "maior pecado" da expansão co
lonial do século XVI, a evangelização foi acompanhada pela
injustiça e por ações anti-evangélicas, que deturparam grave
mente o Ocidente (n. 246).

16

37. No meio de tudo isso encontramos exemplos de heroís
mo e santidade em muitos missionários que procuraram pregar
o Evangelho com meios pacíficos e curar as feridas que outros
cristãos, marcados pela mentalidade da época, tinham abe1to
no coração dos povos indígenas e africanos. A fé os levou não
somente à solidariedade e à compaixão para com os sofredores,
mas também lhes permitiu perceber a contradição profunda
entre conquista e evangelização. Neste sentido, o Papa João
Paulo II afirma: "A própria evangelização constitui uma espé
cie de tribunal de acusação para os responsáveis daqueles abu
sos" (Santo Domingo - Discurso Inaugural, n. 4).
2.2.

HERANÇA DA COLÔNIA E DO IMPÉRIO

38. A associação entre evangelização e colonização foi re
forçada por um particular regime de colaboração entre Igreja e
Estado que, desde o século XVI até o século XIX, o Papado
estabeleceu, com as monarquias de Portugal e Espanha: o
"padroado".
39. Tal instituição no Brasil foi extinta com a proclamação
da República (1889). Segundo o censo de 1890, o Brasil era
quase totalmente católico.
40. O catolicismo brasileiro, no início da República, estava
marcado por uma polarização. Desenvolveu-se com dois enfo
ques: um-de caráter clerical, doutrinal, e outro de caráter popu
lar, devocional.
41. Por um lado, apesar dos esforços de reforma, conduzidos
pelos Bispos em harmonia com a Santa Sé desde a metade do
século XIX, e prosseguidos com a colaboração de religiosos e
religiosas missionários nas décadas seguintes, a instituição ecle
siástica era fraca. As dioceses eram apenas doze. O clero
religioso estava reduzido, pela proibição imperial de receber
noviços. O clero secular mal dava conta de assegurar o ministé3.Rumo. ..
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tária, e tende a se transformar num comportamento religioso
individual e "privatizado", que mistura elementos da antiga
devoção aos santos e algumas práticas sacramentais. Em mui
tos casos, a famflia, enfraquecida pelas condições de vida da
cidade e pela mentalidade hedonista e individualista, perde sua
capacidade de educar na fé cristã as novas gerações. Além
disso, a concepção individualista da salvação, predominante até
há pouco no catolicismo oficial, contribuiu para que o catoli
cismo popular "privatizado" se tornasse a religião da massa da
população católica (ao menos 60% da população urbana), que
procura geralmente os sacramentos nas grandes etapas da vida
(nascimento, iniciação, casamento, doença, morte ... ) e conserva
fielmente a devoção aos santos.
48. Enquanto isso, os católicos "pa1ticipantes", aqueles que
freqüentam regularmente a Missa dominical, a confissão, a ca
tequese e colaboram muitas vezes nas atividades pastorais, são
apenas uma minoria, embora importante. Menor ainda é o nú
mero dos que, além da participação na comunidade ecl.esial,
conseguem, de fato, realizar a interação entre fé e vida, no seu
dia-a-dia, especialmente no engajamento social.
49. Onde as estruturas comunitárias se enfraquecem e a atua
ção do clero é menos intensa, especialmente nas periferias ur
banas mais pobres, o catolicismo popular vem sofrendo uma
crise, iniciada já nas primeiras décadas de nosso século, mas
alcançando um ritmo crescente a partir dos anos 70. A forte
religiosidade do povo vem encontrando acolhida em novas for
mas de organização religiosa. Na maioria das vezes, trata-se de
comunidades evangélicas pentecostais, já bem estabelecidas
(como a Assembléia de Deus e a Congregação Cristã do Bra
sil), com fortes vínculos comunitários e ética, que não devem
ser confundidas com outros grupos mais recentes, que prome
tem curas e felicidade imediata, muitas vezes em troca de con
tribuições em dinheiro.
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50. Essas comunidades, apesar de combaterem violentamen
te o culto dos santos católicos e, especialmente, os cultos afro
ameríndios, conservam importantes traços de continuidade com
o catolicismo popular: a visão do mundo fortemente marcada
pelo sagrado, a busca do maravilhoso e do emocional na mani
festação visível do poder de Deus em curas e exorcismos, a
liberdade de participação, a oposição "bem versus mal", a co
munidade separada do "mundo corrupto"... Tudo isto explica
em parte a passagem do catolicismo popular para as diversas
formas do pentecostalismo.
51. Na adesão às comunidades pentecostais e a outros gru
pos religiosos "fundamentalistas", o povo manifesta certa rejei
ção da modernidade e nostalgia da tradição rural. A moderni
dade avança e influencia sempre mais todos os comportamen
tos religiosos. Ela se manifesta tipicamente no fenômeno da
''secularização" da sociedade, que se caracteriza pela desvincu
lação de seus diversos setores (economia, política, ciência, téc
nica, artes...) em relação à religião e mesmo à ética. Progressi
vamente, a economia foi impondo sua hegemonia na socieda
de, com graves conseqüências sociais. O processo é evidente,
nas elites, desde a separação entre a Igreja e o Estado, operada
no início da República (1890) e atinge mais profundamente a
cultura e a mentalidade das massas nos anos recentes. Neste
processo foi e é de fundamental importância a influência dos
meios de comunicação de massa e do consumismo, que contri
buem põderosamente para a difusão e o reforço do individua
lismo, levando para uma religiosidade vívida geralmente em
grupos fechados e segundo critérios subjetivos, com pouca ou
nenhuma ligação com as instituições religiosas e a luta pela
justiça social (cf. DGAE 1995-1998, n. 157-170).
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2.4.

ATUAÇÃODAIGREJA

52. A separação entre Igreja e Estado criou as condições
para o fortalecimento e a renovação do catolicismo, muita en
fraquecido no final do regime colonial e no período do Império.
53. Essa renovação se deu por etapas, acompanhando as fre
qüentes e profundas mudanças da sociedade brasileira ao longo
do século XX. Basta lembrar a recuperação da influência públi
ca dos católicos que tem pontos altos em 1934, com a nova
Constituição Republicana; nos anos 70, com a defesa dos direi
tos humanos, durante o Regime de Exceção; e logo depofa com
a "abertura" que preparou a volta à democracia.
54. Ao mesmo tempo, a Igreja reforçava gradativamente suas
estruturas, multiplicando as dioceses. Suscitava novas voca
ções sacerdotais e diversificava suas instituições pastorais, com
uma expressiva presença no campo assistencial e educacional e
a organização do laicato na "Ação Católica".
55. Os anos 60 e 70 trouxeram o desafio de uma mudança
qualitativa, face às novas condições sociais e culturais (urbani
zação, modernização, conflitos pofíticos e ideológicos que re
percutiram também dentro da própria Igreja). O Concilio Vati
cano II estimulou um grande esforço de renovação: a atualiza
ção das paróquias e das instituições tradicionais; a valorização
da Bíblia, da participação litúrgica e da missão dos leigos; a
criação de novas formas de atuação pastoral, como a rápida
difusão das comunidades eclesiais de base e das pastorais soci
ais nos anos 70. Desenvolveu-se ainda o planejamento pastoral,
promovido pela Conferência Nacional dos Bispos (CNBB), que
assume um papel inédito de liderança colegial. Surgiram novas
formas de Vida Religiosa e de inserção da Igreja nos meios
populares; a evangélica opção preferencial pelos pobres e a
atenção privilegiada às categorias sociais até agora excluídas; a
participação de mulheres, religiosas e leigas, na ação pastoral.
E na lógica do Evangelho, as atitudes proféticas foram condu22

zindo novamente ao testemunho dos mártires, cujo sangue "con
tinua a falar" (Hb 11,4) para nós, ainda hoje.
56. As aceleradas transformações ocorridas no mundo e no
Brasil, a partir dos anos 80, mudaram de tal forma o contexto
sócio-cultural e econômico-político, que se requer uma evange
lização realmente nova, cujo ponto central seja Jesus Cristo e a
missão por Ele confiada à Igreja.
57. A volta da democracia, a nova Constituição, a crise mun
dial do socialismo, contemporâneas à crise econômica da Amé
rica Latina, transformaram significativamente a sociedade bra
sileira (cf. DGAE 1995-1998, n. 115-150). As diferenças soci
ais e culturais tornaram-se ainda mais profundas, e mais peno
sas se fizeram as condições de pobreza e exclusão de uma
grande parte da população, trazendo mais desafios à Igreja.
Dentro dela surgiram novas tendências, às vezes contraditórias.
O fenômeno dos Movimentos eclesiais, por ser algo novo, cau
sou certa perplexidade; pois, por um lado eles contribuíram
para aproximar da Igreja numerosos setores das classes urba
nas, mas, por outro, tiveram certa dificuldade de se integrarem
na experiência pastoral socialmente comprometida.
58. Em geral, a crise dos anos '80 vê surgir um amplo des
pertar de religiosidade. Em todas as classes sociais difunde-se
uma nova busca da experiência do sagrado, do místico, seja em

formas autênticas e profundas, seja em formas ambíguas, eso

téricas e mágicas. Nesse contexto, verifica-se uma preciosa re
valorização, entre os católicos, da dimensão contemplativa, da
oração e da busca de uma espiritualidade mais sintonizada com
as novas condições da vida e da cultura.
59. A consciência da nova situação emerge, oficialmente,
nas Diretrizes da CNBB de 1991 e estimula um novo esforço
missionário e evangelizador. Surgem experiências originais de
evangelização inculturada e cresce o espírito missionário em
relação ao norte e ao nordeste e para "além fronteiras'', fomen23

tando a solidariedade da Igreja do Brasil com a África e a Ásia.
Retomando o desafio da "nova evangelização", lançado pelo
Papa João Paulo II à Igreja latino-americana com vista aos 500
anos da evangelização (Haiti, 1983 - Santo Domingo, 1992),
a Igreja do Brasil assume hoje um novo desafio, que é o "Pro
jeto de Evangelização Rumo ao Novo Milênio", consciente de
que Deus a chama, neste momento histórico, a renovar-se inte
riormente e a viver e testemunhar, numa sociedade complexa e
multicultural, a mensagem permanente, sempre nova e atual do
Evangelho.

TERCEIRA PARTE

3. DIRETRIZES
PARA UMA NOVA EVANGELIZAÇÃO

3.1.

EVANGELIZAR, MISSÃO DA IGREJA

60. O próprio Jesus definiu sua missão: Evangelizar.s Mais
precisamente: "evangelizar os pobres" (cf. Lc 4,18b).
61. Outra não é a missão da Igreja. Ela existe para evangeli
zar. O termo evangelização, por isso mesmo, expressa a missão
global da Igreja. As DGAE para os anos 1995 a 1998 apresen
tam as orientações fundamentais para uma ação evangelizadora
mais eficaz (cf. DGAE, n. 61-111).
62. No limiar do Terceiro Milênio do cristianismo, fazemos
uma vigorosa interpelação às nossas Igrejas particulares, paró
quias, comunidades, pastorais e movimentos eclesiais, para dar
graças a Deus pelo Evangelho que recebemos e, ao mesmo
tempo, prosseguir na missão de evangelizar com novo ardor,
novos métodos e novas expressões diante de enormes desafios:
a pobreza e a exclusão social, a secularização, o indiferentismo
e o ateísmo prático, o diálogo com as culturas não-cristãs e
inter-religioso, buscando, o quanto possível, parceria corn as
outras Igrejas cristãs.
3.2.

AS NOVAS DIRETRIZES

63. Não repetimos aqui o que escrevemos nas DGAE para os
anos 1995-98, que supomos conhecidas. Queremos, porém,
5. Literalmente: levar a boa notícia.
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4.Rumo...
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acentuar alguns aspectos novos e prestar esclarecimentos, para
que o sentido das DGAE seja melhor entendido.

64. Uma primeira acentuação é tornar a pastoral mais evan
gelizadora. Isso signjfica, na prática, que nossas estruturas de
vem superar o esquema pastoral predominante, que dedica o
melhor de seus esforços para responder à demanda religiosa
daqueles católicos que têm uma participação ativa na vida ecle
sial. É hora de transformar as estruturas de serviço para ir ao
encontro daqueles católicos, muito mais numerosos, que, por
vários motivos, se encontram menos envolvidos na vida ecle
sial e mais expostos a outras influências. Para isto, favoreça-se
a formação dos católicos participantes, para que se tornem su
jeitos ativos da evangelização.

65. Isso vai exigir passar de uma visão de Igreja mais volta
da sobre si mesma para uma Igreja mais voltada para o mundo.
Essa perspectiva significa para nós levar adiante o projeto do
Concílio Vaticano li (TMA 20; cf. também 36e): de uma Igreja
a serviço do mundo, descobrindo nele os sinais da presença de
Cristo e da ação do Espírito (cf. DGAE, 73; RMi 56; GS 1). Se
a Igreja se volta para si mesma, é para tomar consciência de
sua missão de servidora do Reino.

66. A Igreja se coloca, desta forma, em permanente processo
de conversão, consciente de que ela acolhe o dom de um gran
de tesouro, o Evangelho, mas em vas.os de barro, porque, de
fato, ela é santa, mas também pecadora. Por isso, está sempre
necessitada de conversão em obediência ao Espírito (cf. LG 8).
No seguimento de Jesus, ela se deixa constantemente evangeli
zar. Renova o seu ardor missionário, procura adaptar seus mé
todos e caminhos à realidade histórica em que vive, e se volta
para o vasto mundo como campo aberto da missão.

67. O dinamismo missionário da Igreja tem como fonte últi
ma não a nossa capacidade empreendedora, a nossa competên
cia, também necessárias, mas a sua inserção no mistério trinitá26

rio. Para ser fiel ao mandato missionário deve ser cada vez
mais dócil ao Espírito, aberta ao que Ele tem a dizer-lhe nas
diferentes situações do complexo mundo de hoje (cf. DGAE
75ss). A nossa capacidade empreendedora e organizadora deve,
pois, situar-se no interior daquele processo o� erado pel� Espí
rito Santo que renova constantemente a IgreJa no segmmento
de Jesus Cristo.
3.3.

ATUALIZAÇÃO DO EVENTO SALVÍFICO
DE JESUS CRISTO

68. As DGAE ressaltam o fato maior de nossa fé: Deus quer
que todos se salvem. Por isso, desde sempre age no m� ndo
_
pelo Espírito, que "predispõe os acontecimentos e preprua os
corações dos homens" para Cristo (DGAE 76ss). E!se me� mo
Espírito prepara a história humana para a Enca�naç�o do Ftlho
de Deus. Ele se aproximou de nós, se fez soltdárro conosco,
identificando-se com a nossa fraqueza (DGAE 78). O "te� po
da oraça" chegou em Jesus de Nazaré (Lc 4, 18-19). Ressusc1ta
do,"e1e se torna o Senhor da História.

69. Evangelizar hoje significa abrir as portas ao evento salví
_
fico e libertador de Jesus Cristo. A evangelização atuahza, pela
força do Espírito, a pregação de Jesus d� Nazaré: _"Co1:1�let_ou
se o tempo e o Reino de Deus está próxnno: fazei pemtencia e
crede no Evangelho" (Me l, 15). Hoje, a proclamação �o even
to Jesus Cristo, morto e ressuscitado para nossa salvaçao, con
tinua atual, interpela o mundo, convocando-o p� ra � m novo
milênio como oferta de graça e de sentido para a b1stóna huma
na. Abrir as portas e os corações à proclamação do Evangelho
sionifica comprometer-se com a missão de Jesus e colocar-se a
se';viço do Plano de Deus, realizando a sua obra em novos
contextos históricos (cf. DGAE 79-80).

70. A força libertadora do Evangelho, assim como em ou�os
tempos e contextos, pode e deve suscitar nas novas geraçoes
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uma nova experiência de sentido da vida e de abertura à reali
dade do nosso mundo: os novos rostos da pobreza (DSD 178ss).
gerando a indignação ética, ponto de partida para um renovado
compromisso na construção de uma sociedade solidária, justa e
fraterna; os "mundos e fenômenos sociais novos"; as "áreas
culturais ou modernos areópagos"(cf. RMi 37), redescobrindo
a presença amorosa de Deus, desconhecida por muitos de nos
sos contemporâneos. levando-os ao aprendizado da fonte últi
ma de valores que não passam. Para homens e mulheres da
cultura atual, o Evangelho de Jesus Cristo continua o horizonte
de sentido, capaz de realizar plenamente o ser humano diante
de Deus.

estreitar os laços de solidariedade do evangelizador com as
pessoas e as comunidades, permitindo-lhes levar ao diálogo
intercultural e inter-religioso, em busca da descoberta e do apro
fundamento da verdade sobre Deus e o destino humano. Nesse
contexto, amadurecem as condições do anúncio do Evangelho
(proclamação do querigma) e da formação de novas comunida
des cristãs, em que cresce a comunhão com Deus e os irmãos.
75. Em nossa situação atual, no Brasil de hoje, cabe às co
munidades cristãs não somente dar um belo testemunho de
comunhão eclesial, mas também abrir-se sempre mais ao mun
do circunstante em missão de serviço, diálogo e anúncio.

73. Em nossas recentes Diretrizes, descrevemos a evangeli
zação segundo cinco aspectos fundamentais: a inculturação, que
é um critério básico e um alicerce de tudo, e as quatro exigên
cias: serviço, diálogo, anúncio missionário (ou querigrna), tes
temunho da comunhão eclesial (cf. DGAE, cap IV, n. 173 e ss.).

76. A evangelização exige sempre atitudes de serviço, diálo
go e anúncio, mesmo quando é chamada a cumprir tarefas es
pecíficas ou particulares. Mesmo quando não atua diretamente
na construção de uma sociedade mais justa, o cristão age em
espírito de serviço. Mesmo quando não está praticando o diálo
go inter-religioso ou intercultural, o cristão dialoga: dentro da
própria comunidade eclesial, com todas as pessoas com que se
relaciona, com representantes de ideologias e opiniões diferen
tes. E dialoga sem perder sua identidade, sem a qual o próprio
diálogo não teria sentido. Mesmo quando está prestando um
serviço de assistência ou promoção humana, ou está dialogan
do em busca da compreensão mais plena das pessoas e da
verdade, o cristão anuncia, ao menos implicitamente, Jesus Cris
to, cujo rosto e mensagem começam a revelar-se, quando o
cristão se volta para o irmão, em atitude de serviço e compre
ensão, solidariedade e diálogo.

74. É importante frisar que todos os quatro aspectos ou exi
gências da evangelização inculturada são necessários para que
seja plena. Por outro lado, as circunstâncias concretas podem
exigir que se acentue um ou outro aspecto. Assim, por exem
plo, do ponto de vista pedagógico, as DGAE (cf. n. 177) lem
bram que, em situações de implantação da Igreja, o ponto de
partida pode ser o serviço prestado à sociedade, que leva a

77. A atenção e a solidariedade para com pessoas e comuni
dades exigem a "contextualização" da evangelização, ou sej�, a
aproximação às situações concretas, ao contexto em que vive
cada um dos seres humanos (cf. DGAE 81). E, porque de fato
as pessoas humanas vivem permeadas por uma cultura e por
ela se relacionam, vivem e se comunicam, a evangelização
exige a inculturação (cf. DGAE 83-85; DSD 228-286).

71. No seguimento de Jesus, verificamos a dignidade inalie
nável de toda pessoa humana, objeto do amor de Deus, que
chama cada um a realizar-se responsavelmente a partir de sua
liberdade. Por isso, '·a Igreja, reafirmando a dignidade trans
cendente da pessoa, tem por método o respeito à liberdade"
(CA 46a.).
72. Tanto o modelo de evangelização oferecido por Jesus
quanto a multiplicidade dos desafios atuais abriram a Igreja
para um conceito amplo de evangelização, "realidade rica, com
plexa e dinâmica" (cf. EN 17; DGAE 65).
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3.4. INCULTURAÇÃO: CAMINHO DA EVANGELIZAÇÃO

78. O processo de evangelização se dá no diálogo entre o
evangelizador e uma comunidade portadora de cultura. Nesse
intercâmbio, o Evangelho é acolhjdo no cotidiano da vida de
um povo de tal modo que este possa ..expressar sua experiência
de fé em sua própria cultura" (DGAE 83). A isso chamamos
inculturação. Trata-se de um processo lento e demorado (cf.
RMi 52), de wna dimensão permanente da evangelização, por
que as culturas são dinâmicas e mudam, assim como a vivência
do Evangelho tende a se renovar e progredir continuamente. O
povo, a comunidade e o evangelizador são chamados a apro
fundar sua fidelidade ao Evangelho e à própria cultura e história.
79. No caso da América Latina e, especificamente, do Brasil,
a história da evangelização mostra o conflito da colonização
com as culturas indígenas e afro-americanas, e a formação de
uma cultura popular, de inspiração religiosa católica, relativa
mente autônoma nem sempre em harmonia com os rumos da
ação pastoral da Igreja. O primeiro grande desafio, portanto, da
evangelização inculturada é intensificar a busca de caminhos
de aproximação e diálogo com as culturas indígenas, negras e
ciganas, profundamente machucadas e reprimidas, e com o ca
tolicismo popular, exposto às rápidas mudanças da urbanização
e da modernidade. O outro grande desafio, que a partir de
setores dinâmicos (meios técnicos e científicos, meios de co
municação social e criadores da cultura de massa ...) se espalha
por toda a nossa sociedade, é o da cultura moderna e pós
moderna, fortemente marcada pela secularização, embora con
serve um espaço "privado" ou subjetivo para a religiosidade.
Isto exige também, por parte da Igreja, a busca de uma nova
linguagem, na qual homens e mulheres de hoje reconheçam
suas aspirações.
80. Dado o vertiginoso processo de urbanização, cujos efei
tos se deixam sentir até no mundo rural, a Igreja do Brasil se
30

encontra hoje diante de uma verdadeira terra de missão. Orga
nização funcional e realidade dinâmica, criadora de cultura, a
cidade moderna se articula como espaço de liberdade, aberto a
idéias, opiniões e símbolos novos, que levam o habitante do
mundo urbano a tomar nas mãos a construção da sua própria
vida e a rever, pem1anentemente, as suas convicções herdadas.
Na cidade moderna, o cristão será não mais produto de uma fé
recebida e conservada, mas fruto de um encontro pessoal com
Cristo. Daí a urgente necessidade de uma pastoral urbana in
culturada, programada de acordo com os ritmos da vida da
cidade.
81. Tudo isso indica que a ação evangelizadora deve diversi
ficar-se, se quiser alcançar realmente as diversas situações em
que vivem as pessoas e, principalmente, sua mentalidade, sua
concepção de vida, seus valores profundamente entranhados na
educação que receberam e na tradição rica e complexa que a
sustenta. Essa exigência já estava clara nos Atos dos Apósto
los, onde é fácil observar como Paulo, o maior dos primeiros
evangelizadores, falava de forma diferente a judeus e prosélitos
(At 13,16-41), aos camponeses pagãos (At 14,15-17) ou aos
intelectuais de Atenas (At 17,21-31).
82. Por isso, o nosso Projeto de Evangelização prevê ativida
des diferentes não só porque elas exprimem a riqueza do Evan
gelho, da fé e caridade cristãs, mas também para se adaptar a
públicos diversos. A eles a mensagem de Jesus é dirigida não
como propaganda, mas como interpelação pessoal, feita a su
jeitos livres, solicitados a abrir o coração a um amor maior,
grande como o de Deus.
83. A diversidade das situações e das culturas sugere tam
bém que a evangelização deve ter, em seus caminhos e em sua
pedagogia, a preocupação da gradualidade (cf. RMi 54) . Só
uma leitura superficial do Novo Testamento pode fazer pensar
que o Evangelho era pregado da mesma f orma a todos e de
todos se exioiam
as mesmas coisas. Na realidade, como vimos,
t>
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a pregação era diferenciada, levava em conta o ponto de partida
do ouvinte, sua experiência de vida e sua cultura. Os prosélitos
do judaísmo estavam prontos para se tornar cristãos (e muitos o
fizeram rapidamente), porque já acreditavam no Deus de Israel,
conheciam a Bíblia e praticavam a moral judaica. Os pagãos
precisavam, muitas vezes, de uma longa caminhada, posterior
mente institucionalizada no catecumenato, para descobrir o Deus
vivo, abandonar os ídolos, transformar radicalmente sua condu
ta egoísta e até cruel. Hoje o ideal continua sendo a conversão
ao Deus de Jesus Cristo e o amadurecimento da personalidade
cristã. Mas este objetivo exige um paciente trabalho pedagógi
co, uma atenção muito maior aos caminhos possfveis a jovens e
adultos para se aproximar ou para voltar a Cristo no mundo de
hoje.
84. Outro possível mal-entendido deve ser esclarecido. A in
culturação, como caminho da evangelização, hoje não pode
dissociar-se da promoção humana no sentido da libertação inte
gral (DSD prute II, cap. II), sob pena de enfraquecer sua eficá
cia libertadora. Nossas DGAE (cf. n. 72) reafirmam o ensina
mento da Igreja. Deve ficar claro que para nós a inculturação
não substitui a libertação, mas a aprofunda. Ela parte do reco
nhecimento do interlocutor do Evangelho como sujeito capaz
de uma resposta plena à interpelação da fé, de tal modo que
todo anúncio do Evangelho interpela a pessoa para conduzi-la à
sua plena realização no mundo em direção a Deus.
85. Nesse sentido é que o Papa João Paulo II exorta as co
munidades cristãs da América Latina a "continuar com decisão
a opção preferencial pelos pobres e marginalizados" (mensa
gem ao COMLA 5). Ele indica, desta forma, que a preocupa
ção por uma evangelização inculturada não deve enfraquecer a
opção pelos pobres. A pobreza, de fato, não é apenas um fenô
meno sócio-econômico, mas também cultural. A superação da
dominação e da exclusão sociaJ exige a transformação econô
mica no contexto ético de uma cultura de solidariedade que lhe
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dá sentido e orientação. Não há, pois, evangelização incultura
da sem libertação integral, nem verdadeira libertação sem trans
formação cultw·al na linha da solidariedade.
3.5.

SUJEITOS E OBJETIVOS
DA NOVA EVANGELIZAÇÃO

86. A nova evangelização, cujo meio, centro e objetivo é a
inculturação da fé (cf. João Paulo II à Comissão Internacional
de Catequese, 26/09/92), responde à mudança dos tempos e,
conseqüentemente, à nova situação missionária. Exige continu
ar e aperfeiçoar o esforço missionário anterior (cf. CfL 34;
RMi 33). Mas essa novidade atinge também o sujeito principal
e o objetivo da nova evangelização.
87. O processo de evangelização teve geralmente como pon
to de partida as antigas cristandades européias, que expandiam
seus esforços para novas fronteiras de missão. Assim é para
elas que estavam voltados os nossos olhares, sempre esperando
o reforço, o incentivo e os modelos para a ação evangelizadora.
O Concílio Vaticano II constituiu um novo marco de referência
para a convivência das Igrejas particulares. Valoriza a colegia
lidade episcopal como corresponsabilidade das Igrejas particu
lares na única missão da Igreja. Nessa nova fase do processo de
evangelização, as Igrejas particulares redescobrem a dimensão
missionária como própria. Elas possuem como dom do Espírito
a fé e a Palavra de Deus e o ministério para a evangelização no
espaço humano em que elas se organizam, sem deixar de ter
coJTesponsabilidade na missão universal, "para além das fron
teiras". Por isso as Igrejas particulares são o sujeito principal
da evangelização inculturada (cf. DSD 230; EN 63).
88. Na Igreja particular como comunhão de vocações, caris
mas e ministérios, há tarefas e responsabllidades especfficas.
Ao presbitério, presidido pelo Bispo, cabe a fundamental tarefa
5.Rumo...
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de unir e motivar todos os membros da comunidade diocesana
para assumirem, com generosidade e alegria, este imenso "mu.
tirão evangelizador". Entretanto, na tarefa de acolher o Evan
gelho como experiência de vida, de expressá-lo no cotidiano, o
protagonismo é do cristão leigo. Este protagonismo requer pro
fundas mudanças no estilo do governo e no exercício da autori
dade por parte da hierarquia, para permitir e encorajar a comu
nhão, a participação e a co-responsabilidade dos leigos na to
mada de decisões pastorais, valorizando o voto dos conselhos
pastorais e a presença ativa dos fiéis em Sínodos e Concflios
particulares, conforme está previsto por documentos oficiais da
Igreja.
89. Muiras vezes, o mais generoso e eficaz trabalho de incul
turação do Evangelho é feito pelas mulheres, através da educa
ção dos filhos, da animação da vida comunitária, da participa
ção eclesial e de muitas outras formas. Esta presença feminina,
predominante nos trabalhos de base, deverá ter maior acesso às
responsabilidades de direção e à participação nas decisões im
portantes da vida eclesial. Mais ainda: é preciso que a questão
do reconhecimento da dignidade da mulher na Igreja e a busca
de relações verdadeiramente humanas entre homens e mulheres
seja objeto de reflexão teológica e de efetivo progresso na vida
pastoral das comunidades.

prias fronteiras para um novo compromisso com a missão da
Igreja no mundo.
91. O grande desafio para a Igreja hoje talvez não esteja
fora, mas dentro dela mesma: viver de tal modo o Evangelho
que ele seja uma mensagem atra�nte p� ra _ homens e mulh�res
de hoje. Que essa mensagem seJa autentica, fiel à doutnn�,
.
responda às grandes interrogações do mundo de boJe e que seJ_a
acreditável, pelo anúncio do Evangelho fundamentado na vi
vência e testemunho.
92. Inspirada nesses critérios, dócil ao Espírito de Deus, arti
culando e alimentando reciprocamente a comunhão e a missão,
a Igreja no Brasil convoca agora to�os os cr!stãos para um
novo Projeto de Evangelização, que visa �specialme? te alcan
çar os que estão mais afastados da comurudade � les1al. Co� s
ciente de que o êxito deste Projeto depende da bvre acolhida
que cada pessoa der à palavra e à graça de �eus, � Igreja conf!!
.
em que muitos atendam ao apelo de Jesus: o Reino de Deus Jª
chegou, convertei-vos e crede no Evangelho" (cf. Me l,15).

90. A nova evangelização visa, em novos contextos, recriar a
experiência cristã para uma nova síntese entre fé e vida, fé e
história, no cotidiano de uma comunidade ou de um povo:
primeiro, como experiência pessoal de Deus em Jesus Cristo,
refazendo a unidade entre a dimensão contemplativa e orante e
o quotidiano da vida, unidade enfraquecida ou mesmo perdida
no contexto do mundo secular; segundo, como processo para
refazer o tecido cristão das comunidades eclesiais, formando
assim comunidades maduras, alimentadas pela escuta da Pala
vra de Deus e a celebração da Liturgia (cf. CfL 34); terceiro,
como impulso às comunidades cristãs para safrem de suas pr6-
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QUARTA PARTE

4. PROJETO DE EVANGELIZAÇÃO
DA IGREJA NO BRASIL (1996-2000)

93. Visando preparar a celebração do Grande Jubileu do ano
2000 e dar novo impulso à evangelização no Brasil, na iminên
cia do seu Quinto Centenário, a Igreja convida todos os católi
cos e todas as pessoas de boa vontade a participarem de um
gran� e esforço conjunto de evangelização "RUMO AO NOVO
MILENIO".
94. As grandes Linhas desse Projeto são expostas a seguir,
tendo como referência o quadro que se encontra nas pp. 47-49
e cuja comparação freqüente será útil para uma melhor e mais
rápida compreensão do conjunto.

4.1.

1996 -ANO DA SENSIBILIZAÇÃO

95. Este ano servirá para a sensibilização de toda a comuni
dade eclesial em relação ao Projeto, avaliando a ação evangeli
zadora realizada até agora e identificando mais exatamente os
desafios que serão enfrentados. Servirá, também, para apresen
tar o Projeto, despertar os cristãos para os seus objetivos e
propor as seguintes iniciativas:
4.1.1.

Avaliação da ação evangelizadora

96. Com o objetivo de conhecer melhor o alcance da ação da
Igreja, o valor dado à sua presença na vida pública, as expecta
tivas que ela desperta, tanto nos fiéis quanto nos de outras
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religiões, avaliar a participação dos que se dizem católicos e o
sentido da sua pertença, serão realizadas duas pesquisas:
- wna, em nível nacional, por amostragem, em colabo
ração com organismos de pesquisa e universidades;
- outra, em nível paroquial, fácil de ser aplicada, para
levantar os dados que ajudem os responsáveis pela coordena
ção pastoral (párocos, agentes, conselhos) a perceber melhor a
sua ação evangelizadora.
97. A pesquisa nacional será realizada por profissionais e
terá um caráter qualitativo, visando estudar a motivação da
adesão ao catolicismo. A pesquisa paroquial será um levanta
mento de dados, que permita uma visão objetiva da situação
pastoral no início do Projeto. Futuramente permitirá avaliar
progressos realizados e obstáculos encontrados ao longo da sua
implementação. Será importante que as paróquias e comunida
des promovam uma pesquisa de opinião para saber o que o
povo pensa sobre a Igreja católica e sua atuação e assim envol
ver ativamente a população em todo o processo.
98. Poderão ser promovidos seminários de avaliação dos re
sultados das pesquisas, com a colaboração do Instituto Nacio
nal de Pastoral, e deverá ser montado, desde já, um sistema de
acompanhamento, que pennita posteriormente avaliações anu
ais e uma avaliação final de todo o Projeto.
4.1.2.

Preparação do Projeto Nacional
e dos Planos Regionais e Diocesanos

99. Este Projeto servirá, antes de tudo, de orientação para a
elaboração e revisão dos Planos Regionais e Diocesanos. Será
oferecido um subsídio para ajudar as Dioceses na formulação
de Planos Pastorais (cf. anexo n. 1). As Dioceses e os Regio
nais, que já têm seus Planos, não terão dificuldade em acolher
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as propostas do Projeto e adaptá-las à sua realidade, pois este
Projeto valoriza e articula atividades pastorais já em andamento.
4.1.3.

Preparação de Agentes Evangelizadores

100. O Projeto exige um grande número de novos evangeli
zadores e, portanto, requer sua preparação. Esta ação é de ex
trema importância e merece um empenho muito especial. De
verá ser realizada intensivamente no ano de 1996 e prosseguir
nos anos seguintes, conforme as indicações do item 5.2 deste
Projeto (cf. adiante).
4.1.4. Conscientização sobre o sentido do Jubileu,
a celebração dos 500 anos da evangelização e este Projeto
lOl. Além da preparação adequada dos evangelizadores, o
Projeto necessita de um trabalho de sensibilização ou conscieo
tização da comunidade eclesial. Haverá um subsídio que apre
sentará, em linguagem simples, o sentido do Grande Jubileu do
ano 2000 e do 5° Centenário do início da evangelização no
Brasil, bem como as propostas deste Projeto. O subsídio será
divulgado pela Subsecretaria de pastoral da CNBB para uso em
paróquias, CEBs, pastorais e movimentos.
4.1.5.

Divulgação

102. O lançamento oficial do Projeto para o público externo
será feito em l º de dezembro de 1996. O Setor de Comuni
cação da CNBB articulará as iniciativas no plano nacional,
através dos meios de comunicação social. Dioceses, paróquias
e comunidades cuidarão da divulgação local. Algumas indica
ções a esse respeito já estão previstas nos subsídios e no
cronograma.
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4.2.

O PERÍODO 1997-1999

103. Este será o período forte do Projeto de Evangelização e
de preparação para as celebra?ões d an? �000. Ne�tes anos
_ �
_
ocorrerá o "mutirão de evangeltzaçao , obJetivo prmc1pal
deste
Projeto.
4.2.1.

O Quadro Sinótico

l04. As propostas do Projeto, baseadas na carta "Advento d?
Terceiro Milênio" e nas ''Diretrizes Gerais da Ação Evangeli
zadora", estão organizadas no quadro colocado no início desta
quarta parte.
LOS. O quadro pode ser lido a partir de duas direções ou
perspectivas distintas:
_ as colunas verticais contêm temas, atividades, desti
natários e aoentes que correspondem às propostas da ca�ta "Ad
vento do T:rceiro Milênio" e das quatro "exigências rntrínse
cas'' da ação evangelizadora inculturada;
- as linhas horizontais mostram a conexão entre os
temas ou conteúdos de cada ano.
4.2.2.

Leitura Vertical do Quadro:
a TMA e as Quatro Exigências

106. Na primeira coluna, ao lado dos anos, � ão i�d�c� d s os
�
temas propostos pela carta "Advento do T�rceiro Milemo . Os
temas principais são trinitários: Jesus Cnsto, para ano de
1997; o Espírito Santo, para o ano de 1998; Deus Pru, para o
ano de L999 (cf. TMA 39-55).

º.

107. As colunas seguintes correspondem, cada um�, às exi
gências fundamentais da evangelização inculturada, assim como
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foi explicitado e fundamentado nas "Diretrizes Gerais'' (DGAE
1 91- 286).
l08. As quatro exigências estão conexas entre si e são todas
necessárias para que haja plena e autêntica evangelização in
cultur �da, como Cristo a quer. A ordem, que adotamos no qua
dro, nao quer expressar a primazia de uma sobre as outras mas
o movimento constante que leva de uma para a outra. Àssim
adotamos, como primeira coluna, a exigência do testemunho da
comunhão eclesial, que é de fato, hoje, o ponto de partida da
evangelização, mas pode também ser considerada como a exi
gência mais completa, a última a ser plenamente realizada.
IO?. Em cad � coluna, são indicados antes de tudo os princi
_
pais temas e obJettvos que caracterizam cada ano. Mais abaixo
bá três campos dedicados respectivamente a: "Atividades", "Des�
tinatários", "Agentes". O campo das "Atividades" recolhe su
gestões de ação não exaustivas, às quais poderão ser acrescen
tadas outras adaptadas às diversas realidades. O campo dos
"Destinatários preferenciais" pretende destacar os interlocuto
res privilegiados desse tipo de ações, que são chamados a se
tornarem sujeitos do próprio processo de evangelização. o cam
po dos "Agentes" ressalta a necessidade de contar com um
grande número de evangelizadores. Esses agentes virão de to
�as as_ categorias do povo de Deus, mas serão, na grande maio
ria, leigos e leigas. Organismos nacionais e pastorais especiali
zad � se empenharão de preferência no campo ou "coluna''
relac1onado com seus objetivos próprios.
4.2.2.1.

Coluna do "Testemunho da Comunhão Eclesial"
(cf. DGAE 91 e 250-286)

110. A vida comunitária, alimentada pela Palavra e pelos
Sacramentos, quer ser testemunho "para que o mundo creia"
(Jo 17,21 ). Não pode ficar restrita à vivência interna dos oruº
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pos de cristãos e, a exemplo do Mestre, que não veio para ser
servido, mas para servir e fazer com que todos tenham vida em
abundância (cf Jo 10,10), deverá traduzir-se em ações concre
tas de serviço em prol de uma sociedade justa, em diálogo
tolerante e ardor missionário.
1 1 1. As propostas concretas incluem os temas catequéticos
sugeridos pela carta "Advento do Terceiro Milênio", integrados
no ano Litúrgico, particularmente nos evangelhos dominicais
próprios de cada ano. A citada carta propõe uma catequese com
um eixo trinitário. É uma formação sistemática para o povo
cristão seguindo os temas centrais da nossa fé: a Trindade, os
sacramentos, as virtudes teologais. O evangelho de cada ano
( 1 997, S. Marcos; 1998, S. Lucas; 1999, S. Mateus) servirá de
eixo para à formação e as atividades desse aspecto do Projeto.
l 12. A valorização do evangelho dominical e, em geral, das
celebrações do ano Litúrgico corresponde a uma escolha consci
ente que tem diversas motivações: 1) a celebração dominical é
o ponto alto da vida cristã, comunhão com o mistério Pascal,
através da Palavra e do Sacramento; 2) é, de fato, a celebração
mais participada, que reúne o maior número de fiéis com regu
laridade; 3) é o ponto de articulação das comunidades eclesiais,
onde se reúnem as diversas instâncias do povo de Deus, os
diferentes grupos, associações, movimentos ...
I 13. Os evangelhos dominicais (através dos roteüos para ho
milias e grupos) permitirão apresentar anualmente os grandes
temas catequéticos indicados pelo Papa: em 1 997, Jesus Cristo
e a atitude de fé; em 1998, o Espírito Santo e a esperança; em
1999, Deus Pai e a caridade.
114. Dias, semanas e meses temáticos serão celebrados sem
prejudicar o ano litúrgico e integrados no tema anual deste
Projeto de Evangelização. Algumas destas atividades poderão
ser propostas somente a determinados grupos ou setores pas
torais.
6,Rumó...
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115. Os sacramentos do Batismo (1997), Crisma (l998) e
Reconciliação (1999) serão tratados em subsídios separados,
visando enriquecer a consciência dos fiéis e renovar a pastoral
sacramental.
116. A devoção a Maria Santíssima terá destaque especial
tanto na dimensão litúrgico-catequética como na do anúncio
evangélico (festas litúrgicas, romarias e festas populares). A
Virgem Maria é apresentada como modelo da vida cristã ao
longo de todo o período, em ligação com os temas catequéticos
correspondentes a cada ano. O Santuário Nacional de Apareci
da poderá realizar um programa amplo e específico de evange
lização dos romeiros e peregrinações da imagem da Virgem
pelas Dioceses. Em outras regiões, haverá outra imagem de
Nossa Senhora, localmente mais conhecida e venerada.
117. Promovam-se o estudo e a pesquisa teológicos a serviço
dos grandes temas da evangelização, especialmente dos mais
novos e desafiadores.
I 18. Para desenvolver o espírito de có-responsabilidade pe
los recursos materiais da evangelização e a manutenção das
comunidades eclesiais, será dinamizada a Pastoral do Dízimo
em todas as paróquias, comunidades e grupos.
119. Os destinatár ios destas atividades e subsídios são, de
maneira especial, os cristãos "participantes", que deverão reno
var a sua vivência de fé pessoal e suas expressões comunitárias
e se empenharem nas atividades missionárias e da presença
pública da Igreja.
120. Os agentes para estas tarefas são especialmente os pre
sidentes das celebrações litúrgicas e os responsáveis pela litur
gia, pelos grupos de reflexão, pela coordenação pastoral, pela
catequese, pela pastoral da juventude, pelas equipes e conse
lhos pastorais, pelos movimentos.
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4.2.2.2.

Coluna do "Serviço" (cf. DGAE 87 e 191-204)

121. Uma Igreja a serviço não pode deixar de se confrontar
com os problemas sociais brasileiros. Dada a amplitude destes
problemas, propõe-se para cada ano uma temática geral. Den
tro dela será estabelecido um tema específico para a Campanha
da Fraternidade.
122. Em 1997, o tema da Campanha será: "A fraternidade e
os encarcerados". A temática mais ampla será a dos "Direitos
Civis", ou seja, o direito da pessoa à vida, à integridade física,
à liberdade, à igualdade perante a lei e, portanto, a ser libertado
da coação e da violência. Essa temática poderá completar e
ampliar o sentido específico da Campanha.
123. Em 1998, a temática geral será baseada na salvaguarda
dos "Direitos Sociais", que visam garantir à pessoa sua inser
ção na sociedade, através da educação, da preservação da cul
tura de origem, da informação, da defesa do meio ambiente,
dos cuidados da saúde etc. Poderá ser escolhido como tema da
Campanha da Fraternidade um objetivo concreto, de avanço
nesses direitos; por exemplo: educação para o povo, diminui
ção da mortalidade infantil, cuidado dos doentes e idosos ...
124. Em 1999, a temática geral será a promoção dos "Direi
tos Econômicos", ou dos meios básicos da vida (alimentação,
trabalho, moradia), a partir da procura de uma economia mais
humana, solidária, com primazia da vida e do trabalho sobre o
capital e a propriedade. A Campanha da Fraternidade poderá
escolher um objetivo específico neste contexto; por exemplo:
acesso ao trabalho através de uma política de emprego e direito
do agricultor à terra.
125. As atividades propostas de serviço e participação nas
sociedades estão centradas em torno dos eixos da conquista da
cidadania e da construção da democracia. A cidadania almeja
da se concretiza na conquista dos direitos civis (vida, integrida-
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de, Ii �erdade, segurança); direitos sociais (educação, saúde, cul
tu �a, mfomrnção, meio ambiente); direitos econômicos (terra,
alimento, trabalho, moradia).
126. Com � !neta para o ano do Jubileu, o Papa propõe 0
_
p�rdao da DJV1da Externa dos países pobres. Nossa Conferên
cia sugere fraternalmente uma ação conjunta de todas as Con
ferências Episcopais. Aqui no Brasil se acrescenta o resoate
º da
dívida social interna.

127. A m Semana Social Brasileira é componente importan
te da pre paração do Jubileu do ano 2000. O objetivo dos jubi
!e �s. bíblicos é o perdão das dívidas e a restauração do projeto
inicial de um p�fs onde todos possam viver com dignidade. A
m Semana Soc�al deverá ser "a expressão da diaconia da Igreja
para com a sociedade. Uma diaconia cultural que deverá exer
cer-se com profundo sentido de diálogo, no pleno respeito da
verdade e da candade cristã" (João Paulo II).
1�8 A experiência das Semanas Sociais mostra que esta ini
.'
ciativa precisa assumir, entre nós, o caráter de vasto processo,
que �o mesmo tempo mantenha unidade em todo o Brasil e
permita a sua realização descentralizada em regiões e dioceses.
Em lugar de g�andes eventos, serão sugeddas práticas locais. O
pro �esso c ?b�lfá todo o tempo previsto para a preparação do
Jubileu, pnonzando o nível local em 1997; o nível nacional,
e?1 1998; o � compromissos concretos, em 1999. Haverá subsí
dios, a parttr de um tema nacional, a ser tratado local e reoio
na ��ote. A ID S �mana Social seja assumida por toda a Ig;eja
Catohca, �m conJunto com outras Igrejas cristãs e articulada
com orga01zações da sociedade civil.
129. O "Grito dos Excluídos" será celebrado anualmente em
nível nacional, no dia 7 de setembro, retomando prefer;nte
mente o tema da Campanha da Fraternidade.
130. Ani �aç�o e articulação das Pastorais Sociais. O Projeto
deverá contnbu1r para a articulação das Pastorais Sociais, evi44

tando a fragmentação. O objetivo é estimular e dinamizar as
pastorais sociais, promovendo o intercâmbio e o aprofunda
mento de uma linha de ação comum. Para isto podem servir:
reuniões gerais do setor e inter-regionais; seminários sobre te
rnas específicos da realidade social; acompanhamento e asses
soria às coordenações regionais; cursos de capacitação e for
mação no aspectos metodológicos e temáticos.
131. Parcerias com outras organizações da sociedade civil e
instituições públicas devem ser promovidas com a finalidade
de concretizar as propostas na linha dos direitos civis, sociais e
econômicos, bem como a realização do Jubileu no ano 2000
com o perdão das dívidas e o resgate da dívida social no Brasil.
Essas parcerias sejam feitas, na medida do possível, com outras
Igrejas cristãs. Sugestões: participar dos conselhos paritários
nas diferentes áreas e instâncias; contribuir na elaboração e
fiscalização das políticas públicas, em especial nos orçamentos
participativos; rea1izar fóruns e seminários sobre problemáticas
relevantes de interesse comum; marcar presença efetiva nos
momentos-chave das lutas populares.
I 32. Dívida Externa e Social. Sugestões: promover, com ou
tras instituições, seminários de estudos sobre esta questão e as
estratégias para atingir este objetivo; organizar grupos nacio
nais e internacionais de pressão; publicar um manifesto em
torno desta questão, elaborado o mais amplamente possível, ou
seja, com a participação das bases eclesiais, de outras igrejas,
de organizações civis e dos movimentos populares.
133. Elaboração de um estudo profundo e bem fundamenta
do sobre o Brasil que queremos e os meios de o realizar no
futuro próximo. A proposta visa oferecer metas concretas e
possíveis em campos prioritários: saúde, emprego, erradicação
da fome, reforma agrária, moradia ...
134. A ação sócio-transformadora está direcionada a toda a
sociedade, com atenção prioritária aos mais pobres. Para isso
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oferecem-se sugestões para a conscientização sobre Direitos
Humanos, o encaminhamento de ações coletivas, a colaboração
em fóruns e parcerias, a participação nos conselhos ...
135. A Pastoral da Juventude do Brasil prevê a realização de
dois eventos anuais na linha do Serviço: l) a Semana da Cida
dania, nos dias 14 a 21 de abril de cada ano, que inclui também
uma campanha para que os jovens de 16 anos tirem o título de
eleitor e outros documentos; 2) o Dia Nacional da Juventude,
celebrado no último domingo de outubro, que terá nos próxi
mos anos a temática dos direitos humanos.
l 36. Merece particular atenção a Pastoral da Educação, pelas
exigências sempre maiores de formação em nossa sociedade. A
Pastoral da Educação deve ser organizada, em todos os níveis,
como espaço de reflexão e ação, onde o educador possa desco
brir formas de evangelizar através dos processos educativos.
Buscará uma educação libertadora, conforme a definem Me
dellín e Puebla, visando recuperar no ser humano a dignidade
de sujeito e o exercício da cidadania. O compromisso de incen
tivo à educação transcende os limites da escola, apoiando as
múltiplas formas de educação popular e os projetos de reeduca
ção dos excluídos.
137. A dimensão sócio-transformadora ou do serviço não pode
ser pensada como um assunto exclusivo das Pastorais Sociais,
pois deve ser vivida por toda a comunidade eclesial. A partici
pação da comunidade é urna tarefa urgente para que o serviço e
a pastoral social não fiquem confinados, apenas, aos grupos
mais comprometidos ou a instituições burocratizadas.
4.2.2.3.

Coluna do ''Diálogo Ecumênico
e INTER-RELIGIOSO" (cf. DGAE 88 e 205-221)

138. O diálogo é uma atitude permanente da Igreja, que en
contra fundamento na própria atitude de Deus para com a huNota: Continuação na p. 51.
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PROJETO
"RUMO AO NOVO MILÊNIO"

QUADRO SINÓTICO

PROJETO ''RUMO AO NOV OMILÊNIO"
Quadro Sinótico

1996
ANODA
SENSIBILIZAÇÃO

OBJETIVO
TEMAS
(cf. TMA 39-55)

1997

1999

CELEBRA Ç Ã O D O MISTÉR
IO DE CRI ST O
NO JUBILEU DO ANO 2000
EXIGÊNCIASDAEVANGELIZAÇÃO
INC ULTURADA
(cf. DGAE 191-286)

TESTEMUNHO

SERVIÇO

À luz do Ev. de Marcos,
revigor.imento da fé e do
testemunho oa liturgia
dominical. na vivêacia
bíblico-catequé.tic::t e
comunitária, tendo em
Maria
o modelo da fé.

DlÁLOGO

Promoção dos
DIREITOS CIVIS:
Vida,
Integridade,
Liberdade,
Igualdade
perante a lei.

Diálogo sobre a
BUSCA
DA
SALVAÇÃO
em Cristo
e nas religiões.

Crismn

À luz do Ev. de Lucas,
revigoramento dn fé e do
testemunho na liturgia
dominical, na vivência
bíblico-catequética e
connmhá.ri:a, tendo em
Marhl

Promoção dos
DIREITOS SOCIAIS:
EducaçUo,
Saúde,
lo formação,
CuJn1rn.

o n,odclo dn c,,pcn,nçu.

Meio :amb,cnrc.

DEUS PAI

rcvigotamento d.a (é e do

À Juz do Ev. de Mntcus,

Promoçno dos

JESUS
CRISTO
Fé
Batismo

1998

1. Avaliação da ação evangelizadora em todos
os níveis (Pesquisas).
2. Estudos das Diretrizes da CNBB, da TMA e
do COMLA 5.
3. Conscientização do sentido do Jubileu e dos
500 anos de evangelização no Brasil.
4. Preparação dos Projetos (nacionais, region
ais, diocesanos, paroquiais) e dos A gentes.
5. Busca de cooperação ecumênica com as Igreja
s cristãs.

ESPÍRITO
SANTO
. E.spcranç,,

Cnridade
Reconciliaç.'io

cestemunho na lilorgín
dominical. na vivência
bíblico-catequética. e
comunitária, tendo em
Maria

o exemplo do amor.

2000

Glorificação da
Ssma. Trindade
1
Eucaristí,_t
Celebração
do Jubileu

ATIVIDADES
(EXEMPLOS)

DESTINATÁRIOS
PREFERENCIAIS

AGENTES

DIREITOS
ECONÔMICOS:
Terra.
Alimento,
Trabalho.
Moradia . ..

ANÚNCIO

PROCLAMAÇÃO DA
SALVAÇÃO
EM CRISTO
(Primeiro
anúncio).

Diálogo sobre n
DIVERSlDADE
de CAMINHOS
nn busca da
salvação suscitada
pelo Espírito.
Oiáloto sobre o

reconhecimento de uma.só

FAMILIA
HUMANA,
onde todos são IRMÃOS,
filhos do mesmo PAI.

Propos!11 dos
MUITOS
CAMJNHOS
que levam à
imerioriz.nção do
EVANGELHO.
- Propostnde

1

partkipaçfto ativo

na óni.ca

FAMILIA
DE DEUS,
onde todos são
IRMÃOS.

Celebração do Jubileu
e dos 500 anos
· de evangelização
na comunidade ecles:ial.

P�RDÃO
da dívida internacional
e resgate da
dívida social no
Brasil.

Encontros
ecumênicos
e inter-religiosos
(no Sinai, em
Jerusalém e no Bmsi1).

Celebração
do Jubileu e dos 500 unos de
eva.ngclização para todo o
povo.
Pedido de perdão.

-Valorização do Ano Litúrgico
e das expressões celebrativas;
.:. Liturgia Dominical;
-Grupos bíblicos e outros;
- Renovação da Catequese, da
PastorJI Sacramental, dos Mi·
nistérios:
- Copromissos com as outras
dimensões;
-IX Jntereclesial de CEBs.

-CFs;
- Grito dos Excluídos;
- Semanas S0<:iais: realização
por ernpas, 1997/1999;
- Pastorais Sociais;
- Fóruns e Seminários;
- Parcerins;
-Semana da cidad:mia;
-Dia Nacional da Juventude.

- Semana da Unidade;
- Gestos comuns;
-Grupos de diálogo ecumênico;
- CF 2000 (ecumênica):
- Manifesto sobre o Brasil que
queremos:
- Cartilhas ecumBnicns:
- Roteiros de celcbmções.

-Devoção Mariana:
-Romarias;
- Dia do Leigo:
-Semana da Família;
-2' Jomad:1 Mundial das Fnmflias (1997);
- Festas Religiosas;
- Missões Populares;
-Missões Jovens:
-Visitas Domiciliares;
- Presença nos Meios de Conmnicação Social:
- Pastorais Especializadas.

Citólicos de religiosidade
Outras Igrejas
SOCIEDADE,
popular e os
RELIGIÕES e
prioritariamente
afastados
CULTURAS
OS PODRES
1,.;•os,
o• movimentos e pa.�tomis, conSJJgrados(as), ministros ordenados, organizados conforme as linhas do planejamento pastoml.
CATÓLICOS
PARTICIPANTES

Linha 1,3 e 4,
Comunidades eclesi�is,
Ministérios da Palavra
e Sacr-amentos

Linha 6.
Pastorais Sociais.
Escolas Católicas

Formaçílo de Evangelizadores

Linha 5,
Movimentos EcumCnicos
e Professore.� de ERE

Setor Leigos. com a colaboraçno de outras dimensões.

Linha 2
e Movimentos
Missionários

mau.idade (cf. DV 2). A Igreja dialoga com o mundo, com as
diferentes culturas e religiões, com as outras Igrejas cristãs, e
incentiva o diálogo em suas próprias comunidades. Neste item,
tratamos especificamente do diálogo inter-religioso e ecumênico.
139. A Igreja crê no dWogo entre as religiões e, mais ampla
mente, entre as culturas, das quais a religião é muitas vezes a
alma. Trata-se de um diálogo a respeito da salvação, que pro
longa o diálogo que o próprio Deus "ofereceu e continua a
oferecer a salvação à humanidade" (DGAE, 207). No diálogo
inter-religioso não se procuram apenas a compreensão mútua e
relações amistosas. "Mediante o diálogo, os cristãos e os outros
são convidados a aprofundar o seu empenho religioso e a res
ponder, com crescente sinceridade, ao apelo pessoal de Deus e
ao dom gratuüo que Ele faz de si mesmo..."(DA, 40). Em
outras palavras, o diálogo é apelo para uma conversão mais
profunda de todos para Deus.
140. O diálogo com os cristãos de outras Igrejas e Comuni
dades Eclesiais - o ''ecumenismo" em sentido estrito - mere
ce uma atenção especial pela comunhão em Cristo que nos une,
embora imperfeita em certos aspectos. Considerando que há
mal-entendidos nessa área, cuide-se de incluir na pregação, na
catequese e em toda a formação da fé a perspectiva ecumênica.
Os católicos t0mem conhecimento dos avanços já feitos no
diálogo ecumênico e do empenho que sua Igreja lhes pede na
busca da unidade e da cooperação com os demais cristãos,
evitando atitudes e expressões que prejudiquem a comunhão.
141. Temos pouca experiência no campo do diálogo e as
atividades estão ainda em fase de experimentação (cf. quadro e
DGAE, 212 ss). É necessário constituir grupos que desenvol
vam estudos e iniciativas neste campo; promover atividades em
colaboração com outras Igrejas e grupos culturais, começando
pela celebração da Semana da Unidade. Sugere-se que a Cam
panha da Fraternidade do ano 2000 seja ecumênica, em colabo
ração com o CONIC, assim como o manifesto sobre a Dívida
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Externa e a �arta de princí�ios sobre o Brasil que queremos.
�ambé':1 _serao oportunas onentações sobre a educação e O en
sino rehg10s0 no contexto do pluralismo.
142. Todos os setores pastorais sejam envolvidos no trabalho
:cumênico e no diálogo inter-religioso. Pode ser dada mais
enfase à Semana da Unidade Cristã.
!43. O diálogo se dirige aos grupos estruturados (culturas
�ndfg�na �, culturas afro;americanas, religiões não-cristãs ou Igre
J� cnstas), mas _ tambem às novas tendências espirituais, reli
giosas e culturais ainda não institucionalizadas que exercem
sua influência sobre pessoas e grupos.
144: Ca �a Diocese tenha seu responsável pelo Ecumenismo
e D1ál og� rnter-religioso. Além disso, todos os fiéis devem ser
_
c��sc1ent1zados e preparados para o diálogo. Levem-se muito a
seno as 0�1entaçõe � do Diretório sobre o Ecumenismo e procu
re- �e suscitar a maior adesão possível a esta exioência da evan
gelização, que mais precisa de reforço. Iniciat0as específicas
devem ser promovidas junto com os interlocutores não-católi
cos: para a informação e formação das pessoas que lidam com
o diálogo ecumênico e inter-religioso.
4.2.2.4.

Coluna do "Anúncio do Evangelho"
(cf. DGAE 90 e 222-249)

145. O centro e o ápice do dinamismo evangelizador da co
.
munidade eclesial _ há de ser sempre "uma proclamação clara
_
que, e� Jesus Cnsto, Filho de Deus feito homem, morto e
ressuscitado, a salvação é oferecida a todos os homens como
�om da graça e da misericórdia do mesmo Deus" (EN, 27).
Deve-se notar que o anúncio é um acontecimento salvífico em
que ouvintes já despertados para a esperança do Reino são
chamados a participar na comunhão visível com a I�eja"
(DGAE, 90).
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146. O esforço missionário tem como objetivo principal a
aproximação dos que estão afastados da fé e das práticas comu
nitárias. O "anúncio" de Jesus acontece de muitas maneiras: o
serviço, o amor gratuito, o perdão, a presença pública e proféti
ca da Igreja na sociedade são "anúncios" de Jesus. Mas o "anún
cio" também se torna proclamação explícita da mensagem evan
gélica, de forma que os ouvintes possam retamente entendê-la.
147. Entre nós, os grupos mais necessitados deste anúncio
são dois: aqueleS que estão marcados por uma religiosidade
tradicional (catolicismo popular) ou por suas culturas de ori
gem (indígenas, negros); e os fortemente influenciados pela
modernidade, que têm como atitude prática a ruptura com a
tradição e a busca do novo a partir da própria experiência pes
soal (técnicos, universitários, operadores dos MCS, jovens ur
banos...). O primeiro é um grupo muito numeroso. O segundo
está em crescimento e exerce fo1te influência sobre o futuro da
sociedade.
148. Esta aproximação deve ser pensada como um processo
de inculturação (cf. DGAE, 83-96): lento, gradual, realizado no
diálogo, permeado pelo respeito e pelo serviço sincero.
149. Os marcados pelas culturas ou religiões "tradicionais"
precisam sentir que estamos superando preconceitos e julga
mentos negativos, freqüentes até há pouco tempo, e que a sua
vivência religiosa é aceita como uma autêntica experiência de
Deus. Muitos precisam reencontrar os seus referenciais cristãos
e corrigir vivências religiosas da infância e do contexto cultu
ral, que apresentavam falsas imagens de Deus e da própria
religião. Outros poderão reatar os vínculos que os ligaram à sua
comunidade de origem. Para outros, especialmente os que es
tão mergulhados no mundo secularista, o processo visará bus
car um sentido de vida, escondido no agir diário, oculto pelo
barulho do mundo urbano e suas múltiplas ofertas de felici
dade.
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150. A Igreja no Brasil fará um sério exame de consciência
de sua presença e ação evangelizadoras durante os 500 anos. A
CNBB �ferecerá um roteiro de avaliação. Esta acompanhará a
_
até o ano 2000, terminando com um sole
realiza ?ªº do ProJeto
ne pedido de perdão, dirigido especialmente aos grupos que 110
p�·oces�o �e evangelização sofreram discriminação, intolerân
_ (cf. T
cia e v10lenc1a
� 35), como indígenas, negros e outros,
e renovando o compro1russo de pleno respeito de seus valores.
151. O anúncio exige, sobretudo, uma espiritualidade que
torne a IgreJa sempre mais missionária (cf. DGAE 108-111 e
329-342). E �ta espirituali�ade baseia-se na docilidade ao Espí
_ no seguimento de Cnsto, aa solidariedade com O povo, na
nto,
fortaleza e perseverança, na caridade apostólica que suscita a
busca da santidade e a paixão pela rrüssão.6

?

152.
anúnci � missionário exige atitudes diferenciadas, me
todologias especificas e estruturas eclesiais novas. Em todo
caso, será fundamental insistir na inserção e partilha de vida,
na es �uta, no estudo e adequação das linguagens etc. Devemos
vaJ �nzar as experiências evangelizadoras que já temos e con
cr �ti �ar n?vos projetos de preparo e envio de missionários e
m1ss1onánas para além de nossas fronteiras, dando de nossa
pobreza.
153. A celebração d� J ubileu deve tamb�m assumir a pro
_
_
moçao d�s valores e d1íe1tos
da falllt1ia. "E necessário que a
preparaçao para o gra nde Jubileu passe, em certo sentido, pela
_ _
_ de Nazaré que o Filho de Deus entrou
01_ na Família
famtl,a.
_ �
na h1st?�1 � da hum �n!dade" (TMA 28). A família é "igreja
_ a evangelização das crianças. A visi
doméstica , onde se 101c1a
ta d � Santo Padre ao Brasil, em outubro de 1997, por ocasião
da 2 Jornada Mundial das Famílias, oferece oportunidade úni6. Cf. "Prioridades e Compromissos do COMLA 5", pp. 46-60, in ·'Viven
do o COMLA 5", Publicação das Pontifícias Obras Mis�ionárias
e CNBB·
'
1995.
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ca para intensificar a evangelização e pastoral familiar em nos
sas Dioceses e paróquias.
154. As CEBs têm experiências bem sucedidas de evangeli
zação. Estão buscando aprimorar a aproximação ao catolicismo
popular e o trabalho com as massas (cf. Texto-base do 9º lnte
reclesial). Sejam ajudadas a fortalecer a dimensão da espiritua
lidade e do diálogo com as outras expressões eclesiais.
155. As Pastorais especializadas têm um papel insubstituível
no anúncio missionário, nos ambientes sociais e profissionais,
onde elas atuam. Além de testemunhar sua atitude de serviço e
diálogo, procurem anunciar explicitamente o Evangelho, com
metodologia adequada e senso de oportunidade. Sejam estimu
ladas a dar a seus membros uma formação integral.
156. Os Movimentos eclesiais oferecem à sociedade novas
experiências de anúncio e ação evangelizadora. Dentro de sua
metodologia própria, devem ser levados a vivenciar todas as
dimensões da vida cristã, em comunhão com a Igreja no seu
conjunto, comprometendo-se efetivamente na luta pela justiça
e no espírito de respeito ao diferente.
157. As Paróquias necessitam rever sua ação pastoral, aju
dando os batizados e "participantes" a se transformarem em
evangelizadores e missionários. Assumam com mais coragem a
diversificação de suas estruturas e atividades, dando novo im
pulso aos ministérios Jaicais e apoiando as iniciativas dos cris
tãos que atuam missionariamente nos diversos setores da socie
dade.
158. As atividades devem seguir duas linhas principais, vi
sando a aproximação missionária aos diversos grupos de desti
natários. Uma deve levar em conta, de maneira mais específica,
os católicos ligados ao catolicismo popular. Na outra linha,
procura-se o diálogo com as pessoas mais ligadas ao mundo
urbano e técnico-científico, cujas exigências são bem diferentes.
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159. Devem ser levados em conta e valorizados alguns da
dos específicos do catolicismo popular: imagens, santuários,
devoções especialmente marianas, peregrinações, romarias, már
tires antigos e de nosso tempo, rezas, bênçãos, sacramentais,
amor ao Papa, adoração do Santíssimo Sacramento e aproxima
ção aos outros sacramentos etc. Especial atenção merecem os
meios de atendimento pastoral: acolhida, acompanhamento, vi
sitas, presença em momentos importantes da vida das pessoas,
romarias, missões populares...

pria catequese e da vida da comunidade eclesial, pois muitos
dos nossos fiéis são hoje questionados pelo pluralismo religioso
ou caíram na incerteza quanto às verdades da fé (cf. TMA, 36c)
e por isso precisam redescobrir com clareza os fundamentos da
sua opção cristã. Quanto à dimensão de Serviço e Participação
na Sociedade, a proposta de promoção dos Direitos Civis esteja
baseada na fé em Jesus Cristo, que vem para que todos tenham
vida, que nos liberta de todas as prisões e nos iguala a todos na
mesma dignidade humana e vocação divina.

160. A Pastoral da Juventude do Brasil promoverá nos pró
ximos anos a realização de "Missões-jovens" em todas as regi
ões do país, através de uma ação diferenciada nas escolas, no
meio rural, em cidades do interior, em grandes centros urbanos.

164. Em 1998, a partir do tema central do ano (o Espírito
Santo e a esperança), propõe-se que as atividades ligadas ao
Diálogo e ao Anúncio salientem a pluralidade de caminhos,
através dos quais o Espúito conduziu e conduz pessoas e povos
na busca da única salvação. O respeito e o apreço à pluralidade
de religiões e espiritualidades devem estar prese�tes também
na catequese dos fiéis católicos, ajudando-os a v1ver com au
têntico espírito de tolerância e diálogo no mundo pluralista,
sem perder a consciência clara da própria identidade e_do valor
único da salvação em Cristo. E no campo do Serviço e da
atuação na sociedade, serão promovidos os "direitos sociais",
levando em conta, especialmente, as minorias e a diversidade
de culturas, com destaque ao direito à terra e à preservação das
culturas indígenas e negras.

161. Valorizem-se os diversos Meios de Comunicação So
cial, desde boletins e rádios locais até a difusão de notícias e
imagens no plano nacional. O mundo da comunicação é um
"areópago" moderno (RMi, 37). É preciso desenvolver mais a
presença pastoral junto aos comunicadores e formadores de
opinião.
162. Os agentes específicos desta tarefa são sobretudo os
leigos, devidamente articulados com o conjunto da ação pasto
ral. A eles serão oferecidas oportunidades de s6Jída formação
teológico-pastoral.
4.2.3.

Leitura Horizontal do Quadro: Temas e Conteúdos

163. No quadro são apontados os ternas dos anos 1997-2000.
Em 1997, a partir do tema central da catequese bíblico-litúrgica
(Jesus Cristo e a fé), propõe-se que as atividades ligadas ao
Diálogo inter-religioso e ao Anúncio do Evangelho salientem a
busca da salvação, que encontra em Cristo sua resposta e sua
plena realização. Essa preocupação querigmática e esse diálogo
com as expectativas humanas não podem estar ausentes da pró56

165. Em 1999, a partir do tema central (Deus Pai e a carida
de), propõe-se que as atividades ligadas ao Diálogo e Anúncio
salientem a fraternidade universal na famfüa humana, que tem
em Deus o único Pai. As atividades do Serviço deverão incenti
var atos concretos de solidariedade, visando garantir os meios
básicos de sobrevivência (trabalho, alimentação, moradia) a to
dos, começando pelos mais necessitados, bem como alertar para
as exigências éticas de qualquer modelo econômico.
166. No ano 2000, são indicadas - ainda de forma genérica
- as celebrações do Jubileu. Elas serão determinadas posre
ri01mente, à luz das decisões do Papa quanto às celebrações
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univer�ais (Sinai, Jerusalém e Roma) e à luz das sugestões que
emergirem no Brasil com relação às celebrações locais. Já está
sendo desenvolvido pelo CONIC um projeto ecumênico, que
deverá contar com nosso apoio. Nas celebrações dos 500 anos
de evangelização no Brasil, será dado destaque a um pedido de
perdão a todos os que sofreram discriminação e violência em
nosso País.

QUINTA PARTE

5. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

5.1.

PARA UMA RECEPÇÃO CRIATIVA

167. Na tradição eclesial e, geralmente, na história de um
povo, uma nova idéia e nova proposta de ação não são acolhi
das apenas por seu valor intrínseco, mas porque a comunidade
as reconhece como portadoras de vida nova e porque vê nelas
um enriquecimento e desenvolvimento da sua tradição; algo
que pode ser recebido como expressão da sua liberdade e cria
tividade.
168. Deus busca o diálogo com as pessoas humanas, como
amigas (cf. DV 2). Propõe, não impõe. Assim na comunhão
eclesial, pastores e comunidades buscam juntos a vontade de
Deus e colocam em comum suas experiências e suas descober
tas. Todo apelo que a Igreja hierárquica lança, inspirada pelo
Espírito, só pode ser acolhido por uma "recepção criativa" pe
los fiéis. Não se trata de algo mecânico, como um projeto
técnico e detalhado, que só resta executar. Mas de um apelo a
ser acolhido, na dimensão da fé e do amor, com todo o coração,
com toda a alma, com todas as forças (cf. Dt 6,4; Me 12,30 e
par.). Fazendo não apenas o mínimo exigido, mas todo o esfor
ço que o amor inspira, numa busca alegre e generosa de perfei
ção, beleza e doação. O que está em jogo é a glória do Senhor,
o anúncio do seu Reino e o serviço do seu povo.
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169. Por que falamos de "recepção criativa''? Porque acredi
tamos que este Projeto preparatório ao Jubileu do Ano 2000,
proposto pelo Papa João Paulo II. está em conformidade com a
vontade de Deus e é uma prova a mais de seu amor salvífico
para toda a humanidade. Acreditamos que a realização deste
Projeto vai suscitar novo e maior ardor na evangelização.
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L 70. Responsável pela evangelização é, antes de tudo, a Igreja
particular ou local. E nela, por menor e pobre de recursos que
seja, que a única Igreja de Cristo se concretiza e se manifesta
num lugar (cf. LG 23).
171. Por isso, o Projeto é concebido para oferecer uma linha
comum de trabalho e formas de cooperação fraternas a todas as
Dioceses do Brasil. Mas, principalmente, é pensado para susci
tar a responsabilidade, a criatividade, a decisão autônoma de
cada Diocese ou Igreja particular na preparação e celebração
do Jubileu Ano 2000. Neste sentido cabe ao presbitério a deci
siva tarefa de imprimir à comunidade diocesana novo elã mis
sionário e animá-la na efetiva realização do Projeto evangeliza
dor.
172. Para o bom êxito do Projeto, é indispensável a partici
pação do presbitério e dos outros segmentos do Povo de Deus
nas Assembléias, Conselhos, e Encontros da Diocese, bem como
uma cuidadosa preparação e realização das Visitas Pastorais.
173. Cada Igreja particular é convidada, portanto, a avaliar
se como está atuando em sua missão evangelizadora. Verificará
se a palavra do Evangelho está chegando a todos os ambientes
e grupos humanos: 1) através do testemunho do serviço e do
empenho na humanização da sociedade; 2) através do diálogo
com todos, em particular com as diversas culturas e religiões
diferentes da nossa; 3) através do anúncio missionário do Evan
gelho �os que estão à procura das razões de nossa fé e para ela
foram despertados; 4) através do testemunho de comunhão fra
terna de nossas comunidades, que se alimentam na Palavra e na
liturgia e daí partem para o serviço, o diálogo, o anúncio...
174. Em sentido prático, sugerimos que esta reflexão na Dio
cese seja facilitada por um roteiro de elaboração do Plano ou
Projeto diocesano de evangelização (cf. anexo). É útil também
para as Dioceses que já elaboraram seu Plano ou que desejam
confrontá-lo e/ou adaptá-lo ao novo Projeto Nacional. Basica
mente estamos propondo dois passos:
60

- Um VER, que permita - através de uma pesquisa
ou de uma observação mais sistematizada - avaliar pontos
fortes e pontos fracos, acertos e lacunas, da ação evangelizado
ra da Diocese e de suas paróquias, pastorais e movimentos;
- Um JULGAR, que leve - à luz das DGAE e deste
Projeto - a formular critérios ou estratégias, prioridades e
etapas do AGIR.
175. Devidamente ordenados, estes passos ajudarão na ela
boração do PLANO DIOCESANO, que articulará a ação em
nível diocesano, setorial e paroquial com o "PROJETO NA
CIONAL RUMO AO NOVO MILÊNIO".
176. Além do roteiro de elaboração do Plano, oferecemos
ainda esquemas de reuniões para Assembléias Diocesanas, Con
selhos Pastorais, grupos de presbíteros, religiosos(as) e
leigos(as), para dar a conhecer o Projeto e motivar assumi-lo
criativamente.
177. À luz do Plano diocesano, cada Diocese incentivará em diversos níveis - atividades de formação dos agentes pas
torais, visando prepará-los para uma ação inovadora, que vá
além das tarefas pastorais comuns. Espera-se que o Projeto
suscite assim um "grande mutirão" evangelizador.
178. Como Maria acolheu o Plano Salvífico e com ele o
Evangelizador do Pai, Jesus Cristo, a Igreja no Brasil está sen
do conclamada a receber este "Projeto Rumo ao Novo Milê
nio" como concretização, neste momento histórico, da vontade
do Senhor e meio para acolher e celebrar, com renovado ardor,
Jesus Cristo, por motivo do jubileu de seu nascimento. Como
Maria cantou em ação de graças pela Encarnação, também a
Igreja deseja cantar o Magníficat pelo tempo novo de evangeli
zação. E assim como os discípulos de Emaús acolheram o Res
suscitado e o reconheceram na partilha do pão, temos um tem
po favorável para nos dispormos a reconhecê-lo e a acolhê�lo
_
através da partilha de nossos dons e esforços, testemunho, dia61

logo e serviço. Estas atitudes facilitarão que Jesus Cristo seja
mais conhecido e amado. E para os irmãos mais cansados na
caminhada, lembramos a insistência do Senhor ao mandar seus
discípulos lançarem as redes mais uma vez, após tanta labuta
sem resultado (cf. Lc 5,1-11).
179. Podemos afirmar que este Projeto cumprirá sua missão
se tiver da parte de todos nós, pastores e fiéis, uma recepção
criativa nos seus métodos, nas suas expressões e na sua forma
celebrativa.
5.2.

FORMAÇÃO DE AGENTES DE PASTORAL

180. O Projeto de Evangelização "Rumo ao Novo Milênio"
só alcançará seus objetivos se mobilizar um grande número de
evangelizadores.
181. Todas as atividades do Projeto têm uma dimensão for
mativa e procuram envolver numa participação ativa os fiéis
católicos e outras pessoas de boa vontade. Além disso, desde o
2º semestre de 1996 e ao longo dos anos seguintes (19972000), dioceses e paróquias deverão promover atividades espe
cíficas de formação de agentes de pastoral e evangelizadores,
em forma intensiva e permanente.
182. Um roteiro para a formação de novos evangelizadores
será elaborado, a pedido da Secretaria do Projeto, pelo Setor
Leigos da CNBB junto com a Comissão de Formação do CNL
(Conselho Nacional de Leigos), levando em conta os subsídios
elaborados pelo Comitê Central do Jubileu, em Roma.
183. O roteiro procurará utilizar o método indutivo, valori
zando a experiência vivida dos cristãos leigos e levando-os a
desenvolver sua capacidade de reflexão e ação.
184. Um programa de formação na ação está contido tam
bém nos programas de evangelização que, ao longo do ano,
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promovem a formação de grupos de reflexão e ação a partir do
Evangelho. Desse modo, espera-se que a pedagogia de Jesus
penetre profundamente no coração e nas atitudes dos partici
pantes dos grupos, habilitando-os a um trabalho de evangeliza
ção, que não é mera repetição de fórmulas decoradas, mas
comunicação de uma experiência de unidade de fé e vida, a
partir de uma conversão pessoal ao Evangelho.
185. Nas atividades de formação será importante prestar aten
ção à demanda e saber responder a ela, evitando propor conteú
dos ou programas que não correspondam às necessidades efeti
vamente percebidas por pessoas e comunidades. A pesquisa em
preparação às Diretrizes Gerais da CNBB para 1995-1998, mos
trou uma grande necessidade de formação. Entre as prioridades
do Projeto "Rumo ao Novo Milênio", está certamente a forma
ção, condição "sine qua non" do "mutirão de evangelização"
que a Igreja do Brasil quer promover e o povo de Deus deseja e
espera.
186. Nestas atividades de formação, é imprescindível visar
ao "efeito multiplicador", de modo que os novos evangelizado
res possam, por sua vez, suscitar e formar outros agentes da
evangelização.
5.3.

SUBSÍDIOS A SEREM PUBLICADOS

187. O Secretariado Geral da CNBB, através da Subsecretaria
de Pastoral, do Setor de Comunicação e de outros setores e
organismos nacionais, e com a colaboração de várias editoras e
produtoras, pretende colocar subsídios à disposição de dioce
ses, paróquias e comunidades, para facilitar a execução do Pro
jeto de Evangelização. Será inceJJtivada a produção de audiovi
suais, cartazes, músicas etc.
188. Os subsídios serão oferecidos a preço de custo. As dio
ceses, paróquias e os interessados serão autorizados a reprodu
zi-los ou adaptá-los.
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189. O que inspira a criação e djfusão dos subsídios é o
espírito de serviço às comunidades locais. Não se deseja uni
formidade, mas o uso ou adaptação criativa e encarnada na
realidade local dos subsídios elaborados em nível nacional. Eles
oferecem orientação básica, dentro dos critérios do Projeto
"Rumo ao Novo Milênio".
190. Os subsídios necessários para este Projeto deverão se
inspirar na Palavra de Deus, na tradição e magistério da Igreja,
assim como no Concílio Vaticano n, nos documentos das Con
ferências Gerais do Episcopado Latino-americano e da CNBB.
Estes subsídios poderão também ser integrados ou completados
por eventuais subsídios elaborados pelas Comissões criadas pela
Santa Sé em função do Grande Jubileu.
191.

Está prevista a publicação dos seguintes subsídios:

1. Subsídio popular, com roteiro para quatro encontros
em comunidades ou grupos de base sobre o sentido do Grande
Jubileu e do Projeto de Evangelização "Rumo ao Novo Milê
nio", com base na carta ''Advento do Terceiro Milênio" e nas
"Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora", e será usado a
partir de agosto de 1996.
2. Roteiro de elaboração do Plano Diocesano de implan
tação do Projeto "Rumo ao Novo Milênio" ou de adaptação
dos Planos Diocesanos já existentes, a ser usado a partir de
agosto de 1996 (cf. aqui o anexo n. l ).
3. Ficha de avaliação da situação pastoral da paróquia
ou comunidade, visando destacar as áreas que exigem um mai
or esforço de evangelização. Para ser usada em setembro de
1996 (cf. aqui o anexo n. 2: "Pesquisa paroqLLial").
4. Reflexões sobre a espiritualidade ou mística do Proje
to. A ser publicado em artigo de revista ou em forma de folhe
to. Previsão: setembro/outubro de 1996. A partir daí promover
se-á a publicação de subsídios que estimulem a oração e a vida
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espiritual dos fiéis e dos evangelizadores, em harmonia com as
etapas do Projeto.
5. Material para o lançamento oficial do Projeto em de
zembro de 1996 (poderá incluir textos do Papa João Paulo II,
mensagem do Presidente da CNBB, explicações básicas sobre
o Projeto e um Guia para a execução do Projeto em 1997).
6. Livreto de Introdução ao Evangelho segundo Marcos,
destacando, numa visão de conjunto, os temas que serão desen
volvidos posteriormente nos subsídios homiléticos e para gru
pos de reflexão.
7. Subsídios para o Advento e o Tempo de Natal:
a) roteiro de homilias e sugestões para a celebração
dos domingos e festas do Advento até a Epifania
(dezembro de 1996/janeiro de 1997);
b) roteiro para a celebração da Novena de Natal em
família ou grupo;
c) roteiro para celebrações ecumênicas, em colabo
ração com o CONIC.
8. Subsídios para a Quaresma e a Campanha da Frater
nidade:
a) roteiro de Homilias e sugestões para as Celebra
ções Litúrgicas, valorizando o aspecto cristológi
co da Quaresma, em sintonia com o tema de 1997;
b) subsídios, como de costume, sobre a CF: "A Fra
ternidade e os Encarcerados" (Cartaz, Disco ou
Fita, Manual, incluindo Texto-base, Roteiros de
encontros para jovens e adultos, Roteiros cate
quéticos, Círculos Bíblicos, Via Sacra etc.).
9. Subsídios para o Tempo Pascal:
a) roteiro de homilias e sugestões para a celebração
dos domingos e festas, desde a Páscoa até Corpus
Christi (de 1997);
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b) roteiros de reuniões de grupos sobre o evangelho
dominical, estimulando o confronto com a vida e
o empenho em tarefas de evangelização. (As reu
niões de grupos visam a explicitar, na vida coti
diana e na ação apostólica, as conseqüências do
Evangelho ouvido na Missa);
c) roteiros para encontros ecumênicos, em colabo
ração com o CONIC.
10. Subsídios para o Tempo Comum: serão semelhantes
aos do Tempo Pascal e irão desde a Festa da Assunção de
Nossa Senhora até a Festa de Cristo Rei, formando um progra
ma orgânico de evangelização de 15 (quinze) semanas.
L 1. Subsídio para a Pastoral do Batismo: conterá rotei
ros para reflexão sobre o sentido do Batismo e para a renova
ção da Pastoral batismal. Será dirigido especialmente às equi
pes que trabalham nesta Pastoral. Poderá ser usado no período
do ano considerado mais oportuno em cada paróquia ou comu
nidade.
12. Subsídios especializados: serão produzidos pelas di
versas Pastorais (Família, Juventude, Vocacional, Social etc.)
ou organismos nacionais (Pontifícias Obras Missionárias...) e
serão dirigidos especificamente aos grupos interessados, em
harmonia com as linhas gerais do Projeto.
192. Após uma avaliação da qualidade e recepção dos subsí
dios, uma nova série será pensada a partir do Advento de 1997
para o ano de 1998, com temas relacionados com o evangelho
de Lucas e o Espírito Santo, a virtude da esperança e o sacra
mento da Confinnação.
193. Para 1999, os subsídios terão por tema Deus Pai, a cari
dade, o sacramento da Reconciliação.
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5.4.

ENCAMINHAMENTOS E TAREFAS

194. O calendário ou cronograma de implementação do Pro
jeto de Evangelização prevê duas datas importantes e distintas:
• AGOSTO de 1996: início da fase de ORGANIZA
ÇÃO e PREPARAÇÃO dos Agentes;
• DEZEMBRO de 1996: LANÇAMENTO oficial do
Projeto para os fiéis e para o grande público e INÍ
CIO das atividades abertas a todos.
195. Desde agosto de 1996, de posse do Projeto aprovado
pela 34ª Assembléia da CNBB, paróquias, comunidades e pas
torais, associações ou movimentos devem começar a preparar
se e organizar-se.
l 96.

Sugestões:

• Constituir uma Comissão Diocesana para o Jubileu,
presidida pelo Bispo ou por pessoa por ele indicada, incluindo
representantes do Conselho Presbiteral ou Pastoral, das princi
pais regiões ou setores da Diocese (possivelmente padres, reli
giosas e leigos) e de algumas Pastorais; a Comissão deve:
elaborar o Plano Diocesano de Evangelização (ou
articular o Projeto Nacional com o Plano Diocesano
de Pastoral, se já existe);
distribuir subsídios;
organizar a formação intensiva de agentes de pastoral.
• Constituir em todas as paróquias (eventualmente, nas
principais comunidades) uma Comissão Paroquial do Jubileu,
presidida pelo pároco ou por pessoa por ele jndicada, composta
de membros do Conselho Paroquial e representantes de setores,
comunidades ou pastorais da paróquia (evite-se um número
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muito grande de pessoas e procure-se fazer representar leigos e
leigas, religiosos e religiosas se houver). A Comissão deve:
elaborar um Plano de Ação para a paróquia (e as
comunidades);
promover a formação de agentes;
preparar e adquirir os subsídios e prever sua distri
buição.
• Formar equipes pastorais, aproveitando pessoas engaja
das e convidando novos colaboradores, para cuidar das diversas
tarefas previstas pelo Projeto em nível local, principalmente:
cuidar as celebrações dominicais e a participação
dos fiéis na liturgia;
organizar grupos (de rua, de vizinhos, de amigos, de
associações ou movimentos etc .. ) que se encontrem
para refletir semanalmente sobre o Evangelho e para
assumir tarefas evangelizadoras;
promover atividades de serviço, de defesa dos direi
tos humanos e de participação na construção de uma
sociedade mais justa e solidáda;
participar em atividades de diálogo ecumênjco e
inter-religioso, ou intercultural;
promover atividades evangelizadoras e missionárias,
que procurem aproximar da fé e do Evangelho pes
soas e grupos afastados;
divulgar o próprio Projeto e os eventos abertos ao
grande público; esta equipe poderá preparar o lan
çamento do Projeto para 1º de dezembro de 1996
(] º Domingo do Advento).
197. Após o lançamento, a partir de dezembro de 1996, as
Comissões e Equipes promoverão as atividades sugeridas pelo
Projeto nacional e definidas em nível diocesano e paroquial,
seguindo os planos já elaborados.
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198. Para facilitar a visão das tarefas a serem realizadas na
fase inicial, pode-se utilizar o cronograma aqui anexo (cf. Ane
xo n. 5), que deverá ser devidamente completado em nível
diocesano e paroquial, introduzindo as alterações decididas lo
calmente.
"Saibam de uma coisa:
quem semeia com mesquinhez, com mesquinhez há
de colher;
quem semeia com generosidade, com generosidade
há de colher.
Cada um dê conforme decidir em seu coração,
porque Deus ama quem dá com alegria" (2Cor,
9,6-7).

ANEXOS
Anexo 1

ROTEmo
PARA ELABORAÇÃO OU ADAPTAÇÃO
DO PLANO DIOCESANO

199. A Diocese, recebendo o Projeto de Evangelização "Rumo
ao Novo Milênio", inspirado na carta do Papa "Advento do
Terceiro Milênio", nas "Diretrizes Gerais da Ação Evangeliza
dora da Igreja no Brasil 1995- l998" e nos compromissos e
prioridades assumidos no COMLA 5, encaminharásua recepção.
200. Acontecendo isto, a Diocese se colocará diante de algu
mas possíveis alternativas. Exemplificamos:
• Dioceses que já têm um Plano Pastoral em pleno fun
cionamento e desejam estudar o novo Projeto, para dele apro
veitar partes ou elementos que reforçam ou completam seu
Plano diocesano.
• Dioceses cujo Plano Pastoral ou de Evangelização está
prestes a terminar ou que, de qualquer forma, desejam adaptar
seu Plano ao novo Projeto.
• Dioceses que não têm, no momento, um Plano em
vigor e querem aproveitar o novo Projeto para criá-lo.
201. É recomendável que o Bispo Diocesano, recebido o tex
to do Projeto, reúna imediatamente os órgãos colegiados da
Diocese (Conselho Presbiteral, Conselho Pastoral, Equipe ou
Secretariado de Pastoral, Assembléia Diocesana - o que for
possível) e estude com eles o Projeto, definindo uma alternati
va de encaminhamento (cf. n. 200). De preferência, os primei-
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ros encaminhamentos deveriam acontecer em junho-julho. As
paróquias deverão iniciar o estudo do Projeto, em nível de
Conselho de Pastoral ou equivalentes. Em agosto, deverão es
tender o estudo aos grupos de base, usando o subsídio específi
co (cf. n. 191/1).
202. Na comparação do Plano diocesano de pastoral (e das
relativas estruturas e ações) com o novo Projeto, leve-se em
conta o seguinte quadro de equivalências:
6DIMENSÕES

4 EXIGl:NCIAS

NOVO TESTAMENTO

VATICANO li

1. ÚllrftlllÍl4rio-panicipativa
l 8íblico-cn1equétlca
4. Li1úrgicn

1. Tes1emunho
da comunhão eclesial

Manyrfa
Koinonia

Lumen Gentlum
Dei Verbum
Sroosanctum Concilium

6. Sócio-uansformadoro

2. Serviço e panicipa;Jo
na sociedade

Diakonin

Gaudium et Spes

5. ooimênica e 1k diálo�o
INTER-RELIGIOSO

3. Diálogo

Encontro do Evangelho
com a cultura pagã (Al 17)

Unitatls Redintegrotio
Noma Aewe

2. Missionária

4. Anúncio do Evangelho

Kerygma

AdGenres

203. Cada Diocese pode organizar suas atividades da forma
que julgar mais funcional, procurando acolher a novidade das
DGAE, que acentuam a prioridade da evangelização (voltada
para toda a sociedade) e a ela orientam as atividades pastorais
(voltadas principalmente para o cuidado dos fiéis "católicos
participantes").
204. Cada Diocese poderá adotar, para o estudo do Projeto e
sua recepção, um roteiro semelhante ao seguinte:
205. 1º PASSO: ConstitlLir uma Comissão Central composta
de: um agente de cada dimensão (seis, se assim estiver organi
zada a Igreja, ou quatro dentro da nova proposta das DGAE), o
Bispo diocesano, o coordenador de pastoral, um representante
dos presbíteros, uma religiosa, representantes das pastorais e
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• Qual a estrutura da formação da Diocese: organização
da catequese, grupos bíblicos, escolas da fé, formação
de ministros ordenados ou não?
• Quais as principais forças vivas (pastorais e movimen
tos) da Diocese? Como apoiá-las?

movimentos com organização diocesana. Nos moldes do méto
do VER-JULGAR-AGIR-CELEBRAR, esta Comissão desen
cadeará o processo de reestruturação do Plano de Pastoral com
vistas à implementação do Projeto de Evangelização. É bom
analisar a conveniência desta Comissão ser o próprio Secreta
riado de Pastoral ou ser criada distintamente, com outros membros.
206. 2° PASSO: Constituir cinco Comissões Específicas, em
torno das quatro exigências (1. Testemunho da Comunhão Ecle
sial; 2. Serviço e participação na sociedade; 3. Diálogo Ecumê
nico e inter-religioso; 4. Anúncio do Evangelho), para que pos
sam levantar todas as iniciativas que existem na Diocese a
patiir do específico de cada uma delas. Uma quinta Comissão
será criada para cuidar da dimensão celebrativa de todo o Pro
jeto. Para melhor desempenhar suas tarefas, cada comissão po
derá contar com os diversos subsídios que serão elaborados
para o nível nacional.
207. É oportuno que cada Comissão comece pelo VER. Será
a etapa de uma avaliação da caminhada pastoral, procurando
discernir acertos, erros, lacunas, pontos fortes e pontos fracos.
Um questionário poderá ajudar.
208. Apresentamos, como sugestão, uma série de perguntas
que poderiam ser feitas pelas Comissões:
209.

Comissão do Testemunho da Comunhão:
• Quais são as estruturas da Diocese em vista de comu
nhão e participação (assembléias, conselhos, comis
sões etc.)? Como deve ser avaliado seu desempenho?
Como apoiá-las?
• Quais as atividades voltadas para os católicos já parti
cipantes, que têm alcançado resultado mais eficiente
nos últimos anos?
• Como as comunidades têm vivido sua dimensão cele
brativa (liturgia dominical, sacramentos)?
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210.

Comissão do Serviço:
• Que pastorais e movimentos estão mais voltados para
o resgate da cidadania?
• Como a Diocese tem vivido as Campanhas da Frater
nidade?
• Qual tem sido a preocupação da Diocese na formação
politica de seus agentes?
• Como os leigos têm vivido seu protagonismo social?
• Com quais forças sociais a Diocese tem mantido diá
logo em busca de solidariedade e ética pública?

211.

Comissão do Diálogo:
• Que novas tendências religiosas ou tradições não
cristãs têm exercido maior influência sobre o povo
católico?
• Que sinais concretos revelam a presença da cultura
moderna e urbana?
• Qual tem sido a adesão dos cristãos à Semana de Ora
ção pela Unidade dos cristãos?
• Quais gestos concretos há na Diocese com vistas à
promoção do ecumenismo?
• A Diocese conta com um grupo específico para o fo
mento do ecumenismo?
• Como tem sido a convivência dos grupos católicos
com as religiões afro-brasileiras e indígenas?
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212.

Comissão do Anúncio do Evangelho:
• Que práticas mais comuns na Diocese expressam uma
autêntica religiosidade popular?
• Quais atividades diocesanas atingem mais a massa dos
católicos?
• Que tipo de exigência há para a prática sacramental
dos não-participantes?
• Que esforço se tem feito na linha da pastoral de aco
lhida?
• Como tem sido a utilização dos MCS na Diocese?
• Como se articulam as pastorais especializadas?

213.

Comissão para as Celebrações:
• Além de incentivar, junto com a Comissão do Teste
munho da Comunhão, a melhoria das celebrações li
túrgicas, utilizando os subsídios nacionais, ou outros,
escolhidos pela Diocese, a Comissão pode prever para cada ano, de 1996 a 2000 - algumas celebra
ções diocesanas, com ampla participação do povo. (Po
dem ser festas já tradicionais - festas de padroeiros,
romarias - ou novas manifestações específicas, em
preparação ao Grande Jubileu). Levem-se em conta
eventua.is celebrações regionais e facilite-se a partici
pação delas.

215. 4° PASSO: De posse das sugestões da base (paróquias,
comunidades, pastorais e movimentos), a Comissão Central e
as Comissões Específicas, de acordo com o Bispo Diocesano,
elaborarão a redação definitiva do Plano Diocesano, submeten
do-a, se possível, à discussão e aprovação de uma Assembléia
Diocesana.
NOTA: ATIVIDADES REGIONAIS
216. É oportuno que a Assembléia Regional da CNBB do 2º
semestre de 1996 e todas as Assembléias Regionais seguintes
dediquem um tempo adequado ao Projeto "Rumo ao Novo Mi
lênio", oferecendo às Dioceses a oportunidade de um intercâm
bio de experiências e esclarecimentos de eventuais dúvidas na
realização do Projeto.
217. É conveniente que as Assembléias Regionais avaliem a
oportunidade de promover uma ou mais celebrações regionais
em preparação do Grande Jubileu, eventualmente, aproveitan
do festas ou iniciativas já tradicionais.

214. 3º PASSO: As Comissões Específicas apresentam à Co
missão Central os resultados de suas avaliações e, juntas, pas
sam à fase do füLGAR, estabelecendo critérios, ou "estratégi
as", prioridades e etapas das ações a serem incluídas no Plano
ou Projeto diocesano. Enviam, possivelmente até outubro de
1996, um esboço do Plano diocesano (ou de sua adaptação ou
complementação) às paróquias, comunidades, pastorais e mo
vimentos, para que se manifestem com críticas e sugestões.
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Anexo2

ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO
DO PROJETO EM NÍVEL PAROQUIAL

1. Recebendo o texto do Projeto de evangelização "Rumo ao
Novo Milênio", a paróquia - por irúciativa do Pároco ou a
pedido de outros membros - convocará imediatamente o Con
selho de Pastoral ou um grupo de agentes de pastoral e dirigen
tes de associações e movimentos. O Conselho ou o grupo equi
valente promoverá o estudo do Projeto e a preparação de sua
acolhida na paróquia. É desejável que o estudo seja feito o
mais cedo possível Qunho-julho de 96).
2. Se houver Conselho de Pastoral Paroquial, este assumirá a
coordenação da realização do.Projeto. Se não houver, será cons
tituída pelo Pároco uma Comissão de Coordenação do Projeto,
composta pelo próprio Pároco, por uma religiosa que atue na
pastoral e por representantes das principais pastorais e associa
ções ou movimentos paroquiais.
3. Para o mês de agosto, o Conselho de Pastoral ou a Comissão
de Coordenação promoverá a primeira fase de "sensibilização"
dos grupos de base (e pastorais, associações, movimentos ... ) na
paróquia, através do subsídio popular previsto para isto (cf.
acima n. 191/ J ).
4. Para o mês de setembro, a Comissão de Coordenação ou o
Conselho de Pastoral paroquial deve procurar realizar uma ava
liação da situação pastoral da paróquia. É conveniente que se
use o roteiro de Pesquisa Paroquial aqui publicado (cf. adiante,
anexo n. 3). O roteiro visa a medir a ação pastoral e a influên
cia da paróquia na vida social.
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5. Urna vez concluída a pesquisa:
a) arquive-se uma cópia dos resultados para se poder, futu
ramente, confrontá-los com novas pesquisas e medir as
mudanças da situação após a realização do Projeto;
b) envie-se cópia dos resultados: à Coordenação Diocesana
de Pastoral (ou diretamente ao Bispo) e à Subsecretaria
de Pastoral da CNBB (CP 02067 - CEP 70259-970 Brasília - DF);
c) estudem-se os resultados no Conselho de Pastoral ou na
Comissão de Coordenação (ou, se possível, na Assem
bléia Paroquial), visando a discernir as maiores lacunas
da ação pastoral, a serem sanadas, e os recursos humanos
e materiais disponíveis, que poderiam ser usados melhor
e mais intensamente na ação evangelizadora.
6. É oportuno encomendar, com a devida antecedência, os sub
sídios para o Tempo do Advento e do Natal e para a Campanha
da Fraternidade (cf. acima nn. 191/7 e 191/8).
7. Durante o mês de outubro (ou logo que for possível), a
paróquia, através da Comissão de Coordenação ou do Conselho
de Pastoral, começa a formular seu Projeto de Evangelização,
levando em conta os resultados da Pesquisa Paroquial e as
orientações do Plano Diocesano de Pastoral.
8. Nesta elaboração do Projeto em nível paroquial, é importan
te envolver um grande número de pessoas, pelo menos os agen
tes de pastoral, os grupos ou comunidade� de base, os partici
pantes de associações e movimentos etc. E oportuno co�sultar
também pessoas representativas da comunidade local (cidade,
bairro etc.), mesmo se não participam ativamente da vida pa
roquial.
9. Uma vez elaborado o Projeto paroquial, é preciso que o
Pároco confie sua execução a diversas equipes ou comissões,
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indicando claramente tarefas e responsabilidades. As equipes e
comissões podem ser aquelas já existentes (por ex.: equipe li
túrgica, equipe de formação, equipe de pastoral social...) ou
outras criadas especialmente a serviço do Projeto. Sugerem-se
cinco equipes:

o
a.
2
ºº
:::,

o

1. Testemunho de Comunhão Eclesial;
2. Serviço e participação na sociedade;
3. Diálogo ecumênico e inter-religioso;
4. Anúncio missionário do evangelho;
5. Celebrações.
10. Em primeiro de dezembro de 1996, deve ser realizado o
lançamento oficial do Projeto, em sintonia com o Nacional e o
Diocesano, através de solenidade própria (cf. subsídio n. 191/5)
ou nas Missas do l º Domingo de Advento. A partir desse mo
mento, estarão disponíveis subsídios, sugerindo as atividades a
serem realizadas e oferecendo critérios para o acompanhamen
to e a avaliação das mesmas. Para dezembro e janeiro estão
previstos:
Roteiro para celebrações dominicais e festivas de
Advento e Natal (desde l º/12/96 até 12/01/97), com
sugestões e homilias e de celebração participada;
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escolher o do Centro de Pastoral Popular de Brasília
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Anexo3

PESQUISA PAROQUIAL

0l. Nome da Paróquia:
Endereço: Rua
Ccp:

UF: ............. Diocese:

Município (ou municípios que abrange):
02. Número de habitantes da Paróquia:
03. Educação

04.Saúde

Escolas Públicas
Escolas de 1 ° grau
Faculdades

Escolas Particulares
Escolas de 2° grau
Universidades
Quantidade de cursos oferecidos (onde há Universidades)

Hospitais Públicos - Número
Postos deSaúde- Número

Hospitais Particulares - Número
Ambulatórios Médicos - Número

05. Religião

Quantidade de lugares de culto protestante/ evangélic-0
Quantidade de locais de encontro de grupos não-cristãc,_s_

06. Celebrações da Palavra e da Eucaristia

Quaniidade dos locais de Celebração (da Palavra e da Eucaristia)
Total de Missas celebradas durante o mês, em toda a Paróquia
Deste lotai de missas, quantas são celebradas na Matriz?
Quantas Celebrações da Palavra acontecem, durante o mês, na Paróquia?
Desse total, quantas são realizadas na [greja Matriz?
Quantas Comunidades da Paróquia tem Missa semanal?
Total de participantes das Missas Dominicais
Total de participantes das Celebrações da Palavra
Nas comunidades religiosas (caso existam)

07. Comunidades Eclesiais de Base - CEBs
Quantidade 1
Existem?l
Quais são as suas características principais e que atividad�s desenvolvem?

1
-·--··-------··---------------·--..................-....... .............................. -

-------·----------·--··-----····..·-------·-·----------......... ___________........................-........... -----·..·---..·---------·----·-..----............................------·-·-··........-.........
-----------... ......... .- .. ----· ·-·-···-----· ·--·--·------ ........................ .....-.--------·....·-···----..

..

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

,.

_

....

..

. .

.........

.

..

.

�

.

.

--

08. Grupos de Reflexão ou Grupos de Famílias
Existem?
Semanalmente
na Quaresma
Noutra ocasião

l

Periodicidade com que se reúnem
Quinzenalmente
no Adventol
Quais?

l

QuantidadeJ

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

!-·················--·····································-··············-·-··················-·······
--- ·--..·--······-----·-------------·------------·-..······---·-------··--------------09. Vivência Religiosa
nas doenças
nos casos de morte
em romarias
10. Devoções
Missa
Promessas
Conversa com Padres
Novenas

·····-··············-····-·-··············

Numere, de OI a 09, as ocasiões cm que mais se mostra vivência religiosa
nas festas
nas dificuldades
na felicidade
sempre
na solidariedade
na caridade

Numere. de 01 a 12, a que prática religiosa mais se recorre, nas dificuldades
Confissão
Oração pessoal
Benzedura.�
Reza do Terço
Correntes de Oração
Bênçãos
Grupos de Oração
Jejum

11. Celebração dos Sacramentos

Sacramentos celebrados durante o ano de 1995:
Primeira Eucaristia
Crisma 1
Ordem
Unção dos Enfermos 1
Celebração Comunitária da Penitência

1
7

Batismo
Matrimônio
Confissão individual

12. Catequese Paroquial

Mensalmentej
em PentecostesJ

l

Número de participantes da Catequese Paroquial no ano de 1995

Pré·Eucaristia
Perseverança
Preparação para o Batismo

13. Agentes de Pastoral - Número

Padres
Diáconos Permanentes
Religiosas (os) inseridas (os)
Ministros Extraordinários do Batismo
Ministros das Exéquias

Primeira Eucaristia
Crisma
Preparação para o Casamento

Animadores de Comunidade
Ministros da distribuição da Comunhão
Catequistas
Testemunhas qualificados do Matrimônio
Coordenadores de Grupos de Jovens

14. Formação dos Ag _entes de Pastoral

Qual a metodologia usada?

1

Há encontros periódicos que os prepar:i.m? 1
Com que periodicidade são realizados?l
Qual a duração destes encontros'?l
Quantos agentes participam destes encontros? 1

15. •��ro;,, A,soci_, Grupos,:::::::""'"°' "'"" do P,roq,;,

16. Conselho Paroquial de Pastoral
Existe?l
1
Como é constituído?

Nº de Grupos

J

Quantas vezes por ano se reúnem? 1

Homens

Mulheres

Nº de Membros 1

..........................................................................-----------·--·-·-------------·----------------··----------···..····..-------------------------·------Quais os assuntos mais comuns tratados?

17. Conselho de Assuntos Econômicos
Existe?T
Como é conslituído?

7

Quantas vezes por ano se reúnem?l

1

-------------·-----------------------------------------------·---------·--- ------...----------------------------·----------------------------------------- ----··-----------·-··------- - ---------------------- ..·--·--··----�- .

N º de Membros
.

.

..

18. Festas e Eventos Populares J
Numere, de OJ a 08, a$ festas ou eventos cm que há uma maior participação do povo
Natal
Festa do Padroeiro
Corpus
Chrisli
Quarta-Feira de Cinzas
Sexta-Feira Santa
Domingo de Páscoa
Domingo
de Ramos
Pentecostes -Festa do Divino
19. Festas e Eventos Populares 2
Relacione omras festas ou eventos em que há muita paiticipação do povo

.

.

-

20. Instrumento Informativo (Boletim, Jornal, Revista)
Existe? 1
1
1 �
Semanall
Nº de páginasl

1

l

Tiragem de cada ediçãol
Periodicidade
Mensal
Esporádico
Tipo: Revista (
Quais são seus objctivos básicos?

l

l

Quinzenall

l

) Jornal(

) Boletim (

___

....................... _.. ..______... .........................................................�-------··.. ···----·-------------·............... ______·---------·-----··.. ··..-------------·----..............
.. .................................. _____... __________ __ ___ ............___ _________ ___ .......... ................. _____ ......................... _.___
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21. Emissoras de Rádio na Paróquia
Existe alguma? [
É de alguma entidade re.ligiosa? 1
1
Tem algum programa religioso? 1
Duração:
Periodicidade: Diário ( ) Semanal( ) Quinrenal ( ) Mensal (
Tem alguma Missa irradiada?( ) Quantas por mês? (

1

,.,..,

-

Esporádico (

)

,..,.

)

)

22. Grupos Sociais e Ação Pastoral 1
Numere de I a 5 os grupos MAIS atingidos pela ação pastol'.lll ou evangelizadora
crianças
idosos
casais
populações rurais
adolescentes
favelados
profissionais liberais
menores de rua
pobres
periferia urbana
jovens
empresários
políticos
intelectuais
marítimos
alcoólaLras
pescadores
migrantes
altistas
estudantes
marginalizados
doentes
aidéticos
encarcerados

23. Grupos Sociais e Ação Pastoral 2
Numere de l a S os grupos MENOS atingidos pela ação pastoral ou evangelizadora
casais
idosos
crianças
favelados
adolescentes
populações rurais
pobres
menores de rua
profissionais liberais
empresários
jovens
periferia urbana
marítimos
intelectuais
políticos
núgrantes
pescadores
alcoólatras
marginalizados
estudantes
artistas
encarcerados
aidéticos
doentes

Anexo 4

ROTEIRO PARA O ESTUDO DO PROJETO
''RUMO AO NOVO MILÊNIO"
NO CONSELHO PAROQUIAL OU EM
GRUPOS DE AGENTES DE PASTORAL

Orientações gerais
Cada reunião começa com um canto (ligado ao tema
"Evangelização") e com a oração do Projeto.
Todos devem ter lido previamente a parte do texto mar
cada para a reunião.
Um dos membros do grupo, escolhido com antecedên
cia, expõe brevemente o texto que todos leram, procurando
salientar os pontos principais.
A seguir, o Conselho ou o grupo conversa a partir das
perguntas sugeridas, acrescentando, se quiser, os comentários
que julgar úteis.
No final da conversa, o secretário do Conselho ou grupo
anota algumas conclusões, que devem ser lidas e completadas
ou aprovadas por todos.
O coordenador lembra a data, horário e local da próxima
reunião.
A reunião é encerrada com umas preces espontâneas e
um canto.
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l ª Reunião
LejtLLra prévia:

Primeira parte - Para celebrar com júbilo
o novo milênio- pp. 6-15.

Perguntas:
l. Por que a Igreja celebra o ano 2000 como um "gran
de Jubileu"?
2. Como celebrar o Jubileu? Como acolher em nossa
vida hoje a presença de Cristo?
3. Existem, também enu·e nós, atitudes contrárias ao
espírito de Cristo, que escandalizam em lugar de atrair
para a comunidade cristã?
4. Por que o Jubileu não é celebrado apenas em Roma,
mas em todo lugar?
2ª Reunião
Leitura prévia:

Segunda parte (Desafios da evangelização
no Brasil) e Terceira Parte (Diretrizes para

uma nova evangelização)- pp. 16-35.
Perguntas:
1. De que forma a história do Brasil marcou a evange
lização? Quais os principais aspectos positivos e ne
gativos?
2. As recentes mudanças na sociedade e na mentalida
de trazem novos desafios para a evangelização?
Quais?
3. Quais são as novas Diretrizes da ação evangelizado
ra aprovadas pela Igreja do Brasil para os anos 19951998?
4. O que significa "inculturação"? Com quais cult� ras,
a fé católica procura dialogar melhor no Brasil e,
especialmente, em nossa comunidade?
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3º Reunião
Leitura prévia:

5º Reunião
Quarta parte - Um Projeto de Evangeliza
ção (1996-2000) - pp. 36-58.

Perguntas:
l. Corno preparar o Projeto, numa paróquia, no ano de
1996?
2. Quais as principais atividades propostas para os anos
1997-1999 no campo de:
• Testemunho da Comunhão Eclesial?
• Serviço e Transformação da Sociedade?
• Diálogo Ecumênico e Inter-religioso?
• Anúncio do Evangelho?
3. Quais os principais temas de reflexão para os anos
1997-1999?

Objetivo:

Concluir o estudo e encaminhar os primeiros
passos do Projeto.

Perguntas:
1. O que o Roteiro para a realização do Projeto em
nível paroquial sugere como primeiros passos?
2. Quando e como constituir a Comissão de Coordena
ção do Projeto, se o Conselho Paroquial não puder
assumi-la?
3. Como encaminhar a pesquisa de avaliação da nossa
situação pastoral?
4. Que orientações solicitar à nossa Diocese?

4ª Reunião
Leitura prévia:

Quinta Parte - "Orientações práticas" -

pp. 59-69.

Perguntas:
1. De que forma podemos acolher o Projeto de Evange
lização da CNBB em nossa Paróquia (ou comuni
dade)?
2. Quais subsídios serão t'.iteis para nós?
3. Como podemos:
• preparar nossos agentes de pastoral para compreen
der o Projeto e participar dele?
• sensibilizar toda a comunidade paroquial para aco
lher o Projeto?
90
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Anexo S

RUMO AO NOVO MILÊNIO
CRONOGRAMA
PASSOS

PRAZOS

01-30/05

CNBB

DIOCESES

Redoção Fina!
do Projetolmpressão e
Distribuição

Distribuição do Projeto nas
Livrarias e Dioceses

PARÓQUlt\S

DIVULGAÇÃO

SUBSÍDIOS

Lançamento do
Projeto para a
Imprensa

Proje10

PASTORAIS

01/06-31/07

Esllldo do Projeto
Elaboração de um
Cronograma Diocesono
e primeiros
encaminhamentos do
Projeto em Nível Diocesano

01-31/08

Primeiros passos
paro um Plano Diocesano

Primeira fase de Sensibilização nos grupos de base

Arúgos

01-30/09

Ampliar a consulla
às for9as vivas da Diocese

Avaliação da C:iminhada (Pesquisa)

Artigos

01-31/10

Apresen1ação de um esboço
do Plano Diocesano às
Paróquias

Estudo dos resul1ados da Pesquisa e
Reílexão sobre as propostas do Plano Diocesano

Artigos

01-30/11

Definição do Plano
Diocesano

Pormulaçiio do Projeto Paroquial

Artigos

Lançamento oficial do Projeto
em nível paroquial ou local

Artigos

01-31112

Lançamen10
Oficial do Plano
em nível
Nacional

Consti1uição do Comissão
de Coordenação do Proje10
e Estudo do Proje10 PRNM
pela Comissão ou pelo
Conselho Pas1oral

Disiribuição de
Es1udo do
pequenos anigos
Proje10 ..Rumo ao
sobre o Projeto para
Novo Milênio"
n:1 Equipe ou Comissão
lnformaiivos
Diocesanos
Programas para
Rádios Católicas

Proje10

Pesquisa
Ro1eiro de
Avalioção

Novenas de
Natal
Subsídios
Homilé1icos
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Subsídio para
a Campanha da Fr
ate

rnidade/81

CARITAS DfOCES,iNA D�.
�OVA

IGUAÇU

1
----- ---------A P R E S F. N T A Ç Ã O

SAOOE P,'\R/\ TODOS
==========�==:====

O tema da Campanha da Fraternidade/81
reflete nitidamente o correncia da I
greja do Brasil no seu compromisso com
os problemas e situação do povo.
A Campanha da Fraternidade é
"um momento forte de EVANGE
LIZAÇÃO maciça". Todo Brasil
vai girar, nesta época,
em
torno de um problema: capaz/
de motivar não só os cristãos
no aprofundamento dessa ques
tão, como também será capaz /
de somar esforços na busca de
uma solução justa para nosso
povo.
SAOOE PARA TODOS: no Brasil a saúde de seu povo é considera
da alarmante. A saúde do povo revela a realidade total desse7
povo. Somos um povo marginalizado e explorado. Um povo doente
porque sem terra, sem emprego, sem salário, sem casa, sem sa
neamento básico, com fome ••• Somos um grande hospital porque/
existe uma pequena minoria que tem acesso aos mais perfeitos
e modernos recursos para o tratamento das doenças e cuidados
com a saúde, ao lado de uma maioria ( grande maioria )sem aces
so às mínimas condições de sobrevivência e, consequentemente;
sem condições para cuidar de sua saúde.
O problema da saúde, talvez, seja hoje,
o dado mais palpável que comprova a di
fícil situação de nosso país. As distân
cias dos que têm muito e a maioria que
na tem aumentam cada vez mais.

3

2

UTILIZAR ESTE SUBSÍDIO
=CO==MO:====
�==;===========; =;=

Todos os problemas sociais,
- .
políticos e econom1.cos que
\'em aflingindo nosso �ovo ,
nos Últimos anos, man1.fes tam-se mais sens �ve lmente n_,,a
decadência da saude e do n�
vel de vida geral dos bras1.
leiros.

SAODE

E NÍVEL DE VIDA: estes_doi:
aspectos são
- · s e saude e
- inseparave1s�
manifestaçao da vi· d a, O n1 ve l
- de v 1._
. dade e- 0 termometro da
da de uma soei.e
qualidade dessa vida.
Entendemos saúde não apena: como
.
. .a d e doença ' mas saude no
ausenc1
.
que
senti.d O amplo e verdadeiro
envolve o homem todo
em todos
seus aspectos e dimensoes.
Frente esta situação de�consi
derável decadência do n1.�el_de
vi. da e da saúde dos bras1.le1.ros,
- urgen
nestes Últimos 20 anos,e
.
te e necessar1.o
que o povo des
.
cubra as causas dessa s1.tua�ao,
. e-se e lute para muda-la.
organ1.z
Os que mais sofrem as cons�queE_
cias dessa realidade dever�o I
ser os primeiros a serem a�u�a_
dos para que, juntos� p�rt1.c1.p m
na conqu l.·sta deste d1.re1.to fun�
damental:

SAÜDE-VIDA.

A Campanha da Fraternidad e está aí.� uma opo�
tunidade P ara Começar. Sua atitu�e,_sua part·1.cípaçao, seu gesto são indíspensave� s

Est� material quer
ser
par:1 os grupo:; partic um instrumento de animaçio e reflex�o
iparem ·da Campanha
da Fraternidade/81.
IJ texto está dividido
em partes para facili
n est11do de espectos
tar
do problema saúde se
ntidos
J > elu grupo e pela po
pulação, a partir
desses
problemas, dicidir o
que vamos fazer.
As perguntas que estã
o
ajudar nesse sentido. ao final de cada_parte poderão
O animador e o propri
derão levantar e apro
o grupo p�
fundar outras questo
es e aspectos
do problemas.
O subsfdio quer ser
apenas um me10 para
ajudar o trabalho do
grupo.� um ponto/
de partida. Não fiqu
e preso ao texto.�
importante que cada e
lcm
loque fatos e problema ento do grupo e�
s que vive ou co
nhece. Igualmente, em
que participa pa
ra solucionar tais prob
lemas.
O grupo poderi criar e bu
sc
formas de refletir e atu ar outros meios e
ar. Seja criativo .
Participe...
A Campanha da Fraterni
dade é uma gran
de oportunidade para
o surgimento e for
talecimento de novos
grupos. Você que
tem um pouco mais de
experiência neste
sentido ajude para qu
e outras pessoas/
também organizem-se em
grupos e entrem
na discussão desse pr
oblema.

No grupo, é importante
qu
se à vontade e deem sua e todos participem, sintam
opinião.
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..
- nt>c
. a
. ess
.
�
,
sa
er
nv
o
c
na
e só
r,J u Õa q ue o grup o nã o fiqu
ATENÇÃO; par
m o pro blema, decid1
·
be
ir
ut
sc
di
. de
ri o, depo is
r
t os, o que vamos faze .
lha;
ni'dade é compar
- ti
A Campanh a da Frater
a'tu
si
ret o frente a
-e ac .llU d-".a! gesto e onc
s à obra·
çã o que vivemos. Mã o

O QUE É SAÚDE

os
s a os m.1'lhares de �rup
Sintamos-nos l.igada
- ca, em t odo 8ra:,1·1 ,.::,5ue nessa mesma epo
and o soluções para
�ario debatendo : pr O;E,a VIDA do POVO
ema. a ��
0 me sm o Probl

brasileiro.

REFI"'ITA SOB.R.E O DESEN
HO

6
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PARA

SAO
-,. DE=

7

TODOS

=== =============

antes de completa
r 1 a no •
- No Bras 1l,
·
a cad a 30 m1n., morr
em 3 tuberc u1
ou seja 144 brasile '
os os
iros morrem por d'1ª
de tuberculose.
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O QUE E SAUDE

?

das outras
e i solada no meio
.A saúd e n ão e uma realidad
sa sÕ: n ao
Nossa vida toda é uma coi
a, a saúre alidades da n ossa vida.
adi
salário, a s aúde da mor
podemos separar a saúde do
diante.
de do trabalho e as sim por
ta de saúd e to
ela s aúde. A fal
Noss a vida se manifesta p
a saúd e vai
grande sinal da vida. Se
o
e
d
Saú
.
e
t
mor
a
e
tal
vai bem. Por iss o:
bem e porque a vida também

:
�

i

==

:�::::=��

�::���::�:::

i

----===

a saude da populaça_
o de Nova Iguaçu?

Dado de 1975:
- Mais da metade da
pulaçao que tem emprego
recebia atê 1 sa1-P?
(51,3 %)
ar10 mínimo.
- De
,. 1 a 2 salarios mínimos recebiam 31
' 6 % da pqpulaçao, ist o ê pouco ma
is de 30 pe ssoas de º
·trabalhavam, chaga
cada 100 que
vam a receber 2 sa 1ar10
. s mÍnimum.

e

e

muito mais do
Saúde
que ter ou n ão ter doença.
Saúd e é ter uma vida digna
com condições de poder so
breviver sem se humilhar.
Saúde é vive r em um ambi
en te de paz.
A Organização Mundial de
Saúde (OMS) diz que "Saú

de é um estado de comple
to bem-estar físico, psí
quico e social". O gover
ti�ipa/
n o bras ileiro par
da OMS m as não tem feito
quasi naàa para melhorar
as noss as condiçõe s de
s aúd e.
e iro é/
o da saúd e do povo brasil
Podemos diz er que a situaçã
alarman te.
e 2 s alários mí ni
e rece bem men os d
V e jamo s : - Nas famílias qu
crianças de cada 1.000
mo s n o Brasil, morrem 174
etar 1 ano.
que nas cem, antes de compl
mais de 5 salários mínimos
- Nas famílias que recebem
a 1.000 que nascem,antes
no Brasil, morrem 70 de cad
de completar l an o.
anças com menos de l an o
- Em cada hora morrem 45 cri
eiras morrem por dia,
ou se ja 1.08 0 crianças brasil

ia�riEi�i���i;f

���iE if

Salário:

População:
Atê !. salário mínimo
••••• • •. •. • •.•.. •.
51,3 %
De 1 a 2 sa 1-ario s mí
nimo s
31,6 %
Atê 2 s alários mínimos
82, 9 %

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

Que
- podemos concluir so
bre a situação da saú
de da populaçao de Nova Iguaçu?
Nova Iguaçu e a B.Fl.
nao estão separadas do
conJ· unto do
Bras il.
.
Vejamos a Renda de to
do o Bras i·1 nesses Úl t
anos :
imos

População

� 50 %

ô

30 %

Ô 20 %

1960
Renda
17,4 %
28,8 %
54,8 %

9

8
1977 \

Renda

P opulação

13,2 %

Aso%

21,9 %

� 30 %
�
'-..,.

64,9 %

20 %

mais p obres?
1. Como ficar am os
mais ricos?
2. Com o ficar am os
zer para melhor ar
3. O que po d emos f a
se?
a Fluminen
do po vo da B aix ad

TA SITUAÇÃO?
POR QUE ESTAMOS NES

a

qu alidade de v ida

ela não
itua ç"áo , vem os que
o da es ta s
t
re
b
so
Reflet ind o
or acaso.

aconteceu p
e na doença ê por
e n a misé ria
viv
o
ei
r
os .
S e o povo brasil
os d e p ouc
and o n as mã
fic
ã
est
a
z
e
u
riq
que a
do
tiça é o resulta
o de injus
çã
a
/
situ
em
a
ta
Es
num sis t
do
e da d e bas ea
oci
s
a
g
a
um
é
de
p ouc os
-=
nde a ga nância d e
ec onómic o o
trabalhad o
s
o
d
o
çã
ora
xpl
e
r a ntida com a
sta ,
ist ema c ap itali
istin r es. Est e é o s
ju st o co ntin u a ex
Est e sistema in
o
vern o
g
gar antido pelo
av o r
do p orqu e esta
f
er no est a a
eis. o g ov
ar os
e pelas l
ci
i
e só f az benef
di d este sist ema qu
ju
e
p
r
ultinaci on ais ,
patrões e a s m
balhador .
ca nd o o p ovo t ra

Est e sistema n-ao se preo
cupa
c�m as saúde das pesso as
·
Na o se preocupa
m a me lh ori a
da vida hum ana . ��e tr ans
f or
m� a s pessoas em part es de
u ma
maquina que deve
cont.1.nuar pro
.
.
d
ndo . Com l.SSO garante sua
- uz1.
•
un1.ca pre oc upaça- o ·· o 1 ucro
.

COMO

/ ''------1_

1

-;·-�\.

MELHORAR A SAt1DE?

A melhoria da saúde do
povo pode ser obra do
prÕprio povo.
Quando o morador da pe
riferia está lutando
por melhorias como ág
ua encanada,coleta ·ae
lixo, escolas e tudo
mais , está também lu
tando por saúde.
Quando o trabalhador
faz greve
por salários justos,
está tam
bém lutando por saúd
e.
Quando o camponês luta
para defender
sua terra dos latifund
iários e das c·gran
des empresas, está tam
bém lutando por
saúde.
A saúde, assim como a l'
iberdade e a
justiça, tem que ser co
nquistada.
Nada podemos esperar dos
poderosos.
A solução tem que vir de
nos que so
mos povos. Da nossa união
na luta 7
por melhores condi�Ões de
vida.
Da nossa organizaçao para
acabar com
essa sociedade injusta e
baseada na
exploração.
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NOSSA V IDA
DEPENDE Do
ALIMJlNTo.

----------------------------Diz o povo
:

"Saco vaz
io não f ic
a em pé ' "
Quantos br
as ileiros
es
porque não
têm comida tão doent es ou mor
tação não
re m
ou porque
é su fic ie
a su a alim
nte .
en
Vocês , cer
tam ente, j
po no pesc
á viram p
es
o
a nças e ad ço, crianças qu e nã soas com "pa
o
ultos pá li
dos, com a crescem, cri
ton ho, com d
sp
e
ect o tris
n
t
es estraz1i
ra, cegos,
-
do
s,
c
e
o
tc
m
tremedei
.. .
ou tras só
E
s
s
a
s
do
enças e mui
existem na
da.
tas
popu l ação
mal alim en
ta
°!MPORT.ANcu
Do ALIMENT
O:
Nõs trans
for
nas Partes mamos os alimentos
do nosso
que comemo
dente s, s
c
ang ue, cér orpo: múscu los, oss ,
e br
os,
mos t ambém
a energia o , etc ••• E conseg u
vi dade.
i
que nos m
antém em atI
Se o noss
o corpo re
c
fica com
fraque za, ebe pouco al imento,e
a
nada. Um a
nem ia, s em
le
p
ga mais do ess oa ma l alimentad ân imo para
a t ambém pe
e
co para r nç as porque seu co
eagir.
rpo está fr
i
A boa alim
entação e
a
sau dável.
Sem ela so base para u ma vida

mos c omo
construida
uma casa ma
que qu alqu
l
er
ventinho
A falta de
derruba.
alime ntos
pior. Seu c
nas crianç
as é ain da
or
res. Ela t e po e seu cérebro f
ic
r
am meno
ã
sem pre ma
r a fazer e
aprender as is dif ic�ldades pa
c oisas.
-
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10 bra si·1Piros sao
- Sete en�re ��2da
",
desnu trldou
.
m0rrem por ano de
anç
SQQ nu.·1 cri- : ..P �..r,;�
lente a.
··,,.·o��.o i'-'. equiva
desnut• rl
du as ci
"1
d '
ou
.i-1aus
uma ci ,\e: r'"''!I ' a
.
u)
acaj
r
A
da des corno
d a 100 pe ssoa s
Em_S-r-� Paulo, àe. ca Este nu
- mero /.
s.
52 soo desnutrid a
� para 7 5 na peri'feri a da c�
cres,.e
. mora a mai oria
. , onde
- a1.
E, e
dade ..
. . r n� s •
b ,h_.,.c
rado s tr a •a.�, - s
ao insepa
o,
a
ic
r
ut
n
A. pobr eza e a des
moeda . _0 .
aces de uma
. um sala n.o
vei s como _ª: dua s f empre foi
s
salár io-tn1.ni�o ; que
en�r � O trabalh a da
vez
m
a
ta
es
,
horas
de fome
. a trabalhar um num ro de
dor precis
O sa
saE
en
.
para poder comp
pa�
o
ca- da vez maio:, .
n
a
que
o s preços
e
i
inu
·
dim
que
lario
tar.
r am de aumen
A POPULAÇA.O.
TOD
A
PAR
NTOS
I
IME
DUZ R AL
O BRASIL PODE_ PRO
'dade
. l produz uma gra nde quanti
O Bra si
s
pa_
o
v
anto, O po
limentos e no ent

-----

de a
c a!_
idade de cerea is,
da
sa fome. A quant
sil
Br
a
produz n o
ne, f ruta: !ue se
/
.
o
a
aç
ul
entar a pop
e so bra p r alim
L
A IMENTOS?
NTECE COM ESSES
MA.S O QUE ACO
.. -ao de ca da di a
e f eiJ
Por_que O arroz · caro e desapareceE_
?
esta cada vez ma is
tr a balhadores .
do do prat o dos
ALGUMAS RAZOES:
outro s pa ideve muito para os
l�
O Brasiverno
1. ses. Para pa ga r esta divida Go o mãr
a
ºt
1
·
por
deve ex
.
decidiu ue o Pa s der con
segu1 r di p
o
ara
. o queqder P
xi.m
nhe-i.ro.

Co m isso , i
nc
mentos para entiv ou a produção de
ali 
a exportação
bom exemp lo
. di sso. O Gov . A so ja é um
a pr odução d
erno f i nanci
e
ou
ra se plantar soja e não deu c rédit o
pa
arroz e
o Brasi
l ac abou tend feijão e no final
o de i
alimentos, a
preços m uito mportar estes
2. Mui tas ve
altos
zes se des tr
de ali me
ntos para fo oe m grandes quantida des
rçar o aumen
Em 1978, mil
to dos preço
hares de lit
s.
ro
gados para o
s po rcos. Em s de lei te f oram jo
toneladas de
no
cebolas foram vembr o de 1980,40Õ
deixada s apod
recer.
3. Certos ali
me ntos natur
ais são trans
fo rmados em p

ricos consumirrodutos de luxo para os
em.
Todos sabe
quanto fa lta
leite na per i m que en
feria, os
superm erc ados
e
cremes, iogur stão cheio de pudins,
tes e chocolat
4. Entre o pro
e.
dutor rural
e
o cons umi
duto não
dor, o p
chega diretam
ro
ente. No meio
atraves sados
entra Õ
o u in terme d
iário, que na
da de é
um aproveit ad
rea li
or. A m
são os cham
aior pa rte dele
ados cere alis
s
tas que pagam
miséri a para
uma/
o produtor r
ural e, depoi
dem os
al i me nt os muit
s, veE.
o mais caro.
5. O princ i pal
moti
tuaçã o é o que vo para explicar a s i 
acontece nas
rais de todo
áreas ru ·
o Brasil. Os
d u tores
pequenos pro
que garantiam
a base da no
alimentação do
ssa
dia são e
xpulsos de su
as terras pel
os
grandes empres latifundiários e pelas
as.
No lugar do
arroz, ent
ra o boi
pois será exp or
t ado; no lugar , que d�
jão ent ra a s
do fei
oja que
terá o mesmo
tino ; a cana é
des 
plantada atê
horta do co lo
dentr o d a
no.
Os donos das
e
sas urbanas. mpresas rurais, são os mes
E lá, como
aqui, ganham tod mos dono s das empre
'emprês t; mos,
o apoio d
nã
o
pagam imposto,
são expulsos
etc .. , ) .Já os o Governo
de suas cecres
lavradores /
pela própria po
lícia �o Govecn
o,
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A s ituaç--ao p arece abs urda .• 0 s tr abalh adore s
ri uez as , inclus ive�s
que produzem t� das
aliment os , es t a o p a:: and� fome. A de s nutri
Ção as doenç as e o num
- ero de morte s por de�
' -ao es t-ao aumentand na medida em que
nutriç
aument a a explor aç -ao do pov o tr abalh ador.

°

SANEi\1\1ENT()

PARA O GRUPO REFLETIR:

.com b a se no texto :
.
O que p oderia ser feito p ar a melh or ar a aliment aç ao
.
· 1 eira
do br as i
..?

..
- - ·=+-�- ... .

. �;JO

J

REFUTA

somrn o DE.�E�HO

'
'
·
9
1
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SANEAMEN

\

go to s,
tala ções de es fil
a , de ins
d
n
a
a
nc
e
e
p
a
e águ
de rios
Qua ndo se fa la d
e ca na liz a ção çio e de sratie limp e z a
d
,
x
o
a
iz
li
t
e
de c o leta de
ricas, de de d
ão de fáb
ç
lui
o
p
a
amento .
tros contr
fa la ndo de sa ne
za çã o, es tá se
que se fa z no
o da a ção
saneame nto ê t ra pro te ger a saúde /
pa
meio ambie nte Go ve rno nos co bra impos
-=
O
.
as
sso
das pe
ê ele o res
p
orta nto,
e
sso
i
is
a
tos para
e amento m
es de sa n
çõ
a
as
l
e
p
l
po ns áv e
mo :
a de l i
impo rta nte s co
os , co le t
a, e s go t
n
a
d
a
enc
.
- água
e gos, et c
o de cór r
xo , ca na liza çã ama de sa nea me nto
se ch
I sso ê o que
básico .
BÃSICO
DO s,ANEAMENTO
A IMPORTÂNCIA

pes
ara a sa úde
or ta nte p
imp
r/
iti
o
t
nsm
mui
básico
ada po de tra
ão é tra t
O sa nea mento
n
e
qu
a
águ
e xe mplo : a
soas . P or
e,paão , he pa tit
.
as
esi dra ta ç
d
,
várias doe nç
p
e
l
e
na
o
mose,
s
ss
to
, ferida
diarréia s, esqui
s,
Tifo,ve�minos es
ose
mic
a
,
l, sa rn
e mplos .
ralisia infanti o s e ou vidos são al guns ex
lh
o
s
e ou tros
infe cções no
s, mo scas
o do s rato
nt
e
um
a
o
de sa úde .
do pr o vo ca
O lixo a cumul a bém trazem muitos pro ble mas
am
inse to s, que t
or tân cia ,
ess sa imp
Apesar de to da
é dis tri
nto básico não
o sa nea me
ira /
do po vo de mane
buído para to xemplos ma is dr amá
e
igua l. Um dos
e l a s, o nde
so das fa v
c
a
o
é
t�co s
nea men
nhum tipo de sa
nao e xist e ne
to .
e 3 milhões de
e xis te quas
já
e
il
as
r
No B
cida des , e ess
as grandes
n
s
n
d
o
o
c
a
el
ã
fav
cer devido
ua a cres
in
nt
o
s
c
na
ero
nú m
da vez maior
e re nda ca
d
ão
ç
ra
nt
ce

e

das

maos doa poderoaos.
·- a· alagadi. ças
e�contrarmoa casas Nas regioe
oobre as
s
a
a
e
ll8a
u p
sao as palatitas
águas
r
v
h ares de f � .• Em Sal ado• • na Bahia mil
8D1.1. h aa mor am as
8111.

. caapo. também quasi
.lfo
neaaento • e en contramo não.exi• ste••·
s nnu. tas casas .;
de barr'? e de pau
-a-pique. Nea
· ••• ca
__ ate b1.' ch
saa ' -.i
o-ba rbeir
.
· o que tranã
llll.te a doen a
ç d o Chagas. Existem
m.ilhÕ
lÕ
ea de brasi1e·iros
com d enya de
eh agas. Os r·
:
ª e lagoas con amina �
d�s princiPa:º
naente no N ordeste tran
amitem a esquistossomo
se q�e �tinge
mais de 12 ailhÕes
'
de . braa1le1.roa.

QUIH 1 PIOneuo-;

PBLo

SAIIIWtKNTo�ICO?

Na per1..feria d_as gran
des cidades exist em muitos b airros sem
colet a de 1·ix o
sem ãgua en can ada e
sem rede de esgot�s.
s- �ulo é a cidade ,..i.
n!olv ida
d:ºp!
s 30% da ; 0::::ç ao
tem esgot�= •i::!:i adõos.
. Quem t em esgotos aao
os moradores do
.
a b a.trros mais ric
os. O
povo pobre d a peri.fe
ria est_
a
sem
es
g otos
na ma ior p arte
- d�s b ai.rr
n ad a também na o e para os. .Ãgua enca t·
{Cia. de Sa neament o B- od os A SABESP
asic o de sao
l o ) d'iz que
- 90% da popu la � ão de _PauSao /
Paulo tem agua trat
ada
F
ic
a
di
!
ic
il de
credita
porque 10% �
u
'
aç ao mora
pop
�
em fave�
ª� sem nenhuma b;nfeito
ria.Aléa
disso e�1
s tem vários b a rros da
.
;_
periferia s
.ag
u
a
en
só
c
nada.
.
!
ai • J a deu bem
mais de lO$ sem ag
ua. o que prova que o
Go verno est: a mentindo.

�

20
como tudo
saneamento,
A dis tribui ção do
o . N os/
ual e inj us t
neste P ais, é desig lta nenh uma benfei to
fa
bairros ricos não
tu do . Os
iferia f alta quasi
ri a . N a per
para
dos
send o empurra
trabalhadores vão is favorecidos por cau
a
--:.
fora d os bairros m
dos imÔ
aluguéi s e
d
os
o
eç
r
p
lto
a
sa do
o trabalh a
ri o é baixo
/
o
veis. C omo o salá
g
a
che
do
pre na pior . Qu an
dor e s tá sem
no bairro em
ras melhori as
saneamento e out
os impostos
e
uel
sobe o alug
,
ora
m
ele
que
de novo para um
ado a mudar
g
bri
o
é
ele
mel
Da i
ante e s em
a mais di st
ind
a
o
r
i
r
b
a
outro
Governo
horias .
çio crimino sa do
Isso mostra a a tua
ara aqueles
o básico p
que não dá saneament ficar doentes . Mas
de
que tem mais ri sco
anha
contrario . Quem g
o
é
ce
/
o q ue aconte
p
o
bem, tem trans rte
bem, come bem, mora mé dic o parti cular e/
próprio e pode pagar eamento básico . Que m
san
/
remé dios , es te tem
m ora mal, anda de
l,
a
m
me
o
c
do
o
g anha mal,
ic
d
vo, depend e do me
transpor te coleti
i
o s, este
d
emé
r
r
ra
comp
INAMPS e não pode
bá sico
o
ent
eam
n
não tem sa
rrem
lo, em um ano mo
hN a cidade d e sã o P au
ano
1
os de
anças de men
do
/
mais de 5.000 cri
ben
a
. S
causa de diarreia
/
a
de idade p or
é
usa de diarréia
gue a principa l ca ode-se dizer que o Go
contaminada , p
agua
são 14
r essas mortes .
verno é culpado po mor te p or dia . Bem /
a
bebês c onden ados
de Her od es .
p
o
tem
n
o
pi or que
O.
SUSTENTA O 5Al{EAMKN11l
t O TRABALHADOR QUEM
S
básico vem do FGT
san eamento
o
zer
d
i
f
a
a
o
r
vi ço ), que é
O dinhei ro pa
por Temp o de Ser
/
(Fund o de Garantia abalhador assalari ado .� dess e
a
r
t
nci
do
a
fin
nhei ro tirado
é retirado o
o FGTA que
n
ao
o
a
d
us
it
ncl
os
co
dinheiro dep
amento básico . A
al
ras de sane
ment o p ara as ob financi a o saneamento são os trab
em
qu
e
lÔgica é qu

21
h ado res . che amos a�
tris te verdade de
que etraba lh ado ; q uem fi
nanci· a -as obras do sa
nea men to para uns
poucos So a cham ada
rica é pro tegid a d
cl
a
sse
as do e� ças pro
vocadas pe 1a
falta de sanea ment
o.
Es tao se aproveit
. ando d o povo e a ma i
or par
te dele nem recl �,
por que esta
-.inco�scie
nte d os seus .
direit os. O traba lhado r
nao tem
co ntro le do seu dinh.
eiro que esta
- no FGT e
nem elege quem manda
S
no p.
ai s
O povo traba lhad o r pr
o duz tudo e nao
- tem nada.
pARA O GRUPO RE
FLETIR.
A partir do texto :
1. Que tip o de saneam
.
ent o basico existe na
região em que
você mo ra ?
2. Po rque exis tem d"f
i erenças de distrib.
uiç ao
- de saneamento ba sic
. o entre os va
-.
rios ba irr
. os, de uma .
cid ade ?
3 • Quem fa z a di. s tri
.
bui
çã
o
d
o
san
eament b-as1co para a popul a ç-ao ?.
4 . No seu b.
airro ex is te mo
vimentos que reivindicam
di. reitos ?
esses
Você pa rticip�?
o

°
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trabalhador que fica ale
ijado, ê 0
trabalhador que ãs vezes
perde a vi,!
da, deixando sua família
desampara=
da.

to trabalho que gera as riquezas de um pais.
Nas o trabalhador não é valorizado como mere
ce.

Al.ea de receber um baixo salário, ê obrigado
aoi.tas vezes, a trabalhar em condiçóes que)
causam doenças e atê me&I!° a morte. Isso e
_
mui.to grave, porque a saiide do trabalhador e
a alegria de uma família. ! ele quem g9rante
a casa, a comida e o bem estar de todos.

Os acidentes de trabalho, no Brasil,
atiagea núaeros impressionantes:

1976: 1.743.825 acidentes c011 3.900 mortes,
ou seja 13 mortes por dia.

1979: 1.476.056 acidentes com 4.673 mortes,
ou seja 15 mortes por dia.

níaeros sõ se referem aos
trabalhadores da cidade. Não são
feitas estatísticas sobre aciden
te• de trabalho na zona rural.

E esses

O QUE DIWWWSSA I A PIIODOÇio !

O patrão através do encarregado, faz pressão
para aU.:n�ar a produção. Não dâ te�o para f_!
.
zer o serviço com segurança. Se a maquina
apr�
aenta defeito, não pode parar porque tem de dar
produção. 1 preciso fazer hora-extra para au aentar 1a1 pouco o baixo salário e tambem por que 1a1itas vezes, o patrão exige. Mud�-se de
_
turno quase toda semana e com isso, nao da P.!
ra dorai.r �ireito .

1 por tudo isso que acontecem acidentes.e não
po r falta de cui.dade do trabálhador. Afinal, o

interesse na prevenção de acidentes ê mais do
- trabalbàdor do que do patrão. Ao sofrer um aci
dente ê o trabalhador o aais prejudicado, é o

Alem dos acidentes, as mãs condições de tr�
b�lh? podem caus!r anemia, leucemia, impo· tencia sexual, cancer, cegueira, ataques,fra
qu z�; nervosismo, doenças da pele, abortos-;
7
frigidez, alergias, doenças do pulmão e mui
tas outras doenças.

O maior culpado pelos acidentes e doenças pr;
fissionais é o sistema de produção desumanoT
e des�manizante que existe no Pais.Onde o que
vale e a busca do lucro e o trabalhador não é
mais. GQ.I).siderado como ser humano, e sim como
de uma engrenagem, que assim como um parafuso
pode ser substituído se quebrar.

24
"Só protegem o trabal
hador enquanto ele está
na produção.
Ficou doente, nao tem
mais valor. g como boi
que não presta mais/
para trabalhar na can
ga e mandam para o
matadouro".
JOÃO CRISPIM.

.

'

4!., , .:

a proteçao
Frente a esse estado de coisas,
ê ridícula.
or
had
que a lei dá para o trabal
nças ele
doe
sar
cau
Quando um trabalho pode
as têm
res
emp
as
E
é chamado de insalubre.
dade ,
bri
alu
ins
de
que �agar um adicional
imo.
mín
o
ári
sal
um
que e no mãx�mo 40% de
os patrões
Essa quantia ê tão pequena que
es de gas
preferem pagar esse pouco ao inv
causas das
tar dinheiro para acabar com as
de Preven doenças. As Comissões Internas
inadas pelos
ção de Acidentes (CIPA) são dom
grandes /
patrões e por isso não mexem nas se preocu
sô
causas de doença ou acidente,
não alte que
as
uen
peq
sas
pando com as coi
rem o lucro.
hador ficar doente e
bal
tra
o
A firma faz
tema de in
é protegida pela lei. Esse sis
urda que
salubridade é uma coisa tão abs
ro pais
sÕ existe no Brasil. Nenhum out
lei. tão
teve II coragem II de assumir, na

25

aber tamente � . .
d� rei. to_dos pat
balhador es � t e
r
fi car so o bag o-es d e su;�r o sangue · dos· t: à -- .. r
aço
;�1· v ende
. Neste i ste
ndo aos poucos
ma, o trfb�lha dõ
sua saúde atê
iqu e do ente.
que sofra um Jct
i .;li d�f1J'".�"0U
l"
!
�··
�4-,
...:,;_f, ............,:
. ..___:,,,..,.Ji. l.
A•i , ele cai na mao
do INPS-�--=-q_ famoso
!:g �r o de Acidentes
ra balho.
Se o
traba!h���r morr
-e--a fam11·.r.::.L,a · -�
,.1a--=
ca ãi--sampar��
a pensao ���
��
paga aum�� �f>l
do que �-salário .
-s . _
Quando o tra balh
ª
�
dor vai· para a
Caixa o salário dim
i
. '
nui. ,acabanÍ·...as
· horas
extras e.. d.iidhuem
aumen�Õ�;� e ele
.-•• -;, .. ,,
P- r de o . ded·aa,
� .- �..Jua
: 1·
/,.
··
·
mao
·
,•
ã
i:t·
dir e.. ·�'- "'Por. ,.
ex
. emp�o, recebe 1
0"
-..
,,,
meses de sa 1ar1.o . ··•·.
_ -.
- .
nizaçao e e
d
e ind e-:
Jogado no m erc ado
� -•
de
volta. É nunca m
:-. ,, . ti�;
ais arruma empre t-rabal-ho: ê!l: e:
go •: Tambem· , �'-"'�
quem ficou mui to
t empo na-cai. xa
acaba des em- ,<· . .. �-·
pregado, porqu e
a f.irma nao quer
�-� - : ,,
dele quando vol
mai s saber
ta
.
PARA O GRUPO RE
FLETIR:
_____
A partir do texto
:
_
l • Voce conhec
.
' • ..<'
e algue
por causa de ac1.·d m que f icou mut ilado ou morreu
.
: l ...
ent e de .
\,
t rabalho?
O que aconte ceu
...,• 1.
. "
com a fami lia ?
�· �-........ .. {
2 ' O que O tr
aba
lh
d
o
r
pode fazer para d
'
seus i· nt er esse s
e f ender os
?
3 • Você és·i n
d'lealizado?
Parti ci.pa do seu
sind'icato?

J
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Até o começo do século, o
atendimento médico no Brasil
era
feito só pelos médicos par
ticulares, que cobravam car
o
e
por isso só atendiam gente
rica.
Os trabalhadores e o po
vo
nao tinham nenhum tipo
de
atendimento médico.Nem se
guro contra acidentes,
nem
aposentadoria.
Nessa época, com o desenv
olvimento
das indústrias, há um cre
scimento/
da classe operária urb an
a no Brasil.
Surgem também as primeiras
lutas 2
perárias por melhores con
dições d�
vida e trabalho. Por causa
dessas/
lutas são criadas as "caixa
s
ou
fundos de aposentadoria" .Es
tas "cai_
;x:as", que eram controladas
pelos
trabalhadores, passaram a
dar tam
bém atendimento médico.
Mais tarde sao criados os Ins
titutos de Aposentadoria e
Pensão ( IAPs ) para cada
categoria de trabalhadores.
Em 1966, o governo militar
juntou todos
os IAPs num só Instituto, o
INPS (Insti
tuto Nacional de Previdência
Social). E também tirou a participação
que os tr�
balhadores tinham na direçã�
dos antigos
IAPs. Dessa maneira, o govern
o pega
o
dinheiro dos trabalhadores e
usa
c0Tno
quiser, sem precisar dar satisf
ação
a
ninguém.
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O INPS montou a maior parte do seu
funcionamento através de empresas/
de saúde e hospitais particulares.
Como toda empresa em país capita lista, o aue interessa é o lucro e
não um bom atendimento.
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2- Os convênios recebem do INPS
uma quantidade .fixa de dinhei
ro por empregado da finna que
faz o convênio. Como a quanti
dade de dinheiro é .fixa,as em
presas e convenios evitam gas
tar dinheiro no atendimento/
com doente. Pedem poucos exa
mes, evitam fazer operações ,
dão rem�dios baratos para os
doentes internados. Tudo para
aumentar o lucro.
•

A saúde passou a ser tratada
como mercadoria.
O doente deixou de ser
uma
pessoa, para se transformar/
numa simples fonte de lucro.

O QUE O INPS FAZ
COM O DINHEIRO DO

TRABALHADOR?
------------------------------------POVO

O dinheiro que os trabalhadores pag� · mensalmente ao INPS
transforma-se em lucros para as empresas médicas,de duas
maneiras:
1- Os hospitais particulares recebem
dinheiro do INPS por quantidades/
de serviços hospitalares que fazem.
Com isso acabam fazendo muitas coi
e
sas no interesse do seu bolso
nao no interesse dos doentes.Aume_!2
tam os exames e as operaçÕés desn�
cessárias. Basta ver que atualmen
te boa parte das crianças nascem/
de cesariana, porque ela dá · mais
o
dinheiro para o hospital, que
parto nonnal.
Estes hospitais fazem muita corruE
ção. A maioria deles mentem para o
INPS sobre a quantidade de serviços
que fizeram, para poderem receber/
ma-is.

-
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A maioria das fábricas e das finnas prefere o sistema
de convênio. são elas _que escolhem a empresa
médica
para Fazer o convênio, e assim podem .forçar as· empre
sas médicas a proteger os seus interesses.
Qualquer trabalhador que já foi
atendido por algumas empresa mé
dica sabe como é di.fÍcil conse guir um atestado, por mais doen
te que esteja.

,..

O convenio procura atender depressa, dar um
remédio qualquer e devolver o trabalhador/
mais rápido para a produção. Se algum médi
co 1\\z um atendimento um pouco melhor (de171_2
rado mais com cada paciente) e dá atestado/
para todos que estão doentes, logo os convê
nios ameaçam despedir esse médico.
Os
as
me
os

,..

convenios protegem as finnas e
fábricas também na hora do exa
de admissao. Procuram eliminar/
candidatos aue tenham qualquer
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problema de saúde, e escolhem
os que podem produzir mais e
_
suportar as difíceis condiçoes
de trabalho.

O QUE PENSA O GOVERNO
"Procura-se evitar a doença e a invalidez do segurado, adiando
sua morte tanto quanto possível, mantendo-o como ser produti
vo na economia nacional. 11
Esta frase, de um ex-ministro do T.rabalho (Arnaldo
Sussekind) mostra muito bem com quais interesses o
governo ve a.saúde do trabalhador. Ela mostra que
o governo, como os empresário e os donos de convê
nios vê o ser humano como uma mercadoria que deve
ser �onservada, lubrificada; o trabalhador deve /
ser consertado até que não sirva mais e se troqiJe
por outro. No mundó da produção não existem pessoas
mas sim coisas que geram lucro.
Dessa maneira,. para o governo e
para os patrÕes, saúde é poder/
trabalhar. Se o trabalhador está
prod uzin do , não interessa que e
le tenha febre, verminose ou qual_
quer doença.

Mas só iniciou campanha para controlar
a epidemia de meningite quando já tinha
morrido muita gente e, o povo então c.2_
meçou a chiar, criando um ambiente de
revolta. SÓ iniciou a campanha de vaci
nação quando a epidemia começou a atiE_
gir os bairros ricos, após ter matado/
muita gente na periferia das grandes ci
dades. Quando o governo age defendendo
os ricos e evitando situações de revol
ta, ele está defendendo os interesses/
políticos dos grandes.

PARA O GRUPO REFLETIR
======-======

=========-=

A partir do texto:

1 - Aqui no bairro, quais sao os serviços de ·saúde existen
tes? Eles funcionam bem?
"
2 - O povo deveria participar do controle da assistenc
ia
médica ? De que modo?

3 - Quais as vantagens e desvantagens dos convênios?

Quando pensam assim o governo
e os capitalistas defendem os
"
seus interesses economicos.
Existem outros interesses além desses.Em 1974 e
1975 houve uma epidemia de meningite. O governo/
já sabia há muito tempo que esta epidemia estava
começando, que poderia matar muita gen�e e que/
tudo poderia ser evitado com a vacinaçao.

4 - O que se tem feito para melhorar a assistência médica
no seu bairro? E na Baixada Fluminense?
5 - O que podemos fazer ainda nesse sentido?

32

Doencas

Brasil
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Por que tantas doen as no
Brasil?
ç

Você, prezado brasileiro, que
de do povo é convidado a par está preocupado com a sau
ticipar desta Campanha:
"Saúde Para Tod os''.

Já vimos que saúde não
é questão só para médi
co, só para farmácias:
só para os hospitai�,/
sõ para o INPS,etc,etc.

Saúde é a minha, a sua, a nos
sa
própria vida.
Saúde é feijão mesmo.Saúde é
es
goto tapado.
Saúde é água tratada. Saúde
repouso. Saúde é salário justo.é
Saúde é habitação decente.
Saúde ê escola. Saúde é tranqUi
!idade. Saúde é atendimento jus
to. Enfim, saúde é coisa séria-:-

A nossa saúde é ameaçada pelas mes
causas que ameaçam o conjunto da mas
vida
do povo brasileiro.

As causas profundas das doenças
e da situação de vida da grande
população brasileira são:
eclíticas - econômicas e sociais.

A má distribuição da renda no paí
isto é, poucos com tantos dinheiros,
e uma mul tid ão com quase nada,é uma
ameaça ã saúde do povo brasileiro.

�---�I

-...--

-,.._..ISQ:_�

REJi., LITA SORRE O f>l�SENI-10

A inflação que faz desaparecer,salário
mês, não chega para as compras de alim antes do fim do
para o transporte e tantas outras coi entos,de roupas,
sas básicas à vi
da de qualquer pessoa.
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Outras ameaças ao povo brasileiro.

Quando assistimos a falta de feijão, quando o café, o leite
sobem, quando a carne se tornou um luxo na mesa do trabalha
dor, quando a terra é arrancada das mãos dos que trabalham
e tantos outros exemplos que sabemos...

Como podemos pensar em saúde
boa para um povo margi�aliz�
do, para um povo que nao Pª..!:.
ticipa das decisões políticas?
O que é povo para os poderosos, para o grupo que
decide os rumos da nossa sociedade?
Sabemos do tratamento que recebem
os negros, os índios,·os posseiros,
os pequenos proprietários, os traba
lhadores, os pobres.
Será que "abertura política" che
gou para os moviemtnos populares?
O povo nao tem ·o tliirei, to de..1:n ze r
que pensa, o que sofre, o que/
espera.
O povo que faz a riqueza do país
e ainda marginalizado.
"Pessoas e instituições que têm ficado do lado dos mar
ginalizados em suas lutas e na defesa de seus direitos
vêm sendo freqUentemente caluniados e intimidados.
Usam-se ameaças e fomenta-se o medo para impor recuos
- li
ao povo e desorganizar a sua açao
.
O Brasil,desde 1500, foi programado
para atender aos que estão lá fora
é a exportação dos nosso valores.
E o Mercado Interno, isto é, aqueles
que estão no Brasil, os brasileiros,
como foram e são beneficiados
por
esses longos séculos?

Brasil, país tão grande e tão rico... e tantos brasileiros
sem terra, sem casa, sem escola, sem hospital, sem emprego
... e tantas crianças abandonadas.
Sem falar das nossas riquezas miner-3:
ferro,
ouro,
manganês
das nossas madeiras,
dos nossos rios,
dos nossos peixes...
As leis são aplicadas igualmente
para os ricos e para os pobres?
Vemos qué a saúde de um povo tem muito a
ver com o valor que se dá ao povo:
povo considerado,
povo respeitado,
povo que participa e povo que luta por
seus direitos.
São os direitos do homem que devem ser respeitados e aqui
não pode haver diferença entre direitos do homem rico e
direitos do homem pobre.
PARA O GRUPO REFLETIR
1. Quais as conseqUências de um povo desorganizado e
com medo ?
2. Que caminhos o grupo apontaria como saída dessa
situação?
3. Existe na sua comunidade algum grupo que visa
transformar essa realidade? Qual a sua parti
cipação?

-=
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�S DOENÇAS DE MILHÕES DE BRASIL
EIROS E A MONTANHA DE
REME'.DIOS NO BRASIL.
Você sabe que c i rculou no Bra
sil ma i s de 30 000 med icamen

to$ ? Sabe que para cu rar 99%
riam cerca de 300 medicamentos das doenças conhecidas basta
macêutica no Brasil é um "gr ? Sabe que a indústria far-=
ande negócio" para as empres
as
estrangeiras ? Que existem 47
med
sua
g ri pe? Que no Brasi I existem milicamentos para curar
hares de plantas medicinais
que tornariam os remédios mai
s baratos?
Por que os labo ratórios não pes
quisam essas plantas?
Destacamos aqu i algumas doença
s mais comuns espalhadas
por nosso Brasil:

1. A malária, palud ismo ou
male i ta, tem sua or i gem em
diversas espécieis de mos
qu i tos transmissores de um
verme que ataca diretamen
te ao sangue, produz febre
alta, i ntermitente e debi I i
tante, que pode recrudes-7
cer após cura apa rente.
A malária estende-se por
6,9 milhões de km2,81% do
nosso terr i tório, onde vi
vem 44 milhões de brasilei
ros , dos qua is 12 milhÕes7
em constante ameaça de con
t ra i r o ma 1.
Nas áreas rurais é muito comum também
associada às def i ciências nutrit i vas o amarel&>,anemia
que debil i ta pro
fundamente a d i spos i ção física.
2. A Esquitossomose, que atinge Ó
.!:_
gãos nobres como o fígado e altera
intensamente i mportantes funções/
vita i s, é uma verminose até há po
�
co sem esperança de cura ou atenua
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-�o. Ainda hoj e os medicamentos '.ndicados
�roduzem sérios efeitos colatera1�.
E xpan de-�e
� de sd e o Rio- Grande do Norte /
... nas Gerais , e ja se alastra por· 17
ate- ,.,,
.
··
che· ,�
Estados. Em Alagoas, a inf e stDçao
a 90% dos �unicípios. Calcula-se q� e pe 1.�
menos 8 m .1 lho·es de pe ssoas no Bras1 l e '.
.
ta- o ati
- .
ng i das · E cresc e a oportun,• dade d e
.
espalhar-se ainda m�1s, de vi"do aos migrantes portadores do v1rus.
3. A doença de chagas - que
1 ev a o nome do de scobridor/
..
transrn1 tida
d0 bacilo - é
- · e s de be
por dive rsas e spec1
souros, conhecidos'p e lo no
me d e "barb e iros�, �ue se�
ninham de pre fe renc1as nas
frestas dos barracos d; p�u
-a-pique, tão cara�t er1st1:
cos e m nossas r egioes rurais.
.
Afe ta o siste ma dig e stivo e
o coração, culmi�an� o com a
cardiopatia chaga�t�ca, po_c
na
tadoíél de mort e subita
faixa e tária de 25 a 50 anos.
. . �ai "causa mortis do p ais
� e ating e aproximada..r. a pr1nc1
me nt e 1 O m1 1 ho e s de b rasi le iros. Surgem pelo men?s 20 m1·1
. da transfusao de sancasos novos por ano ' em conse que- nc1a
- . .
ffci l e ainda nao
.s
ex1
e contaminado. O d1agnost1co e di
�� medicamento capaz d e e liminar o parasita.
•

11

A doença de Chagas e�tá intimi��

:ond1=
ment
- e ligada às pregarias
çoes de moradia da populaçao ru
ra 1.
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4. A tuberculose - produz
ida pelo
bacilo d e Koch - já supe
rada
em
muitos pafses, apr esenta
no Brasil
cerca de SOO mil casos
ativos,com
100 mil novos (um a cad
a 5 minu tos), e 30 mil mortes por
ano(uma
a cada meia hora). A tub
erculose
é g eralmente fruto das pés
simas /
condições de nutrição e
consequen
te d ebilidade do organismo
,
predispõe à infecção e dif o que
iculta/
o tratamento.
Fonte da tuberculose é esp
ecialmente a poluição
do ar em áreas industriais
ou em locais de tra
balho desprovido de ventil
ação ou proteção,como
as minas e as fábricas de
artigos poluentes.
5. A hanseníase ou Jepra
- causa
degeneração
progressivas do
tecido, invalidando o doe
nte pa
ra o trabalho físico e, dev
ido ao
preconceito generalizado,af
asta-o
do convívio social. Tal pre
concei
to é tão arraigado, que se
tornou
necessário abolir o termo lep
ra /
ou leproso, para se dizer
hanse
níase ou hanseniano.
A deformante doença, que vin
ha de
clinando por vários anos, tem
ul-::
timamente apresentado um aum
ento/
cinco vezes maior do que o pre
vis
to: a cada hora um novo caso
registrado.São hoje mais de
150
mil os hansenianos no Brasil,
com
incidência de 1,3 por mil habita
n
tes, sendo a Amazônia a região
mãls
atingidas, com Índice duas v
e zes/
superior à medida nacional.

e
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6. o câncer e as doenças
cardiovasculares, consideradas
como os 11nales da civi I ização", aumentam dia a dia �s suas
virt.,mas fatais. De acordo com alguns cientistas, o �ance�/
· ·
·
está ligado a fatores genêticos, nutr1c1ona1s e amb 1 enta1s
Seu tratamento é caríssimo;mani
festa-se geralmente já e� esta
do avançado e sua evoluçao mor
tal é quase sempre rápida.
As doenças cardiovas:ula�es _se
devem especialmente a ag1taçao/
da vida moderna e à estafa
ou
"stress".
7_ A poliomielite, paralisi�
infantil, ou simplesmente p�
lio - que ainda se pode con
siderar uma endemia no Bra
sil - é uma inflamação na m.!:
dula espinhal. Atinge espe_ciãJ_
mente as crianças de regioes
pobres e carentes.
Mais de 90% dos casos acont.!:_
cem com menores de 4 anos.
Deixam seque irr�versíveis.

corpos, são atingidos incons
cientes ou maldosamente pel
"civilizados" doentes.
os
9. As doenças mentais, atingem
hoje 10 milhões de brasileiros
dos quais 6 milhões são crian
ças, devido sobre tud o à des
nu
trição ou às "doenças carenci·
.:
•
11
ais

10. Alcoolismo, tóxicos,excesso
de fumo, são três vícios
de alta "periculosidade" que
além de const"ituíremjá por
sí doenças também 11carenciai 11
s
bios inclusiveis mentais, alé , são causadoras de distúr
m
nismo, predispondo-e para div de enfraquecerem o orga
ersas enfermidades.
Para o Grupo Refletir

1. Onde estão os verdadeiros rem
édios para um grande
número de nossas doenças?

2. O que de concreto a nossa Com
unidade vem fazendo para
eliminõr esses males ?
8. A g�ipe é moléstia infecciosa
de carater epidêmico: manifesta
se por catarro de origem repira
tória e digestiva e produz dores
de cabeça, distúrbios nervosos e
depressão.
.
_
o sarampo é outra doença 1nfecc1�
sa e bem mais contagiosa, que a
tinge especialmente as crian� as.
E a sífilis, uma doença tambem/
infecciosa e contagiosa, que se
transmite principalmente por co�
tato sexual; é além disso tran�
missivel à descendência. As tres
são de· tratamento rei ativamente/
fácil, mas podem ser fatais entre
os índios que desprovidos de an-

------------
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MUNDO OBRERO

Vida Obrera y Pastoral

Fichas Metodol6 cas
S º E.P.
3erie: Vida Obregi
ra
y
Pa
NQl: Iglesia y Mundo storal
Obrero
Presentamos aquí una
nueva publicauión
del &ecretariado
de
l
Sº
E
º
P
º , Fichas Meto
lógicas 0
do
�n ella se encontrarau. todas
tacion8s necesa:rias
orien
de contew,.do ylas
micnto para una
fun
na
rnadaº (1� Nivel SºEcio
En. cada una deJolas
º Pºj
series que publicare
mos periódicament�
se encontraran alg
de los temas más impo
rtantes para los uno�
jadores.
trah� :---,,
He aqui, la serie Vid
a Obrera y Pastoral
y en ella un tema
sia y �undo Obreroºsiempre importante; Igle
Esperamos que esta
Ficha Metodológica
cumpla con su obj
eti
vo
cen
tral y sea una co-
laboración eficaz par
a los que de una�
for�a estan com
otra
metidos leal y efi
en la educación pro
caz
men
te
integral de lo s Tra
bajadores�º ·
INDICE:

I

º Presentación del
Tema
º Es quema p
ara la Jornada
+ Preguntas de Pre
paración
+ Desarrollo de
la
Jornada
º Algunas Orientac
io
nes
para el Coordinad
+Mundo Obrero
or
+ La Iglesia
+ La Iglesia vista
de.oo.c afuera
+ Dimensión int
ern
a
+ Iglesia y Socied de la Iglesia
ad
+ Igl esia y Pastoral
+ Vida Obrera y
Pastoralº
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Cuando se revisa la acción organizada de los
tBabqjadores en busca de su promoción integral,
personal y colectiva; siempre o casi siempre se
hace alguna referencia a la Iglesia.
Para muchos aparece como uno de los grandes
obstaculos para esta promoción, para los menos la
Iglesia aparece como un aporte importante a esta
tar8a de los trabajadores •
Otros hablan de la casi imposibilidad de ser
militantes de Iglesia y militantes Obrerosº
Algunos opinan que la cercanía a las institu
ciones de Iglssia debili \an o hanen ambíguas las
qcciones de los trabajadores Que se incorporan o
son parte de ellas o
Otros, sin embargo, g_uizás una minoria., mo
tivados por su Fe y participando de la Iglesia�
han descubierto o desarrollado su compromiso mi
lit1.nteº
Los que encuentran un apoyo, los que êncuen
tran un obstaculo? Saben o han tenido el tiempo,
o se han dado el tiempo para saber qué és la Igle
sia? Cuál es su tarea? Para qué existe? º La realI
dad muestra que son muy pocos los trabajadores,
�ue tienen una visión amplia y objetiva de lo que
es la Iglesia. De su razón de Ser, de su Serº
Ag_uí nos parece que hay una tarea larga de
cducación, que hay que realizar.
Esta ficha tiene como objetivo, motivar la
discusión, la reflexión de un tema, tan importan
te como es el de la Iglesia y los Trabajadores.
No se pretende hacer una gran elaboración
"TE:ológica", sino posibilitar el inicio o el desa
rrollo posterior, de una reflexión más sistemati=
ca y completa de este tema; para posibilitar así
un analisís y una crítica más objetiva de los obs
taculos o aportes de lo que significa la Iglesia
para los trabajadores.
Todo esto nos posibilitará seguir planteando
la Iglesia en el Mundo Obrero de hoy y del futu
ro.
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II.- Esguema para la Jornada:
./
_,..
f,reguntas de preparaci6n.
Entre los trabajadores, qu
é opini6n s$ tie
ne de:
- Qué es la Iglesia?
- Para qué sirve la Igle
sia?
Dar ejemplos de opinio
ne
s
de:
Parsonas
- Grupos de trab adores
- Organizaciones aj
de trabajadores.
2. - º Desarrollo de la
�·nada.
+. Lectura por cadaJopa
icipante de los aportes de preparaciórt
no
• Aspectos comunes ap
tes de preparación. arecidos en los apbr
+
Porqué se tiene esa op
inion de la Igle
sia?
Qué consecuencia fu
ndamentales para la
concretización des la
s
los trabajadores tien aspiraciones de
en ãstas opiniones?
l Porqué?
+ o Lectura de Tex
tos.
litº XVI, 15,19
• La institución de
la Iglesia.
San Jnº VI ,47,5
º Evan�elio y Euca
7
ristia son vida
Esta vida la di.f,un
de la Iglesia.
Mtº V,13,16
º
�a
l de la tierra.
1'1�sº XVI,15,16
.. +d y En�efiad.
- Mtº XXVIII,18,19
º
Id y Enhe:õ.ad.
Conº Vatº II
º Qonst. �obre la
1glesia/ NQ5 Su
mi,
si6n,1 difundirº
Medellín- JJuêticia
NQ3
(1 �l 5)
º Comentario genera
l
s
obr
e
lo
+ Según el espíri
�extosº
tu y las co clussío
conjunto de pregu
nes del
�
ntas anal�Zadas\de
textos:
los
º Qué accion
\
es pod riamos desarr
ollar en C(ID
mfu1 a fin de des
la Iglesia en: arrollar a1 espíritu de
- El amb iente Obr
\\
ero.
·- En la Iglesi
a.
\\.
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III.- Algunas Orientacione s para el Coordinador
Ao- Presentación d el T e ma:
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Esta pr esentación, sigui endo las grandes lí
neas de lo que esta escrito en el punt # 1
debe ser presentada a lo menos una semaona
ant e s d e la jornada y vuelta a recordar en
la ini ciación de e stáº Incluye tamb
ien la
e ntrega de las pr e guntas d e prep
araci ónº
B.- Desarrollo de la Jornada:

'

..t

Se sigu e la pauta d e funcionamien
que ha
bitualm ent e sigue o utiliza el S.Eto
.P.
( Met�
dología SºEºPº)º
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C.- Alg:unas ori entacion e s de contenido:
Estás son sólounas orientaciones gen erales
que pueden ser enriquecidas por el coord
in�
dor de la Jornada.
Siguiendo la metodologia S.E.P. estas pue

�en ser aprov echadas en e l mom
ent
o
del
Apo
r
t.e Complementaria.
1.- 1'1UNDO OBRERO:

Desd e hace àlgunas décadas se viene des
a��
rrollando un proceso e n A.L
.
que
mod
ifi
ca sus
tancialm ent e el funcionamiento total
de la So
ciedad. Es el llamado pro
c e so de .,
IndustrializaCJ.On.

Desordenado. en un comi enzo,ni si qui e ra
glo
bal; s ino que en diversas épo
cas y div e rsas for
mas de inicio :an cada país.
cando desarro;t:;b'""'.
llar, empr esas de·sustituciónBus
de
importaciones,
manufacturadas en la mayoría de fuos
sesº
Este proceso ti en e un �esarrollopaí
importante
y açelerado d e spu es de la Segunda �ue
rra nun
dial, a tal grado que alguno
s
pai
ses
Ej. Bra
,
sil, Mexico, etc. se conviert en pau
lat
ina
m ente
e n e merg e nt e s poten
cias industriales.
Fruto de este proc eso son los tra
bajadores
urbanos, los trabajador e s ind
ustriales.
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Diversas defi ciones se
han hecho y se
siguen haciendo soni
br
e
es
te
co
nj
unto de seres
humanos; Masas Obreras, Cl
as
es
Tr
abajador ,
Clases económicamen
biles, Clases Deshas
dadas, Proletariado,teMude
e
ndo Obrero, Pobres,er
ginales, etc,etc o
Mar
Ningun� expresa
verdadera ima�en, o la
e:xp��san parcialmentela
,
de
lo que es ese grupo
humanoº
Muchas veces só
presan el resultado
del "cristal con queloseexha
mirado", la ideolo
gía desde la cuál se ve
es
te
conglomerado hwna
noº
Nosotros ente emos por
Mundo Obre , el
conjunto de personnd
, familias, grupos ro
nizaciones que por as
orga
su relación social dey pr
ción (el lugar que oc
oduc
a en el sistema produ,
vo) y por su cultura up
ducación, valores implçti
citos, modos de vida, (e
í
cierta unidad social qude consumo), forman una
grupos sociales en la e se dife�encia de otros
ciedad i,dustrialº
Por vorero no sólo so
en
tendemos al que traba
ja en el sector indust
ri
al
(el que trabaja ven
diendo su fuerza de tr
ab
aj
o)
sino a toda persona
asa::J_ariada o cuyo níve
l
de
in
reso fami
que su nivel de vief!.a�O:i
abitacio�n) accesoliaar hace
lud, nivel de cons
o, educación;{ sea seme la sa
a los obreros, (algum
os trabajadores por cujanae
propia, algunos sectun
ores.y trabajadores au anta
tionac'l·)s, etc º ) º
toges
Entendemos como Movi
miento Obrero al conj
to dinámico de organi
un
za
ci
ones de los trabajador
cuyo objetivo e-s hace
es
pen en forma libre y r posible qué estes partici
ción de la Sociedad, responsable en la construc-:
donde los seres hwna una Sociedad justa y digna
ximo sus cualidadeso nos puedan desarrollar al má
,
El Movimiento Obrero
es el instrwnento qu po
· .seem los tra.baj
e
ad
or
es
pa
ra
el logro de este ob
jetivo global, la

tr
ansformación de la ac
ciedad en A º L º
tual so
2º- Itinerari o de
la Iglesia:
Dios:
Dios .-riniere establec
er en la hurnanidad una
•r
· aa' oJ' d
si"f-�uacio
n ( rein
e Amor y uus t·1c1a
· .
T
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A Di�Q no le interesa reinar para aprove
charse de los hombres, dominarles, sino pa
ra que sean libres o
Tengan vida en abundancia º
La historia muestra las diversas formas co
mo ha intcrvenido, para construir junto con
los honbres esta situación o estado de Amor
y Justici-'.l o
Para continuar esta tarea envia a su Hijo º

Jesuscristo:
º Enviado del Padre para establecer este rei
nado, en la historia de los hombres º
AnunciR este proyecto de Dios Padre, El reino
de Dios est� cerca, por eso hay que cambiar
de vida, (Anuncio) o
Denunci4 todos los obstaculos que impiden vi
vir el Amor y la Justicia º (Denuncia º )
Vive co�o su primar realizador y testigo de
ese reino (Coherencia) º
º Entre los que uceptan este reino, Jesus reune
12 (los primeros apoetoles) º Los envia a comui. nicar ese :proyecto a todos los hombres y to
das las naciones.
Los Apostoles:
de Jesuscrieto, continuadores de su
º Enviados
. .,
IDJ..SJ..On o
º Anuncinn ese proyecto º (Anuncio) º Lo anuncian
con alegría pues cl reinodo �de Dios se ha inagura
do en la �uerte y resurrección de Jesús º
Viven (por cl Amor) la Esperanza de ese proyec
too
Denuncian los obstaculos para que todos vivan
ese proyectoº Es decir, viven como hijos y her
manos la llcgada definitiva del reino º
º Reunen a los crcyentes en ese proyecto º Así na
ce la Iglesia cuya misión es continuar la ta-
ren de los Apostoles hasta el fin de la histo
ria º
La Iglesia:
º Comunid�d (grupo que cree en ese proyecto del
Dios de Jesuscristo º
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Esta al serv1c10 de todos los hombresº No se
trata de conquistar a todos los hombres y de
hacerlos entrar en la institución, sino de
servirlos sin distinción alguna, anunciando
les con la Palabra y con la Vida el proyecto
de Dios º Algunos que escU:Ohan este proyecto
van a entrar a la Iglesiaº
º Aunque el Evangelio que debe anunciar la I
glesia es para todos sin exc3pción, sin em
bargo se dirige primero a los humildes, pos
tergados, sencillos, (pobres) º
El objetivo de la Iglesia es el objetivo del
mismo Diosº Ella es la depositaria de un men
saje que no puede cambiar, mutilar o trans
formar si quiere ser fiel a su misiónº
Comunidad que vive y realiza esa tarea a tra
vés de la Fe-Esperanza y Caridadº
3º- La Iglesia vista desde afuer1:

i .,_

Ser de la Iglesia: (qué es)
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º La Iglesia es o debe ser una comunidad de Fe
Esperanza y Caridadº
• La Iglesia surge de la Fe es una experiencia
religiosaº Experiencia de encuentro personal
y comunitaria con Cristo Resucitadoº
Experiencia 11 recreada 11 por esa comunidad en un
ticmpo determinado (historico) y en un mundo
determinado o
º La Fe en cada persona existe como Jil;:iici.attiva
de Diosº
Es un Dios liberador en la historiaº
La Fe no excluye una visión de las cosas,
del mundo, de la historiaº El contenido de la
Fe es la realidad total, vi�ta a partir de la
experiencia de un Dios Liberadorº
Esta Fe, que cree en Jesuscristo, tiene una
dimnnsion personal y comunitaria simultaneamenteº
Por eso la Fe hace o consts:-uye la Iglesia
como realidad comunitariao
La Fe es una experiencia personal, pero como
la persone es un ser social tiende a vivir en
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común su experiencia junto con otros
(lo ne
cesita) o
La Iglesia debe encarnarse
la historia de
.un pueblo, la Fe esta llamaden
a
a
lizarse
como acontecimiento historico de rea
un
De lo .. contrario la Iglesia termin pueblo.
una Iglesia en el aire, no en la a siendo
La vidR de la Iglesia y el curso tierraº
historia no corren como realidade de la
s paralelas
L� Iglesia va explicando su mensaj
los acontecimientos y situaciones e frente a
concretasº
GaudiULJ. Spes-Iglesia inserta en
el
Populorum Progresium-Iglesía y ter mundoº
MddGllín-Iglesia y América Latina cer Mundoº
Doci:bP.n.tos Episcopales-Iglesia y •
países en
pl:l.rticulnr o

Dirr.ensión interna de la Iglesia.
• Todo lo que la Iglesia debe ser
o tratar de
ser he.cia afuera esta condicionada
por lo
que puede y vive internamente •
Hay una dimensión interna de la
Iglesia que
no hay que olvidar.
• Co�unidad que celebra su Fe.
A través de la Liturgia. Esta no
es la Fe
P�ro simboliza la Fe •
Õoillunidad que busca conocer más el
proyecto
de Dios escrito en su men
saj
e.
Por
lo
mismo
necesita de una catequesís perman
ent
e
y
para
tod�s las edades.
Crnunidad que confiesa su pecado
de negligen
eia.
�s decir que pide perdón, se arrepi
fi2sa su pecado. No ser siempre fieente, con
l al men
snje de Jesús.
• Comunidad penitente. Comunidad que
Evangeli
za; pero que tambien tiene que ayudar
a que
sus . mie
mbros encuentren caminos de Santif
,
icacion.
La Iglesia debe ayudar a cad uno de sus
miembros y a los que llegan aa esa
comunidad
en cuálquier nível a entregarse a la
tarea
global de la Iglesia, en forma más conc
iente
posible o

L�º-

-�--� ..,,. ·-.,·
'•

La Iglesia no es sól
o una gran co
no que esta fo rmada
�.midad si
p
o r multiples co
des pequenas º
munida
º La Igles ia
es una instituciónº
El grupo se o r
iza, se asocia ins
nalmente bajo fgan
titucio
o rmas y no rmas
ª La Iglesia se
hace Sôciedadª
5º- I'glesia y So ci
edad:
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º Concilio Vatican
o II Iglesia y Mun
" La misión pro pia
do N2 41
Iglesia no es de o que Cr isto confio a su
rden político, econ
o soc ialº El
ómico
fin
que
reli 9io soº Pero pre le �signó es de orden
misio n se derivan cisamente de esta misma
que pueden servir tareas, luces y energias
lidar la comunidad para establecer y conso 
humana según la
vina"º
ley di
Mº Manuel La r
nº Obispo de Tal
Junio 4 de 194raí
ca-Chile
4-o
" Con frecuencia
p ac idad para re se n i ega a la Iglesia su ca
solver nl problema
Cuantas veces los
jefes de lqs· �gl so cialº
interven ir en
esi as, al
se encuentran cloons grandes pro blemas human
s
duce o rd inariamen la inco mprens ión que se otra
te
-en esta formula;
pa y lo s Ob i os
El Pa-
tienen la mis
a los ho mbresspen
ión
de
g
uiar
e
res co n Dios; tal l cumpl im iento de sus deb
e
es su terrenoº Po
ocup an de c
r
qué
ue
se
st
io
n
El cristian ismo, es socialesº
sin embarg
incomprensi
s tiene plenaQ,cappese a estas
pleno derechone
acidad, t2eBe
o inelúdible
Y un deb er sagTa
de trabajar en
cial, y esto p la so lución del pr oblema s,ono

En primer lugaror var ias razo nesº
,
parqué la cuesti
sin desconocer
su
aspecto económicón so cial
co nstitu irse en
o para
de aquellos he un hecho hunano , o sea,
cho
tro ser, º S iendo s que mira por entero Qllfillo
es
sesariamente un un pro blema humano tien�
e
ne
fun

da
men
t
el cristianismo
o m
la fuente Dáso rPal y sient@
ura y alta

de la moral, se ,:sigu.e como lógica consecuen
cia que el Cristianismo es capaz de resolver el
angustioso problema que nos agita º

.

·.-:·!�:,

.- [

:.,

.�'

----- -..-·--· ·-·--

...

..., ..... .J...: ,-......

'

,.
'

�. I .. ....

..t. -' '

...·,1
!�
. ,. , ..t ;·
>

..t

f"'. r.

r

�
• .! ••

• �"/)

.-

•f

-

-'

.. :··

(·

•

r .... .,

..

.1.

,1
--·� ..�
A,

'

'-

l'..

,

·'-,,..

,
.•.,J.

6º- Iglesia y Iastoral º
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• M. Raúl Silva Henriquez, Cardenal de Santiago
15 de Mayo �e 1976
11
La Iglesia, que nunca ha olvidado las ense
nanzas del Maestro, hace 85 anos promulgo por
manos del Santo Padre León XIII, el código social
de la Iglesia, para ensenarles a los hombrss el
camino que debían seguir en la solución de los
graves problemas que la vida social, ecnnómica y
política h�bríar-;snscitado en la época moderna º
León XIII rev{ndico para la Iglesia, en pri
mer lugar, el derecho que ella tiene para hablar
en estas lli�terias o
rarece increible que alguien quiera negarle a
la Iglesia el derecho y el deber àe senalar a
los hom.bres cué.l es la manera como deben enten
derse unos con otros en sus relaciones, ya sean
ellas da orden familiar, o inti�o, ya sean de
orden económico, social o político º
Bn gr�ndes líneas la pastoral se puede de
.tinir como "toe.o lo que la Iglesia tiene que ha
cer y pensar a fin de actualizar a través de la
historia, el acontecimiento de la Pascua de Resu
rrección de Cristoº Edificar el Cuerpo Místico
de Cristo a través de la institución fundada en
Pà.ntecostes º la Iglesia.
Lo que tiene que guiar a la Iglesia en su
actu�r Pastoral, son los críterios de actuar de
Dios. No críterios de exito o de equilibrio; si
no críterios de verdad de autenticidad al mensa
je de Dios del cuál ella es depositariaº
�º- �listeriosamente y por la caridad en el secre
to de Dios.
Bº- Visiblemente, en las comunidades humanasº
La Iglesia es al �ismo tiempo:
aº- Una sociedad religiosa univeràal (catolica),
a la cuál todas las personas son invitadas º
b.- Un fermento, que transforma la sociedad tem
poral.
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La Iglesia actua simultaneamente
A º - De la creación, para llevarloen el doble plan
y ordenarlo al fin que el creadoa su compl�ento
r le traze
(consagración·del Mundo)º
B.- De la redención, para hacer
participar a to
das . las
personas en la Salv�ción
,
(Evangelizac1.on o
En oonsecuencia
pastoral no se improvi
sa, no se inventaº Es , lalaexp
Dios en una realidad humana, resión del plan de
determinada en el
espacio y en la historiaº
Tiene princípios inamoviblcs
que no se pue
den alterar º
El afirmar y esclarecer estes
principies no
es ni especulación ni teo
ría
,
si
no
aut
entico rea
lismo º Por eso la base de el
la
no
es
una
"técni
ca pastoral" sino una "Teología
pas
tor
al"
º
La Iglesia cumple su doble fi
na
li
da
d
de co
munidad y levadura mediante la
Fid
eli
dad
º
Aº- Al plan de salvación (reden
ci6n), deI cuál
ella es depositaria.
B º - Al plan del orden natural
(creación del cuái
Dios es autor º
De ahí que el críterio que ha
de primar en
la pastoral no es la efi
cac
iá
inm.
edi
ata
, no es el
de la organización no es el de
la
inf
lue
ncia po
lítica, sino el de la Fidelidad
al
pla
n
de
Dios.
Todo lo dicho anR
ormente tiene su aplica
ción concreta en lo queeri
se llama Past.oraa..c de Con-=
junto o planes de Pastoral.
Esto es bas:isamen
la búsque�a en común,
de las necesidades de lateeva
región, sector, diocesis, pangelización de una
los medios que se deben usar.ís o continente y
Los pasos normales son: estudi
o de la rea
lidad (socio religiosa)
ela
bor
aci
ón
progresiva
de un plan, CUIJplir sus étapa
s,
re
vis
ión perió
dica y reformas estructurale
s
o neccsariasº
Un plan nunca esta terminado,
siempre· esta
caminando

Pastoral:
No hay en la Pastoral cami
nos hechos, La

. .. -�
1

-

•

... .
. t,,.....

.. ...

\..�

,..

:

:;._

'

: ... .....

•

1

.'

l

.•

f
..

•·"-'_

!�

. ...

: r:._;.

,.

...,

-�- r-, •• .:..

;

._,,.,
r
J

,..

..U:
�q..,.
·.:.n,:,Cl

1

. _-:-::,.: Í:;
.·,· .......

•

�

'

I

.

.

_

�.. ..:._�-:;;- ·,..� ._

.

'

...

'

. ·.

... .

.

.,_.. �.. -- ...
;_ .

··,

.

.

')'.

-· _,

: ('

l.,,,.

�.

. . .' .

: .:. .J l..

. }.
.;

.

-

'

•. 4, _ , •
,' ,I

. :.., .....

Pastoral
tante en la Fe exige sien� una ar
�
monia
cons
Pero si la yFela Vida.
no cambia nun
ma aspectos
ca,
div sos segú
n épocas y la Vida to
Siempre hayerq
lugar
ue revisar e
inventar. es. ?.- Vida Obr�a y Pa
storal:
La Pastoral e
n la v ida o
Pastoral dif
brt:,
caci6n de la erente, sino, unicam.ra no es una
ente una apl
P
as
toral ·común
realidades ob
d
e
l
a
r
Iglesia a li
er
as, teniend
ci6n del med
as
o
en cuenta l
a no
dirige a un io y el aspecto nisi
Iglesia o n medio particularnent onero, pues se
o su cient
e
enente evan alej ado de la
Por eso es fi
gelizado.
nejor hablar
Pastoral, a
de
V
&i
id
n
a Obrer
de no
nos reflexi
0nar, elaborolvidar que si bien a y
gunos aspecto
debe�
ar y p gram
ar sobre al
ro, no se pu s del apostolado ro

en el medio
riás sectores ede y no se debe olv
ob
r
e

.
idar a los
de�
La Pastoral
en la Vida
tentica y en
Obr
misn a de los carnada debe partir era para ser au�,
de la reali
ajadores.
dad
De lo quetrsab
on. De sus
penas y ale
asp
( ver , ..:1-Hungrias. De sus gozos iracion es, De sus
y esperanza
cto Obrero).
s.
Revelando al
lí la perso
saje de libe
na d
ración y Sa
lvación. o Jesús y su n�n
La Iglesia es
dep ositaria
n o puede c
de un mensa
debe s610 cambiar, modificar, nu
je que
u
ti
np
li
r
c
on la nisi6n lar, la Igl esi a
Dios. (ver
NQ 2,
encomendada
por
La Iglesia e3,4).
n
el Mundo Ob
hacer lo qu
e
que su nisi los trabajadores rero no tiene que
quieran sin
ón
o lo
. Aunque co Je exige.
di
ficu1t,;,des
',\
pos1ble seg
, per? s6l
do Obrero. uir plantando la Ig
o
les1a en e así es
l Hún

.r· .i

--� ..

. ,.

r.

' .., .f

' ...

.·J,

t

J.

•. _í:..,,_._ .

..L

.f

,.)

-·

."
'

.

., . ,...
\

.l

,: r.

, .·�

'

,.__

..

.,. L.

)

/,

r•

,•.J • O;,._

I

�f)I..IJX

JORNAL l/TERAR/0

1

l

•

"Jornal Literário Sul.UX" é um espaço
alternativo no qual veicuiarão. info�
mação, critica & criação literárias.
o titUlo "Jornal" é-semente para pr_g
jeto futuro, quando o veículo· est_i
ver estruturado para, '-�ntão, ser um
"Jornal" no sentido específico a que
nos acostumamos.
4/.....
Mas, o importante é a FORÇA com que surge-\
esse novo veícu10; a CRENÇA contra as /
correntes institucionalizadas de criação e opinião; dói muito ser adjeti� ..
vado de "poeta de .fundo de quintal··
"ou de criador de "panfletos"/
literários. Há os que não acre
ditam no NOVO! SOLUX é a LUZ
é o NOVO, a Aldeia da NOVA LUZ
Que brilha �as cabeças & espíri)
tos das gentes que querem a TRANS
FORMAÇXO RADICAL desse Mundo-LixoWar
�
A PALAVRA� DEUS!
A forma transcendente de EnergiaLuz.
SOLUX/
Luiz Sérgio de Viveiros
editor
o número 2 sai em

'

.

MURAL
JORNAL LITERARIO SOLUX
I
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"uma corrente literária ,
deve de algum modo ser repr�
sentativa do estado social da
,
, !3'l1 que aparece."
epoca e do pais
FERNAN 00 PESSOA
Este Jornal se propõe refletir o
HOMEM-SER POLÍTICD, agente tran§.
formadmr de seu meio. Sem querer
ser definitivo eu perfeito
sem querer ser "0"
I D E A L
Mas, sendo, efetivamente,uma LUZ
em busca (desesperada!) da nossa
FELICIDAOC (Ampla!Geral!Irrestr_!
tal 11). Divulguei Participei oê
Força!

.

brilho remove montanhas remove

j�

POESIA CRUA de toDho,cris,céli.o & wil.son.e revista &
ALDEIA-escreva para caixa. postal. 14.197-são paul.o.�
Nivaldo- Menezes
RAIZdos Santos-Av.
Edézio Vieira
.
.._
'
,
,
.
de Me�o,74-Sao Jose- Aracaju-SE- .cep: 49000
�
BEIJA-FLOR-Caixa Postal l.77-Vila Vel.ha-es- 29100
: .VIBRAÇÕÂS PLIN/FLETIBIAS-R.Francieco Bicalho, 44
i rocas- NataJ.-RN cep: 59000
NAVE- caixa postal. 352- Niterói-rJ- cep: 24000
SEMENTE-al�franca,522- são paulo/sp- cep: 0l.422
..
· GfilTE-Jurandir Schmidt-r.Wal.mor Rarger,32-joinvilleJ
�IFORCAÇÃO LITER!RJA de Abinael. M.LeaJ.- Av. Santa
f
ôruz,17-31 casa- NazarÓ-BA- cep, 44.400
.f:SO�to lH) MORO de BraaigÓis Fel!cio-O.P.1055- em.
, .
Goiania-GO- cep: 74000
JORl�AL DA TATURANA-R.Santo André, 700-sto.andré-sp
a�s de Eno �.wa.nke-R.Gal..Glicério,407/602- � !
jeiras- Rio 4e Janeiro-rj- cep: 22251
pANT0S S0LIDÁRI0ij-antologia- Edison. da Silva Jar -·
' dim fQ-r.dos ilhéue,6- Florianópolis-se
88000
PÁGINA DO LIVRO editada por Henrique t-.ovak: no "Diá
rio Popular" (SP) rua major qued.1nho,28/62a. s.p.- 1
ENSAIM.DQ WdA CERTA POESIA de José Germano Cardoso j
R.Cel.Américo,95- são José-se cep: 88100
CADERNOS DE POESIA do Movimento &opu.J.ar de Arte caixa postal 52.309-cep: 08170- são paul.o/sp.
POESIA LIVRE- R.Cláudio Manuel,713-Bel.o Horizonte
POESIA PB.A VIVER A VIDA-r.fl.oriano pei:xoto,85�sa1a·,
224- Reci.fe-pe oep: 50000

1

"POESIA NÃO SE RECONC�LIA MAIS aJM POLÍTICA. ABISMO TOTAL.
FIM. PERSONAGEM QUE SAI DA BURGUESIA E VIRA aJNTRA ELA.
A 1ELEVISÃO SE APOSSA DA ÉPICA BRASILEIRA: POUCD IMPORTA
QUE A MISÉRIA 00 POVO SEJA MUDA. ESTAMOS DANÇAOOS."
. Gilberto Vasconcellos-extraicb da "Folha de são Paulo n .

..

1eia
•

l?O:i.WUIM-R.da Consolação,ll3l-apto. l.
cep, 01301- são pau1o/e.p.
. 1

-�)

ENGfil,HO- Caixa Postal D-56- Fl.orianÓpolls-so
VITÓRIA de .Raul. C.Sanchez-R.Evaristo da Veiga,261
Santoa-SP- cepz ll.100

"JORNAL LITERARIO SOLUX'�·Rua Cecília Santana,lOO�ep: 03622
São Paulo-S.P.- Brasil.

leia

os MANAC4S ESTÃO F,LOlULOS-de Luiz sé�g1�,
.Quarto-.Pegasus; 13/ 302-J·. da Penha-Vi tori�
ES- cepa 29.000
SOMOS TODOS ,ASSASSINOS-de Sebastião Nunes- caixa
postal 187-·Cataguases-MG cep: 36770
INTERNATIOHAL .POETRY editado por Teresinka .Pereira
Univ.of Colora.do/Dept.of S�anish & .Port./Boul�er
80302-U.S.Aº
POttMICA- ooordenada por Aurora Bern.ardini- a/e de�te
jornal- (oontatos,assinatu.rae,colaboraçÕes ••• ) ·
o ALVITRE-R.Walson Lopee,70-Nazaré-BA-cep: 44400
LIT'ERATCJRA-ooluna de Oiro Colares Da "Tribuna ·· ··do
Ceará": r.J)rof. costa mendes.,805- fortaleza-O.E. ·
QUERO-QUERO-a/e Paulo Monteiro-0.P. 462-Passo Fundo
VIVA EO-a/o Va.lér.ia- ORUSP-A-504-0idade Universitá
ria- são Pau.J.o/SP- oe1>: 05508
ESTANDARTE-R.Br.de Mauá,190- VitÓria-ES 29000
o HOMEM E A MULHER de AJ.cides Buss- caixa postal.
5019-florianÓpoliá-sc- 88000 . .. �
,
.
l
a
Gariba
R.Anit
WeissJosé
COISADA
OUTROS
S
FRAGMENTO
90000
cepa
di,761-mont•serrat- PORTO ALEGRE-

·
1
so�'----a

Ao menos
Semeou seu giras11-,1,,______

ena Contempor nea

Na praça chuvosa,
Apenas o grito do aleijadinho:
o pai foi beber as esmolas.
Cláudio Feldmari (S. André)

cá

cada pal abra
pronunciada
con
al rigor y la just icia
de una sentencia.
Y quizás en todas
con eso y todo
cuántos inocentes
pagaron tus errores.
( ( ( ROBERTO COLUCCIO)) ),

1

eles são com.o baratas
�
andam pelas estações quietos e apressados\
evitam as pessoas
e fogem das pessoas
porqu� as pessoas sempre querem pisar- ne1f i.'i
porque eles são nojentos
e as pessoas são pessoas
morre.ai de pernas pro ar
com os miolos estourados
caem na vida e nos trilhos
�ão estraçalh.a�os
pelos trens
o�. aão_propriedade-�e alguém
eles aao como ningu.em
comem restos de comida
são bijouteria sem brilho
ouro falso, dente oco
- que se engole ou c2ape tora.
ora,ora,ora,quem sao?
pagam. a passagem pela vida
e não recebem troco.

Suicida

Resvala na sombra
Como Van Gogh
Que

ênio vuono

" GOTAS SEM SANGUE •

1

o
Em pleno 4*nPO aberto
ho incerto meu caminho.
Sofrerei perseguição das hfat-11---.l!B&
I '

de meus anos laborioaos?
Estou em babco da tua
ferida pelo aono.

Nlo olharei nem um minuu, mels

a paz das attu�!

.•. ma• t� tanto

tr1o•

.

Teresinka p-ereir_a
•

.

az +dlfbFEttt11:ees-atsí

VISLUMBRE
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Jurandir

A (AAJro LtvRf � � � � � Jà.Sl.
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w-4��k �- ��, _ft.rvte-::., co.,J.«.-,, ..e... po-:.� .
fCJIJ'A. (M� ��-&.o�.
u,-\'Y\r,-u., ���
\
..,;._'e:-+--� � ev-.k
Q,.�µ:...,.
Ju.AA

scbm:ldt

LI

Ol.baste
·a trajetória ventaneira
e a curiosidade
foi maior que O benef!cio.

��Q�AJ. �..
�

e A ru r o

a ave ir pelos ares
e a indignaçao
foi maior que a 1ivrança.
0

e o medo

R. LIBERO BADARô. 561

SALA 201 - 2.0 ANDAR

SAO PAULO • CAPITAL
o

-�

FAZENDO AMOR

tigre enjaulado
e a be1eza
foi maior que a ferocidade.

Ol..baste
0 homem livre

v

LI R E

CEP Ot009j

OlhaSte

Ol.haste

Espaços entrelaçam
linhas e vozes

lP'/2',JJ..
.,.

enquanto fazemos amor

e uma nave etérea
tece cores
em nossa volta
quando uivamos
de prazer.

_

foi maior que a criaça.o.

espaço aberto�'

solux

:C)

Que os lobos nos perdoem
por termos lhes roubado.
a lua.

11

é o.o.mo um barbant.e
o MEDO!
nos atordoa,
euf'oca-nos,e,à toa,
nos une as sensa
& çÕes Vazias
,
l.eta+gicas da
vida morta.

Que fa:Z1er, se : "

teu olhar me cativa,
teu sorriso me prende,
tua força me segura,
teus carinhos me seduzem.
E teu prazer me dâ prazer,
teu corpo todo,
desperta em mim um. enorme d�sejo�
desejo louco, animal, irracional.
E se teu Ser me fascina,
a tal ponto,
que sem ti
sinto difiew.dades em respirar,
pois ·despertas em mim,
o mais nobre sentimento: O AMOR

luiz
sérdo,
vivei
roa

Alguma coisa impede
Que se olhe mais para o céu.

\1\""�11�s

Alguma coisa existe

�'-�\\\.
NAOA SERE!nOS
à: Nf\DA somas.
ce NA.DA fomos
i APENAS TEmo.s
� TOOOS
º
.

que rasga o céu e passa veloz.
Um traço de luz.
O lha-se para o céu
e tudo continua a existir.

ALGUffi SON HO •

O lha-se o céu

(f)�OM� O� t-023

� t7J ij'?O@�<Jr

�@

(J:J��@VfJ�O(jJ

por alguma coisa.
O lha-se o céu

.

e alguma coisa nos impede de compreendê-ia melhor

----------·

O lha-se.
olha-se pouco para o céu
enquanto um traço de luz ras- ga·o céu e

VÊ J>� t. 0AJ4.� NA ���f\ci� l,\�A
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Vi donnir meu filho um d1a,

o

um anJo
do Senh or
ficou

numa noite, desesperado.
Foi como s� viajasse

na sua entrega fragílima

Voando

•..--eis

Sobrecéu d
e
são pau1o c
-� e de repente ficasse puro.
açand o
lugar Pra
� Havia calma em seu berço
Pousar no
(essa calma seren1'.ssima
Quarto
encontrei\L só dos anjos rebelados)
•
o na roa
Pense; que
-� E como habitassem ;eu corpo
... �
um turbilhao de demonloi osse limpador
• _
te chaminé
� quase fugia, arrependido
•.

,a

.v

...

-�....
O

S

de fitá-lo agoniado.

�.;:;;
�- Vi donnir meu filho um dia
e olvidei a noite,

que me habitava .
E me

inundei de s6a celme.

��Udló Go
mes

Foi como se viajasse
ao rio (morto) da infância.

espaco
, aberto
4

4

•

•

l

r.l\RNE
.GlDES B1:JSS
Descortina-se a carne
3. luz da noite,
� sexos entram nos sexos
5em fim.

ASSINATURA
PAÇA SUA ASSINATORA-Solux
,

este e um novo �spaço alternativo de critica,infor
,.,,,
,
maçao & oriaçao literaria
Trimestralmente você lerá
:::> prazer salta de lado
de
nestas paginas o que
a lado no corpo exposto,
novo está acontecendo -na
fendido,
literatura brasil.eira, em
mnho e matéria em riste,
lançada.
especial.
ASSINE o Sol.ux, enviando
nos cheque de Cr$ 250,00 �tre o poste e o mundo
nominal a "Luiz Sérgio de
p chão não serve
no medo, nem cabe na grave mora Viveiros" e você receberá
as próximas 10 ediçÕea.
�scondida, enfiada
ao fundo dos seios.
Basta preencher:
::> prazer salta na boca,
11a língua, nas fibras
�e seda.;
;alta
�o baixo estampido
ürás das membranas.

� o chão se deita
10 tempo, deixa
>�r a água
.:ontida, o fogo
.atr ,,te l'lO resto de vida.
,) mundo desperta
:eito um presidio .

.

--

-

NOJIES

-----------nG--_______cepa ____
CIDADES ------ESfa ENDEREÇO:

PRANTO E CA�TO SE ENTRELAÇAM NO
PE'ITO AFLITO
canto o olhar que me come
quando pa�so sem fome
pelos be-cos curtiços e favelas
nestes labirintos humanos
onde contidos estão
-gritos im�nsos
submersos num caldoso
e insano fundo de poço
nio hi mais d�sespero � ser traçado
os rostos jã sã-0 verdadeiros
espantos concretados
crianças velh�s e ramas mortas
embaraçam-se ã, minhas raízes
atolam-se aos meus pês a paisagem
canto esses peitos enterrados
com todos os gritos e perigos
me faço floresta onde houver fresta
aro o espaço pra nele armarmos nosso e i rco
no olho do povo·estã todo o espanto
eu canto esse olhar no meu pranto'
nele eu planto a flor do amanhã
br�tam mãos fechada'5t"em pedra
dentro de mim ·
eu clamo então
como quem cospe escarros de sangue
_
vindos do coraçao
e sopro o medo ao preci�Ício do vento

cét,o p,res de oràuJo

leia também as

EDIÇÕES TROTE-Caixa. Posta1 46002/rio d�
janeiro-rj-cep, 20680- é um gru�o editor
alternativo e que acredita no NOVO. Recentemente lançaram a º"Antologia do Poema Poz:nÔ"; "Do·-ze
Poetas Alternativos ; "Traço Contínuo" de Urani Souza.
Solu.x tá com eles !tJ
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ALIENAÇÃO CONSCIENTE
RAUL CHRISTIANO SANCHEZ
Defronte a tevê,
"enriquecendo'· a cultura
de um povo "sadio"
que pouco,
mas muito pouco lê,
obriga o produto enlatado
ser alimento consumido,

dia-a-dia,

pelo homem sofrido.
ão escolado,

storçado,
fica à parte.
Das desgraças,
Não frustra Ideologicamente,
fica contente,
indiferente,
sem ler, sem pesquisar

torna-se outro alienado ...

E assim,
permanece consciente,
contente
e calado ...

EDISON DA SILVA JARDIM FILHO

�ODI é negro e

tem um trabaJ.hc

Nós vestimos
uma couraça de ferro
à prova de sentimentos
e os sulcos feitos
pelos impactos
das balas atiradas
pelo revólver-tempo
são as nossas rugas
da resistência
mostradas orgulhosamente
·aos contemporâneos
da desumanida de.

alternativo.es
creva p/R.Amp°ãJ
do TororÓ,.181.
40000-Sa1vador
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pertubar

-o

g

o menino d'olhos 'COlno rolte.

t

apertou a barriga com força.

o,

os br�çoa finos pareceram quebrarem-se.

-;:

Quando até os refúgios
EXPLODIREM
homens dois
CAMINHOS:
a solidariedade na morte
última competição
segundos a mais.

l

o
.e
e
•ri
o ffi
.e u
e

..

a barriga ronca.

uma ,dor fina

TA1D
olhos
e raspo minhas maos
em paredes, pedras e
asfalto,
�
não encontrarei menos asperos os ro�tos dos
habitantes
das paredes, pedras e
asfalto.

acomodou seus dedos longos
entre as costelas
e-11colJ .olhando o vazio dó céu.

pior que ser
bancário-artis
,
ta e ser arti�
ta-banqueiro.

-

Luiz Sérgio de
Viveiros.
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autubrr
o número 2 sai em

ASSINE

SONA TA PARA UM NOVO DIA
lais-moreira de freitas
11

11

Quando a neblina/De uma manhã
Em tua face tocar
Sinta-a de tal modo
Que a cruel realidade de hoje
Serão sonhos de felicidade
Amanhã
Quando o calor/De uma tarde
Em teu corpo bater
Esqueça que tua vida
Tenha esperança
Que as desilusões
desaparecerão
Quand� o or valho/De uma
Em ti pingar
Ignore as lágrimas
Até hoje derramadas
Lembre-se que amanhã
Será um novo dial ••• Jt
UMA LÁGRIMA/Pedro Augusto

tudo o que o vento
leva e traz

se faz cançao
�ntre trevas e luzes
(depende do clima)

e em todos�ºª lugares
do meu dançarina coraçio
· JÃ QUE GRAÇAS A SEJA LÃ

QUEM FOR, �RB:EU CADÚCO, OUV1' -DIZER,

I

CORAÇÕES PIEGAS
em mim sempre viveu
o moleque que gri�a
derruba o lixo das ruas
suja o luxo dessas todas fúteis e

bobeiras ambições
e assim

milhões de corações meninos

o n2�
saira em
outubro.

DivuJ.gue!

Participei

meu coração povoa

"OS POETAS MENTEM DEMAIS"

JOÃO DA

RUA

VERÃO/8O

O,

De l.4s ,
sujet�o po�co e fnsens1vel
moldo� se4 home�
no .sujo barro
e P�f fazer s�a mulher.
teve que amputar do homem
uma costela.

-· O poeta )
>
suJ. .

i

e1to caprfchoso e sensTvel
J
molda seu homem
na mais f1na e sublim; matlrià
•
a palavr_a.

OS ABELHUOJS/luiz sé rgio quarto

escrevo a Vossa alteza
para dar a nova do achamento
desta vossa nova terra
que nesta nave gação
agora se achou
não deixarei de dar a minha contai
disso a Vossa alteza
o melhor que puder
ainda que para o bem contar
e falar/o saiba menos que todos
ELISA/luiz sérgio quarto·
aqui avistamos
homens que andavam pela praia
elisa/lisa/muito lisa:/mona lisa eram pardos, todos nús
elisa/menina/menina/elisa/
/
nas mãos traziam arcos
e uena brisa.
JI
ta•••mâ.r:mmara::1111ama;;;.:::---= com suas setas
peço perdão a Vossa alteza
pois esqueci-me de dizer
,
,.
que apos de nes vieram
os descendentes dos ingleses
e tomaram posse d esta terra.
zanga,zanga abelhinha
zanga,zanga seu zangão
estão,destruindo suas flores:
um predio novo levantarão.
zanga,zanga abelhinha
zanga,zanga seu zangão
façam vôo de protesto:
ABAIXO A POLUIÇÃO!

PAULO MONTEIFO
MONTEIFO PAULO

"ESPECTRO" - Lucy Carvalho Pinto
eu posso jurar que te vi,
na manhã que não variei estar pensando em ti.
o sol na mesma po�ição,
.fez tua sombra nd tédio, ua desilusão.
espectro,teu corpÓ' cintilou
como .fios de luz na lâmina das pratas.
e "não .foi ilusão", olhou-me esclarecidamente
pedindo minha mão·,
·
teus cabelos esvoaçar� �.o vento que
soprando os raios de luz
soprando os segundos que perdi
em não te-dar a minha mão
soprou junto doce iiusão
não tive pressa de mergulhar pensanso
realizaçãó.
mas no sopro do vento vadio
almejo,
teus cabelos esvoaçantes
,.
· vejo,
eram cada fi� um aceno.;.
o céu brilha
de um sonho dizendo adeus .•.
com a luz das
para nunca mais ,voltar.
estrêlas
ta
0 canto acalen
os cansados/
co� os
0 sol brilha •••
seus raios há calor
cor, amor, dor·�·
sopra a
sinto, minto, o vento
a na
Vida/ que se distanci
eternidade
ver , morrer,voltar•••
correr,gri·tar,amar, vi
calo•• �
sinto, choro, grito ,
passageira, e a morte
o amor é breve, a vida
certa •• ,
MARLI MONTEIAÇJ

11

silêncio , bicho
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fogo
pedra
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tortura
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bicho
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bicho
bicho
homem

A poesia d��J ____________
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Avel.ima está na
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23-ele é autor d; OO METRô
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SANTANA
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JEAN-P
DE PULMÃO CHEIO
DO GUCtRJO.
TAL QUAL BAIXADA
SEU PIUMIO NOBEL
DIVIDIDO COMIGO,
ROBERTO/ MARISE, ANTUNES E
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BEÇÀ
EU VENDO MINHA CA RSIS
DE
OS
NT
CO
M
CE
R
J>O
QNQUENTA ...
COMPRO A. TUA POR
CINQUENTA..
OS
O MUNDO I DOS YW
S
XA
OU
TR
S
DO
B NAO
XA1
MAS, O QU E S TROU
PULJ>O. PULPn'O
O E VINHO
MA.RCEUNO DO PÃ OR NÃO TEM NADA.
IAD
AV
M
BO
DE
E
QU
IMITO, TRAVISTO
CUCA
MIJO NO MOTOR DA
MORDO A BUNDA ...
UE
VB SE voes CONSEG

QUE O MEU CDAAÇ�

INA TINGE/ aJM SEUS OU-OS CE FOOO•••

MÇtA T E

PARA ALEX POLARl

PAECIP fCIO?

LA
AS PAREDES DA CE
DAS
SÃO NEGRAS, IMUN OS
EIR
ER
RC
CA
OS
MO
CO
LIBERDADE.
QUE CHAVEIAM A
E VALSEIA.M
QU
OS
NG
OS PERNILO
ESSA CELA.
INAR
NÃO PODEM IMAG
COR
RAN
O
NT
QUA
QUANTO óDI O
CORAÇ,W ...
COMPORTA UM
GRAS
E NAS PAREDES NE
AM ...
INSCRIÇôES POVO
SBAME
SRA.ME
SBAME

MIS�RIO VIT(r)AL?

N-i, QUANTAS SÃO AS CARAS DA NOITE•••
ESPAÇO INFINITO

QUE O MEU SANGUE
PERa:lARE /aJM SUAS PERNAS•••

•••
Luiz Sérgio de Viveiros
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ESPAÇO FOCAL

t-OSP fCIO
M:S�RIO (VIJ)r(AL)?
QUANTAS SPD AS NOITES DAS PESSOAS•••
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"1"""_______

f'A.t;M/HÃ

'
" memórias da Vida , m8llorias de Morte/
ou: um anjo-de-vidro , e , o
bendito fruto da Luz Divina diurna "

VIDA

_______

Peça uma SEM.ENTE
pra Cláudia&Luie.
E cavalgue no bel
GALOPE POÉ.rICO de·
Jurandir Schmidt.
leia no LEIA.
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�1inha terr a tern rnais terr a
LITERATURA
minha .1�ome tem mais cores
rninha cor que menos berra :, Porumanova
é que sente minhas dores
..

"3CLüX: u.m jorr.a:!. de palavra"
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marco - Ester

o verde dos teus olh�/ê o mesmo verde da minha esperança
�enino velejante,/Viaja o meu. peito/
como se ele fosse o teu mar/
pousa t:ua cabeça no meu regaço/
como se meus braços/fossem o teu único alento
dorme arn mim t:eu sonho/e demora a despertar
deixa a criança pousada na t:ua fronte
orincar �e gent:e �os dias me�s
Não desperta!
Cala!
Fica corrige !
Nem que seja no curto espaço do meu sono
Te amo.
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"RAZÃO" - José Wasninç;ton oe Souza
A c1or / .'.\co::--dou oe um sôno letácgico
E viv t:udo �or�o / Em volta·de si
Ape.lpou-se e i Oe!:co�:-i .J .::;ue estava de r:-,ásca!'"'a.
11

tun jorl'::al de palavra
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"CAMIM-lAN[X) PARA O NADA"

amalia max

Parto/ tudo está envolto em nevoeiro
denso/ cinzento , Úmido.
Fujo/ procuro um lugar para esconder-me
de mim mesma/ de todos .•. nem sei
Penso/ no êxodo para a libertação/ da alma
dos sentidos , da dor.
Choro/ soluços convulsivos , o �osto molhado
pela neblina,/ ou lágrimas..• que importa.
Peço/ um raio de sol em meu caminho
para aquecer-me, / dar-me fo1�ças ·,
para seguir ...
oara o nada.
fr::;•1-I

M·
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" UM JOR:':AL DE PALAVRA. "

CONCURSOLUX

ço

OE LITERATUR

Os vencedores üo I ConcurSolux: Denise �eixeira
Viana (3 votos) e Sidney Sanctus (2 votos). No nQ
4 sairá o regulamento para o II ConcurSolux. Até!

ABERTO

SEM E.XPLICAÇÃO

ILUS6ES

w

Já tentou tantas coisas
foi pedreiro, marceneiro e pintor de muros
fundou castelos na areia
pura fantasia dos tempos de piá.
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FRAGVENTOS CE SABÃO EM PÓ
( marconi dolabela)

H

H

e(

Perdeu as ilusões, parou de tentar
e para agradar
foi ser bancário no mundo
dos homens ...

debatonescadatt
� l:imbo.n:aste o c-Ofl)O

,,.-...

:E

Mais tarde. aos quinze anos, perdeu a in�ncla
e começou a lida
, da vida
- com INPS, FGTS e carteira assinac:a. De poeta nada tentou
e ao mundo berrou
e se fez homem

eu te quero

l\6€/tt)f\�
J°\JS,i<c,A

PERDIDAS

FELIPE MALDANER

.h ,e minha fraiie fos.se
toda a.mor
e see$U afltção
llfo demorasse tanto
tanto a se abrir
Cll'Oouladamcnte
oferecer-te-ia
meu�
dr.pó6illl pam. e á-u �mso

i2.:

8

(uma autobiografia)

ah qu.anw veza fiquei sem falar
quantos homens não pudt saciar
quantos meses ficaste sem bulir
Qt miftha caridade proen:.a

Rio J� JOMIIO - RJ

<.E.v t>r:. i'OE.�\A ...

"SOLUX: um jornal de palavra"

quaaw noites fiquei :,em do
quantas horas fiquei sena te ouvir
qu:t(�to tempo pas.,ei sem u amar

queyo esu tO<b fragwdaiu
tacrune,ando no teu�
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( Acalma

MUDANÇA
Há peças que não se encaixam,
Pedaços que não se juntam,
Cabeças que não se encontram
Olhares que não se entendem
Um jogo desnorteante.
O
O
O
O
O

real e o in constante
nat�raf e o superfic�I.
alienado e o posicionado,
lúcido e o inconsequente,
liberal e o radical.

Capacidade de querer,
Simbolismo do ato,
,j.ssis:ência aos vulneráveis
A plena cerceza é frágil,
Necessidade de afirmação.

AiDA MASCARENHAS CAMPOS

*'"ij

ABERTURA

Não cantarei canções
de Elvis Prcsley.
Em minha terra
canta o sabia.

<

RAYMUNDO FILHO
POE�1A

\'ocê é linda
Tenho sentimentos
Inspira-me,
mas nada escrevo:
Seria àpenas :nais

esta gata selvagem
que quer
arranhar teu rosto,
teu peito,
dilacerar-te
a carne.
Acalma este felino
que quer vazar
teus olhos,
marcar fundo
teu rosto de menino.
"
Acalma esta pequena fera
que quer deixar em ti
r
'.3- marca de sua bravura.
Acalma
esta gata selvagem.
O
Faze com que ela
mie muito docemente
e se enrosque
<")
em teu corpo
),-1
na maior ternura...
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Cecília Machado Bonachella
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um Jornal de palavra "
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canto

Quero som, perfume, flores,
A paixão que está comigo
E o mais belo dos amores
Por� umâ noite contigo 1

uma geração esmagada nã"o é inútil, porém·
ALOfSIO

nã"o marquem na pedra nossos nomes.

BEZERRA

marquem na areia junto ao mar.
viver não é preciso, se nfo é digno.

Ao ralar da madrugada,
Quando não ouço nem passos,
Só quero ver-te afagada
E ainda tonta em meus braços !

e cafr resistindo nfo é cair.
caídos, cantar ainda.

..\RICY. CU�")7ELLO
0 CAVALE:i/<O E.LOM� f-0€:..M{:LO
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1. os versos:
a garota arredia que desejei
brincava ingenuamente
ignorando m inha timidez
2.

as virtudes:
decididamente não as carrego.
pesam sobre os ombro s
e falam mal do meu nariz t orto

e,
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MOACYR DE MOURA FREITASI
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A PROPÓSITO (E DE PROPOSITO) DE
CO.lVCLUSOES A RESPF.ITO DA ONIPO'l'tNCIA
DE UM BIUQUICEl'ALO BURCO.IIFStRECArAUo
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"PEQUENA SINFONIA DE AM
OR
. EM DOIS MOVIMENTOS SIN
COPADOS"
SIDNE�CRUZ

Simbolismo
ESTALEIRO

J � JDOWimeuto
Fruta
de gruta aos 20 anos
de mulher inquieta
amarga e doce
por vei» de contradição
(dos seios)
escondido nas raú.es
(dm oJhosJ
enviezados na saia da famüia
umna moraJ,
outro no prazer.
De água vestidos (com licença, Dru
mmond)
nos visitamos
jejum.

em

't! movimento
Armar
é preciso o coração
em tempo
em espaço

pois que ninguém ama
sob um teto reprimido.

Esta hora desobedece aos antigos,
bs minutos, minuetos do relógio
Asperamente dançam, pendularmente.
·É sã ou escrava esta hora: corpo

Abra
cor

ação
as velas

w

CRIAi�ÇI��HA BRASILEIRA
aJAl\![X) DORME

?8E .A. i\,lÃO 'iA BARRIGA

,Destas zonzas noites vãs vem o depois
E antes do total apocalipse (vesgo, vago)
_
Do lábio do nascimento quero mesmo dizer

<(

0

w

Quando dos escombros frios n�stas paragens
Paloitamos como animais nascidos fatalmente
·Para 3 ponte e o ritmo entre acaso e deseJO.

e.,

"

nelas

ESPARRAlv1A PELO CHÃO

Navegando do infinito pelas aquarelas.
Amor entrecruzando-se com as ficções
Do próprio amor; um ser que amo e que
Me elabora é o corpo que quero.

-g
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BATATINHA ]U��CO NASCE

DE FOME.

juraci.
I(

Gastão Càstro· -N.eto., 1"

''M r:wx4_: N 1'; 4ty R.E-Z.A ,.l. �(,.,,,

que eu quero
sentir
os praJ:eres
dos mares
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A�anhei tudo que sou.
Apanhei as cor�s aquareladas
que eram um.a vida inteira.
Apanhei as notas da canção
do qual o tempo foi compo_sitor.
Apanhei a esperança que me deram.
Apanhei a pedra, o coração,
o mundo, e eu.
E fundi na mensagem.
Apressado, apresentei a flor ..
que era o milagre dos milagres:
o milagre de minha semente.
"CONDIÇÃO'� josé batista de lima

hoje eu Quero a pureza de um anjo
um.a trégu a para todas as dores
a frieza das pedras
a cegu eira dos postes
Que a multidão das mãos estiradas
seja um jardim com flores
Que as mil bocas a"bertas cariadas
sejam corolas cravejadas de orvalho
Que os inocentes possam ser inocentes
SÓ assim poderei sorrir
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O mal tomou conta da mediana e da moda

quem aprova tem, quem não aprova•-traz,
a notícia do jornal, rádio e Tv
faz em meus ouvidos, um transplante
mais um câncer afinal.
Os sentimentos sofreram congelamento
vlzando diblar o dito cujo,
até o amor virou sorvete
forma mais resistente ao ataque.

A noite toma conta da cidade
a gente toma coi:tta da imagem
e o peito bate lento.
Descoberta a cura no Afagnistão
o câncer é cor de rosa
A cidade adormecida vira prosa
alguém injeta sêmen
admite.-se novos membros
para o clube dos irradiados de cobalto.
Precisamos usar o novo cemitério
comprado com dinheiro de pesquisa
enquanto a cidade adormecida vira câncer.

t

. espaçoaberto

.

� Temos câncer, o,a cidade adormecida
a- mangueira corroida, lança flocos disseminanteS
no ar: Pânhio?
A poluição sonora traz cânc:er
no seu agudo som.
A Inflação cancerifica
Cabral. e seu chapéu
na cédula de papel.
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*ag-raà.ecemos o envio de recortes de �ualquer
divulgação do jornal.

�-ASSINATLRA

*Cr$ 250,00-ios nQs 4 a 10- cheque nominal a
"Luiz Sérgio de Viveiros.
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Jorge M ello

Já na saida do porto/ Bem no subir do avião
SÓ ela chorava e a saudade/ Trazia no braço o verao
E lá na esquina o mar/ Era ainda verde então
Andava solto no mundo/ Trocava o pé pela mão
Agia no porto - mariposa/ Solta e saida do chão
Não é lá isso de fuga/ De medo , de mal , solidão
� mais certeza de vento/ Que sopra e segura o avião
são como as grades do tempo/ Chegando e fazendo a
prisão

MEREALIZO COM O CO NFLITO OE E;XISTIR/
SABENOO VER A FOR ÇA 00. TR ANSFOFMAÇÃO ...
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a deusa lua
adeus

à lua

adeus
musa
a deusa
nua •••
Ah! .... Deus!
há lua!
h,
a musa.f
há deus!
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"Outras Palavras"
aroldo pereira
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Eu passo muito·tempo
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olhando as pessoas

7

antes-de dizer olá.
ri.tias de quando em quando

xn,os 01��:1i1, �amo

me pego dizendo olá
antes mesmo de saber
de quem se trata,

isso porque o corre corre
nem sempre nos dá tempo
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ele dizer
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as outras p2lavres.
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Há a madrugada inteira e esta solidão
e esta consciência nítida como o silêncio
e há algo que se perde, se esvai, se vai
como a luz do dia,- apagando lentamente cada espera.
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Não é preciso que se diga nada- fica estendido.
O nao adeus quer ser uma promessa
uma manhã que por ce�to viria, mas morreu;
e a morte é essencialmente o ponto final.

.

(trecho de)NOVEMBRO

dentro da solidão/minha memória é exata:
libertei todos os pássaras/mas me esqueci na gaiola.
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NOTURNO XI - Maria luiza Mendes Furia
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PARTO
'

HELIO LETE

frevo de alegria

ANTE-SALA
·quando a poesia
se entristece
'abandona meu peito
alça vôo breve
e mergulha em prantos
nas linhas
do meu caderno ·

Eu amo
cada pessoa
cada coisa
de cada pessoa
de modo diferente
- E conto
e são tantas

O ctíliee

as coisas

e tão diferentes
que eu amo
assim

RAFAEL ANTO:-lIO MARQUES FERREIRA

O cúlice transborda de vinho quente, recordando casos

e descobri:

perdidos na mente outro homem roído começa
embotar e segue lentamente a esvaziar. Derrama
mentiras esquecidas, felizes aventuras perdidas
nos romances apaixonados e amores já
maculados. Traz 11m homem no ar, um
� bêbado a falar: "Sou um semideus
quase o deus". Crendo morto num
prazer que seja
-111do
_-vida

-amor-

-belo-alvo-sexo-sujo-feio-ódio-

-medo-

-nadacncanando-sc falsamente.
O câlice transbordando: é o viver,
quando completamente vazio: a morte.

Ouem
ama

igualmente

a todo o mundo

Igual
mente

a todo
o mundo·

Urani Sousa
_J

� Duas cabeças
Feito pedra

o
<

e rocha.
O:: A terra bebe
< Baba
<( fambe
Oiscrê
� N" •,od avia ec,pero

_J

...
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Quem batalhou
o ano todo
pra se� feliz
n4o foi capa de revista
nem trocou o nariz
quem lutou pela folia
alforrias anistias
naqueta base do
dá um dinheiro aí, e tal
merece agora
entrar na cantoria
do frevo maluco
numa total
chegou.. chegou chegou
o frevo da alegria
bate bate pisa pisa
pelas alforrias
fl')exe mexe rola rola
90 avesso vai virar
que o corpo necessita
* fibidiflit
�.-,
.,,
chegou chégou chegou
o frevo da alegria
pra torquato gil caetano
e tóda mulatice
pisa pula se segura
pelas alquimias
pela livre expressão
da nom loucura

pintou o frevo da alegria
oor ouro orazer e anarquia.

LIRISMO

JOA1VYR DE OLIVEIRA
Eu menino te alcanço
em plumagem azul te convertes.
Também flor nos ombros da aragem.
(Meu verso mudo e trêmulo,
sonho e miragem v oas.}

Fuga de minha fronte
colide débeis roteiros,
prdúdios diluem-se nos gestos.
(Bebo os dias adormecidos,
luas que scp�ltei nas montànhas. l
Tua· voz me desp!!, sou menino
nos. suspiros mais fundos.
Esvais-te inteira em meus lábios.
Mãos pueris em flor e p étalas,
és só aroma em que me reclino.

.'

Fuga completa nas ·madrugadas,
mares de eternidade visível.
No transe me amparo
(de um sopro de tuas pétalas}
nos ramos em que o exílio se consuma
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Um dia desses, vet�ran; repórter �olicial, casual

frequentador do bar, assinou esta crônica no seu
jornal, fugir um pouco dos carcomidos chavões,
que muito melhor era romancear ·trapos de vida
recolhidos aqui, ali,. na sua frente de combate.
A proeza lhe valeu as boas graças do garçon que
p;Jssou a derramar alguns mil/metros a mais no seu
copo, e umas tantas e sérias ameaças por parte das
garçonetes, que graças ao seu complicado nome
não descobriram a autoria da infâmia. Ainda bem,
eram analfabetas. O que ensejou um.a reparação, o
repórter saiu a deitar sem susto e generosamente
sua assinatura no descomedído número de rifas
redes, rádios, relógios, o diabo a quatro...
. Na verdade, quando ele fez ponto por Já,
Ju ntamente com outros colegas, seja pela
proximidade do jornal, ou pela presença maciça de
tiras e marginais, seu material de trabalho nunca
imaginou passar a fazer parte ativa daquele
sub-mun'!o. A pontcr de, incentivado por todos,
l!'�gu1r_ nas anoraçõe� dos fato� pitorescos, que,
1ustIça, nao eram de se JOgar fora, os quais exigiam
dele uma presença mais 8$$1aua no ambiente.
Do M'fl"u de C.ra • lu peça obri1111t6ria,
embarcad1ço de nau .,,, Nmo certo, esp#Jfando ao
sabor da correnteza em qual porto dar. Com pouco
tempo, todos eram ve//jo, amigos. Aceito pela
trípuJ�ão,agora era compartilhar com os
náufragos da vida de um fétido t ombadilho
até alta noite, quando bordejavam porta-a- fora
por força da baldeação.
· .. ·
:
Dentro do bar, garçonetes
J,. · '. ·
.
escambichavam as mesas
aos pares numa insólita cópula.
.
Lá fora o mar de cimento e asfalto.
�
· Bar Peixe Frito, diário de bordo. ;
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Na peleja da terra que se desterra
rasgando a alma com essa. calma
suando o pão que negava o chã.o
no mesmo sol - anúncio de vida
você reluta dia-a-dia
allmentando bocas sempre vazia s
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com unhas e malhos de seu coração
você se arma de esperança a fora
ferindo a dor do mesmo chão
que se debate lhe mandando embora.
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Nessa insistência até insolente
regando de suor a árida roça
o fôlego da Vida carente
você sepultou numa última cova.
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como?

nao sabe dizer
que está vivo?
cc,faça como eu
� minta
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querida
a etiqueta do teu
sutiã está
suja de sangue
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Pastoràl do mundo do trabalho
PASTORAL OPERARIA METROPOtlTANA
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AP1U�Sf:'NTAÇ1:\0
Mais uma vez é 1 ° de Maio. E novamente, os trabalhadores e seus
aliados se movimentam poro dor o esta doto o seu verdadeiro sentido
histórico, herdado daqueles gloriosos primeiros dias, no mês de maio de
1886, em Chicago, Estados Unidos.
Celebrar o l O de maio como sendo um dia de luto, e não de festa, é estar
participando dos sonhos e ideais iniciados naquele ano, pelos mártires
Parsons, Spies, Fischer, Engel e Lingg, todos brutalmente assassinados sim
plesmente porque queriam melhores condições de trabalho e salário.
Celebrar este dia, como sendo dia de luta, é sentir-se orgulhoso de poder
participar de uma herança de tantos e tantas, que como aqueles OIPerári
os de Chicago, doaram suas vidas, a exemplo do próprio Cristo, pela
implantação de um Reino de mais vida, e vida com abundância (Jo. l O, 1 O).
Celebrar esta dota como dia de luta é abraçar o vida, e não aceitar o
processo que gero saídas para os drogas e consequentemente paro a
morte (CF/01 ), e que é conhecido por todos.com o nome de neoliberalismo.
E para ajudar nesta batolho1, o Pastoro.! Operária Metropolitana de São
Paulo, como faz todos os anos, vem novamente apresentar este pequeno
subsídio.
São três encontros poro serem refletidos pelos grupos de base, grupos de
rua, comunidades efc. durante o mês de abril, principalmente no Semana
do Trabalhador (final do mês de abril). Eles abordam o questão racial,
das drogas e enfim da mística (fé), que dá força à classe trabalhadora,
para poder enfrentar o desemprego, e tantos moles que a afli:gem nos
dias de hoje.
Que o Espírito Santo nos ilumine, companheiros e companheiras!
A batalha é grande, mos Jesus nos incentivo ao combate. Ele disse "Eu
venci o mundo", e mais "Eis que estarei convosco até o fim dos tempos".
É o nossa certeza do vitória na construção do sociedade novo, de justiço
e paz. Sigamos em frente pois, no, certeza da vitória final!
A equipe de redo.ção
São Paulo, abril de 2001
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l ° DEMAIO
COMPREENDENDO ESSA IDSTÓRIA
(Pequena síntese)

Em 1892, no seu
congresso, o Segunda ln
ternacional, declarou o
1 ° de Maio dia interna
cional da dasse trabalha
dora, dia de lutas contra
as péssimas condições de
trabalho.
A partir dai, no
mundo inteiro, os traba
lhadores fizeram do 1° de
maio o ponto de partida
de muitas greves, moni-

°

Aproxima-se o dia 1 de Maio, dia de luto e lembrança do martírio a que
sõo submetidos milhares de trabalhadores e trabalhadoras em todo o
mundo. História de suor e sangue, o 1° de Maio é celebrado ha dezenas
de anos. Muitos trabalhadores (as) nem conhecem esta história, não sa
bem porque nem como surgiu o Dia dos Trabalhadores.
Ao longo do século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, a indus
trialização e o sistema capitalista se desenvolveram rapidamente. Era uma
exploração danada: trabalha
dores, mulheres e crianças. tra
balhando nas piores condições,
que nem escravos; jornadas de
12, 14 e até de 18 h; salários
de miséria; nenhuma proteção
social e trabalhista.
Como ju sta reação
nasceu aos poucos o movimen
to sindical, sobretudo na se
gunda parte do século XIX. As
reivindicações eram sempre as
mesmas: redlução da jornada
de trabalho, melhores condi
ções de trabalho e aumento
dos salários.

°

Nos Estados Unidos, Chicago era um centro industrial. No dia 1
de maio de 1886, os trabalhadores decidiram iniciar uma greve geral
para reduzir a jornada a 8 horas. Manifestações e comícios encheram as
ruas por vários dias e a repressão foi crescendo. Num confronto com a
polícia houve vários trabalhadores mortos, assim como um policial. Então
oito líderes sindicais foram presos e 5 deles condenados e enforcados em
novembro do ano seguinte (1887).
As lutos pelas 8 horas continuavam e aumentavam, até que no
dia 1° de Maio de 1890, o congresso norte-americano aprovou uma lei
que regulamentava a jornada de 8 horas para todos os trabalhadores dos
Estados Unidos.
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festoções e componhas dle lutas.
No Brasil, pelo que se sobe, o l O de maio foi comemorado pela
primeira vez em 1894, em São Paulo. A polícia reprimiu as comemora
ções.
Em 1906, companheiros combativos criaram a COB (Confedera
çoo Operária Brasileira), e a doto do 1 ° de maio de 1907 foi escolhida
para iniciar uma luto pelas 8 horas. Assim, pois, nesta dato houve uma
greve generalizado em São· Paulo e outras cidades do Brasil. E o cada
ano, a classe operário comemorava o l O de maio em praça público.
Sistematicamente o polícia reprimiu tais manifestações. A qLJestão operá
ria era uma questão policial. Os comícios eram desbaratados; os líderes
sindicais presos, expulsos do país ou mortos.

Equipe de redação da Pastoral Operária.

Março de 2001
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DROGAS, A GRANDE FUGA!
(Pe. José D. Bragheto)

1- ACOLHIDA
Animador (a): Neste

ano, nós na Campanha
da Fraternidade conversa
mos bastante a respeito do
valor que a vida tem. A
Campanha valorizou bas
tante a vida, porque Jesus
veio poro que todos nós
tivéssemos vida e vida em
abundância. Está lá escri
to no evangelho, é só ler
Jo. l O, l O. No entanto, o
desemprego que gera n;iorte continua o castigar os nossos trabalha
dores e trabalhadoras. E um tal de sair cedo de casa e bater de firma
em firma! Não é brincadeira, não. Em muitos casos assim, a família
anda correndo sério risco, porque o chefe da casa, não encontran
do emprego acaba caindo no mundo das drogas.

2. Dom da vida é o sonho eterno De Deus Pai que nos fez filhos
�us; Seu projeto é um mundo fraterno E, depois, vida plena nos
ceus.
3. Dom da vida é a felicidade, De saber com alegria viver. Vida
plena na paz, na bondade. Em Jesus, haveremos de Ter.
4. Jesus Cristo por nós deu sua vida, Testemunho fiel - bom pas
tor, A tal gesto também nos convida, Pelo irmão nos doarmos no
amor!

2-

VER A REALIDADE

Leitor (a): O senhor Luiz já faz um ano que procura emprego. Tra
balhava numa firma que acabou fechando. Os donos transferiram a
fábrica para Santa Catarina para obterem mais lucros lá. Deixaram
na ruo da amargura mais de 500 pessoas. Bate daqui, bate dali e
nada... O senhor Luiz acabou discutindo com a sua esposa, seus

Todos (as): Senhor. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do

Filho e do Espírito Santo. Venha nos iluminar para que possamos ser
mais e mais sol;dários com nossos irmãos e irmãs trabalhadores.
Com nosso apoio talvez não venham a cair no mundo das drogas,
que tem destruído tantos e tantos lares. Amém ..
Canto inicial:

(Cf/01 ou à escolha).

B JJ JJ

1. Dom da vida, ó Pai, celebramos, Na alegria de irmão a cantar
Por teu Filho Jesus, te louvemos, E queremos com força, aclamar:'
Ó Senhor, nós queremos a vida. Por Jesus que se faz nosso
irf!ão. Em seu povo, na fé reunido, na partilha do amor e do
pao
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filhos e desanimado começou a chegar em casa todo dia embriaga
do. Um dia numa dessas discussões acabou batendo na mulher e
quebrando um monte de coisas dentro de casa. Ela pediu o divór
cio. A família acabou se desintegrando, cada um foi para um lado.
VAMOS CONVERSAR.
Animador (a): Será que conhecemos casos assim como o do senhor
luiz? Por que será que muitos acabam caindo no mundo das drogas
quando têm um probkma sério pela frente?
pog. - 5 -

PALAVRA DE DEUS

/\e lo mação à Palavra de Deus (canto).

A J J JJ

Leitor (a): Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas

15, 3-7

Animador (a): Após ouvirmos esta Palavra que nos ilumina, vamos

Canta comigo cante esta canção. Pois cantando sonharemos
juntos. Pra fazer um mundo mais irmão. (bis)

2) Eu quero acreditar no amor. Ver a noite se afastar de mim. Em cada
rua plantar uma flor. E fazer da terra um jardim. Venha junto sonhar o
desejo. De que a vida não tenha mais fim. No violão soe todo arpejo.
Construindo a paz, o amor, enfim.

conversar sobre ela.

Canta comigo cante esta canção. Pois cantando sonharemos
juntos. Pra fazer um mundo mais irmão. (bis)

Quem é para nós esta Novelha perdida"?
O que poderíamos fazer para ajudar tantos irmãos (ãs}, desempre
gados (as) e que enveredaram para as drogas?
CONCLUSÃO
Animador (a): Em clima de oração façamos agora nossas preces

(deixar um tempo poro preces espontâneas, após um certo número delas,
rezar juntos o seguinte oração):

RACISMO:
QUESTÃO
DE PELE

ORAÇÃO DO DESEMPREGADO (A) e Canto Final:

6 Deus nosso Pai/nós vos pedimos/por intercessão de S. José/que
conheceu o peso da fadiga e do cansaço/para o sustento da família.
Protegei nosso trabalho e afastai todo perigo./Fazei que jamais falte
para nós/o meio de sustentar dignamente nossas famílias./Aliviai a
angústia dos desempregados (OiS)/e dos que não tem trabalho./Daí
a todos a forço para prosseguir lutando/em busca de trabalho para
todos./Que nunca percamos a esperanço num futuro melhor./Fozei
que sejam respeitados o direito e a dignidade dos trabalhadores e
trabalhadoras/e que, ganhando o pão com o suor de nosso rosto/
possamos realizar a vossa vontade a cada dia de nossa vida. AMÉM.

RJJJJ

CANTO FINAL

Eu

Quero Acreditar

CF/01 (Zé Martins)

1) Eu quero acreditar na vida. Ver o sol em cada amanhecer. Ter no rosto
um sorriso amigo. Acreditar que o sonho é pra valer. Eu quero ter meu
peito aberto. Caminhar e não olhar pra trás. Caminheiro quero amor
por perto. Quero o mundo construindo paz.
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ou

DE GENTE?
(Paulo Pedrini)

I.

ACOLHIDA:

Animador: Que o Deus da
Vida, da Justiça e do Amor
nos dê forças pra construirmos uma sociedade baseada nos valores
evangélicos.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.

Animador: Neste encontro vamos discutir o problema do racismo,
que uns insistem em dizer que estó presente somente na cabeça e
não concretamente.
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II.

VER:

ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio e o mulato,
o branco e todos vão comer no mesmo prato.

Leitor!: Em São Paulo, a taxa de desemprego entre os negros é

41 % superior a dos brancos. O rendimento médio dos negros na
�ronde SP era de R$ 512, enquanto o dos brancos era de R$ l .005.
E a discriminação racial no mundo do trabalho.

'
)

Grupos Raciais em%
Universitário

Total da população

80

Brancos

54

Negros

5,7

2,2

Pardos/Mui atos

39,5

13,5

Aroorelo

0,5

2,6

Indígenas/Caboclos

0,5

1

•

negros, em medicina essa taxa é de l %. É a barreira racial no ensi
no.
(Verinho - PB).

A d J JJ

Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo
mar, e neste dia os oprimidos, numa só voz a liberdade irão can
tar.
1. Na nova terra, o negro não vai ter corrente e o nosso índio vai
pag. - 8

3. Na nova terra a mulher terá direitos, não sofrerá humilhação e
preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar, nas decisões
ela irá participar.

1.

JULGAR:

Leitor 1: Racismo é preconceito de raça. De repente, alguém, por
pertencer a uma determinada raça, julga que é mais inteligente,
mais capaz, mais belo, mais humano que a pessoa de outra raça. l
isto chega ao absurdo de povos se julgarem superiores à ponto de
submeter o outro à escravidão, e até ao extremismo. Quantos no
ções indígenas foram exterminadas na América durante a invosoo
européia!
Leitor 2: Se nós abríssemos mão dos preconceitos, o mundo wrici

visto apenas pelos fatos, como eles sõo (sem pré-julgamentos). 1
certamente, teríamos uma sociedade justa.

Leitor 2: O quadro traz dados baseados nos formandos que fize
ram o provão em 2000. Se pegamos alguns anos, a distorção é
ainda maior, em odontologia apenas 0,7% dos que se formam são

CANTO: AXÉ

2. Na nova terra o fraco, o pobre e o injustiçado serão juízes des
te mundo de pecado. Na nova terra o forte, o grande e o
prepotente �rão chorar e até ranger os dentes.

1
J

li.

PALAVRA DE DEUS:

Gálatas 3,25-29

1) Jesus afirma que todos são iguais, em nossa sociedade vemos
essa igualdade?
2) Como podemos reverter essa situação?

Ili.

AGIR:
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Leitor 1: Sabemos que as lutas pelo fim do racismo e de seu instru-

111c 1110 (o discriminação racial), tem vórias frentes: mundo do traba
lh ,, oducação, mulher (negra e índia) comunicação, etc.

Leitor 2: Muitas conquistas jó foram feitas graças à organização de

111ovirnentos étnicos que buscam sua identidade e refazer seus laços
< ulturais; só seremos de fato uma noção, quando tivermos os direi
tos assegurados a todos brancos, negros, índios, mestiços, mulatos,
omarelos, etc.

IV.

CANTO FINAL: NEGRO NAGÔ
1.

Eu vou tocar minha viola, eu sou o negro cantador. O negro can
ta, deita e rola lá na senzala do senhor.

Dança aí, Negro Nagô! (4x)

.g J J J J

2. Tem que acabar com essa história de negro ser inferior, o negro
é gente como o outro, quer dançar samba e ser doutor.
3. O negro mora em palafita, não é culpa dele, não senhor. A culpa
é da abolição, que veio e não libertou.

CELEBRAÇÃO

Animador: irmãos e irmãs rezemos para que a discriminação racial

seja abolida da face da terra, pois essa é a vontade do Pai, "Eu vim
paro que todos tenham vida" Jo. l O, 1 O.

4. Vou botar fogo no engenho, onde o negro apanhou. O negro é
gente como o outro, quer ter carinho e ter amor.

Todos: Buscai primeiro o

Reino de Deus/e a sua jus
tiça e tudo o mais vos será
acrescent a d o / AI el u i a,
Aleluia.
Animador: Que os traba

lhadores (as) busquem a
sociedade justa onde não
haja lugar para a discrimi
nação de raça, cor, reli
gião; e onde as classes so
ciais sejam coisa do pas
sado.
Todos: Buscai primeiro o

Reino de Deus/e a sua jus
tiça e tudo o mais vos seró
a cresce ntado/ AI e l ui a,
Aleluia.
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A VIDA É A NOSSA MÍSTICA

Promessa, Êxodo - Libertação, Exílio - Restauração, Jubilou ,
Sabedoria.

(Pe. Roberto Fitz Patrick)

"E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça, dian
te de Deus e dos homens" (Lc.2,52). "O misticismo é essencialmen
te uma vida, um movimento, um desenvolvimento de um caróter e
de uma direção determinada" (E. Bowtrox).
Os (as) místicos (as} são profetas que vivem uma crença mo
ral e/ou social que aparece historicamente como "hábitos de ação"
(C.S. Peirce).

•

A mística, contudo envolve a pessoa por inteiro. Ela é sempre
composta por um conjunto de desejos, memórias e deposições
afetivas, intelectuais e mora•s que juntos motivam e dar força as
nossas ações. Por isso quando quisermos expressar a nossa mística
utilizamos todos os meios disponíveis, a fala, a leitura, a dança, a
música e imagens de todo tipo. Exprimir a mística é como tentar nos
apresentar pelo avesso, de puxar as mangas da alma de dentro para
fora.
Na bíblia, especialmente no Antigo Testamento as palavras
chaves para entender a mística do povo de Deus são: Aliança e
pag.-12-

Vamos parar um tempinho para você escolher dentre destas
palavras aquelas que tenham mois sentido para exprimir a mística
da suo vida, e/ou do seu grupo. Pode justificar?
No Novo Testamento a mística que mobiliza todo o coração
de Jesus, todo a sua
alma e mente, é sua
fé que uma vida san
to, quer dizer, a co
munhão na igualda
de, é praticóvel jó em
nosso mundo (Mt.
22,34-40).
Esta crença
crio problemas com a
sua família (Me.
3 ,20-21), e contendas com os "doutores" (Lc. 11,42-53). Até os
discípulos demoraram para compreender. Mesmo assim, Jesus sabe
que o conteúdo simples do sua místico será entendido e praticado
pôr gente simples (Lc. 1 O,17-22).
Sobretudo Jesus mostra pôr seus "hóbitos de ação" o que é
não negociável na construção da sociedade santa: os descriminados,
os excluídos, os explorados precisam recuperar a plenitude da sua
dignidade humana (Lc. 4, 16- 19), e ser restaurados como concidadãos
na comunidade, a abolição das causas da sua condição de escoria
do seró o critério fundamental da justiça social (Mt. 25,31-46).
Buscando um símbolo paro representar o cerne vital da sua
mística, Jesus se identificou com a santidade investido pelo povo no
pão de cada dia: Ele veio para trazer a plenitude do pão, que é a
vida.
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canto: A GLÓRIA DE DEUS ( Zé Vicente)
Olha a glória de Deus brilhando, Aleluia! Olha a glória de
Deus brilhando, Aleluia!
1 )Nosso Deus é o artista do universo.
É a fonte da luz, do ar, da cor. É o som,
é a música, é a dança. É o mar janga
deiro e pescador. É o seio matemo sem
pre fértil, é beleza, é pureza e é calor.
(2X) Aleluia, aleluia, vamos criar que é
pra glória de [)eus brilhar.

2) Nosso Deus é caminho e caminha
da, do seu povo paro a libertação.
Onde quer que esteja o oprimido, é
Javé que promove a redenção. Ele que
bra a força do tirano e garante a vitó
ria da união.
(2X) Aleluia, aleluia, vamos. criar que é
pra glória de Deus brilhar.
3) Nosso Deus é a voz que se leyanto. É o
canto, o gemido, é o clamor. E o braço
erguido poro luto. É o abraço em nome
do amor. É o pé con:quistondo novo espa
ço. É o terra, é o fruto, é o flor.
(2X) Aleluia., aleluia, vamos criar que
é pra glória de Deus brilhar.

4) Nosso Deus estó brilhando n�ite e dia,

p�os campos e praças do poís. E presen
ça no voz da meninado, que convoca um
futuro mais feliz. É a infinito razão da ple
na vida. Todo o povo contando hoie ben
diz.

(2X) Aleluia., aleluia, vamos criar que
é pra glória de Deus brilhar.
pog. - 14

Os teól ogos em geral definem a teologia como a ff. l1t1,1 1111
do compreensão. A Pastoral O perória como uma pastor oi '>< ,e inl,
procura compreender sua fé vivendo justiça e amor. DuranlP o no'i
sa existência temos enfatizado vários meios para traduzir nosso 1(· 110
fazer da verdade, por exemplo, nas comunidades eclesiais, nos si11
dicatos, movimentos populares e políticos - culturais.
Em nossos encontros e retiros sempre procurávamos simboli
zar a nossa atividade usando todos os aspectos importantes dessn
experiência para encornar a nossa mística.

Pausa para refletir e compartilhar:
1. Você tem percebido uma mudança durante estes anos nos sím
bolos escolhidos para expressar a nossa mística? Conta.
2. Você acha que crescemos em nossa compreensão e ação na fé?
Explique
3. Hoje a nossa mística deve destacar algo como central para nos
sa mística e ação? O que? A democracia? A necessidade do (s)
outro (s)?

Sugestão para encenar a Místico
1) O grupo poderia "construir" juntos
uma dança ou um canto ou um poe
ma contando a sua própria místico
histórica (pôr ex.: memória, ação, so
nhos).
2) Os nossos "hábitos de-ação" em prol
do Reino do santo não fariam uma
peça teatral?
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CANTO FINAL

fjj:JJJ

SE CALAAEM A VOZ [)OS PROFETAS
Se calarem a voz dos profetas/ as pedras falarão./ Se fecharem uns
poucos caminhos/ mil trilhas nascerão.
Muito tempo não dura a verdade / nestas margens estreitas de
mais. / Deus criou o infinito par vida ser sempre mais!
É Jesus es�e pão de igualdade. Viemos par comungar com a luta
sofrid<:J do povo que quer ter voz, ter vez, lugar.
Comungar é tornar-se um perigo! Viemos par incomodar, Com a fé
e união nossos passos um dia vão chegar.
O Espírito é vento incessante/ que nad'a há de prender./ Ele sopra
até no absurdo/ que a gente não quer ver.

Muito tempo . . .

No banquete da festa de uns poucos/ só o rico se sentou./ Nosso
Deus fica ao lado dos pobres/ Colhendo o que sobrou.

Muito tempo . . .

O poder tem raízes na areia/ o tempo faz caí;r. / União é a rocha
que o povo/ usou par construir.

Muito tempo . .
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MISSA DO TRABALHADOR (A) 1 ° DE
MAIO
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APRESENTAÇÃO
Como acontece todo ano por ocasião da Semana do Trabalhador (que
antecede o 1° de maio), a Pastoral Operária Metropolitana de São
Paulo, coloca em suas mãos, este subsídio. Trata-se de três encontros,
para serem utilizados pelos grupos de base da própria Pastoral
Operária, mas não só como também dos grupos de rua, das
comunidades, dos movimentos da Igreja, enfim das paróquias.
É uma ótima preparação para as celebrações e atos do 1° de maio deste
ano, no espírito verdadeiramente cristão, classista e herdeiro das lutas
operárias desde 1886.
Neste ano, a exemplo dos anos passados, a equipe que elaborou este
subsídio, foi também bem criteriosa na escolha dos temas a serem
abordados aqui.
Em primeiro lugar no bojo das discussões a respeito da reforma da
Previdência e na esteira da Campanha da Fraternidade deste ano, se
estimula a reflexão sobre os idosos e a questão do trabalho. Tudo para
que todos e todas participem de alguma forma deste momento
importante para os aposentados em especial.
O segundo tema proposto para as reuniões se refere a ALCA, o que dá
continuidade à ampla campanha que está sendo feita, no sentido de que
o governo Lula submeta este acordo espúrio e danoso à nossa
soberania, a um plebiscito oficial. Trata-se de uma nova fase da luta
contra a ALCA.
O terceiro e último tema se refere ao ano vocacional que estamos
vivendo em nossa Igreja. Aqui se trata da vocação do cristão para
trabalhar no mundo do trabalho. Ou seja, diante da exploração que
sofrem os trabalhadores, diante do desemprego e de tanta miséria, qual
seria o papel do cristão? Isto amplia muito o enfoque do ano
vocacional, infelizmente encarado por muitas pessoas, como sendo
somente dedicado às vocações sacerdotais e religiosas.
·Todas essas reflexões são iluminadas pela Palavra de Deus. Assim, é
importante que os participantes sejam convidados a levar a Bíblia e a
manuseá-la durante as reuniões. Alguns cânticos aqui colocados são

somente propostas, e podem ser alterados de acordo com o
conhecimento do grupo ou comunidade. O clima de oração também
deve ser levado em conta nos momentos apropriados. O dirigente neste
sentido, tem um papel muito importante. Ele ou ela, nunca deverá ir
para a reunião sem ter tido uma preparação prévia. Deve ainda ter
cuidado com os que querem dominar a discussão e estimular os mais
tímidos. Não deverá dar respostas, mas democratizar a discussão.
Assim, a Pastoral Operária espera estar contribuindo, para que todos e
todas se lancem numa luta sem trégua contra a exploração, e o sistema
que a origina o capitalismo e em sua forma mais refinada, o
neoliberalismo. Mãos à obra, companheiros e companheiras.
Tirem um bom proveito da riqueza que está em suas mãos.
A Redação.

O q'(JlJif_(J3jf_LJfO P, ;fS <PESS0;4S l<DOS;fS
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ACOLHIDA
ANIMADOR (A): Neste ano estamos vendo na CF a situação dos
Idosos. Como veremos nos textos seguintes os Idosos são
discriminados pelos
parentes,
filhos,
amigos, enfim por
toda a sociedade.
Hoje nós vamos
refletir sobre a
situação das pessoas
idosas no mundo do
trabalho.
Vamos
falar
sobre
a
discriminação,
sobre
a
aposentadoria
e
lembrar a reforma
da previdência.
ORAÇÃO INICIAL: Oração CF/2003

O Pai,
2
3

Vós que sois o Deus da vida, abençoai todos nós, vossos filhos e
filhas, para que a vida que nos destes se manifeste em toda a sua
. plenitude e seja, no mundo, um sinal do vosso amor.
Vós nos concedestes uma dignidade incomparável. Pouco abaixo dos
anjos nos fizestes, coroando-nos a promover a dignidade de todas as
pessoas.
Colocastes em nossos corações a esperança, o sonho de uma vida
melhor, fundamentada nos valores do Reino. Fazei que essa esperança
nos acompanhe sempre e se realize em todos os momentos do nosso
viver.
Fortalecei-nos todos os dias a fim de que sejamos solidários com as
pessoas idosas, para que tenham vida, dignidade e esperança.
CANTO: Meu Deus, quantos rostos sem nome.
1. Meu Deus, quantos rostos sem nome, sem voz e sem paz na
escravidão de salários de fome!

VER A REALIDADE:
LEITOR (A) 1:
A Sociedade de hoje valoriza o novo, o
"moderno", a força e desvaloriza o antigo, o conhecimento acumulado
Por isso as pessoas idosas são desvalorizadas, já que para muitos eles
são "coisas ultrapassadas". Mas o conhecimento acumulado por eles é
que permitiu as transformações de hoje.
LEITOR (A) 2: Estamos vivendo o envelhecimento da população,
não só no Brasil, mas no mundo todo. Isto altera em muito as
resoluções atuais.
LEITOR (A) 3: Vejamos: Com o envelhecimento da população os
governos usam a desculpa de não investir em ações para crianças e
adolescentes (como creche, hospitais infantil) para investir mais nos �
idosos (Área de lazer apropriada, hospitais geriátricos). Na verdade
não investem nem nas crianças e nem nos idosos, apenas no sistema
financeiro.
LEITOR (A) 1: Em 2002 a
estimativa era de 15 milhões
de brasileiros com mais de
60 anos, ou seja 8,6% da
população. Em 2020 este
\e<. percentual de Idosos será de
15%.

Só poderemos levar ao irmão o calor de um mundo melhor
partilhando com ele o pão do amor. Vem, meu Jesus, abrasar-me
no amor. Que és tu, feito pão neste altar, só assim saberemos
amar!
2. Meu Deus, quantos rostos de pobres, índios, africanos, sem vez,
sem lar, sem pão: são teus filhos mais nobres.
3. Meu Deus, quantos rostos cansados vejo nos que lavram um chão
que não é seu: são os mais explorados.

LEITOR (A) 2:
Como
pode1!1os perce��! i�to trará 7'
)
tambem consequenc1as para
a
previdência
(aposentadoria). Com o
da
envelhecimento
população a quantidade de
beneficiadas
pessoas
aumenta, e aquelas que
o
diminui.
contribuem

4. Meu Deus, quantos rostos suados, rostos de operários sem voz para
exigir seus direitos lesados.
5. Meu Deus, quantos rostos retidos dentro de casebres sem luz e ao
lado seu palacetes floridos.
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número de beneficiários aumentou 1. 140% em trinta anos sendo que o
número do aumento da população aumentou em apenas 109%.
LEITOR (A) 3: Além disto o aumento do desemprego diminui ainda
mais o número de pessoas que contribuem com a previdência. lsto
junto com a má administração (As empresas do Estado de São Paulo
devem 40 Bilhões ao INSS e 95% destas dívidas são devidas por
apenas 2% das empresas e nada é cobrado) e a corrupção estão falindo
o TNSS.
LEITOR (A) 1: Os aposentados estão vendo a diminuição dos seus
salários a cada ano ( os aposentados começam ganhando 5, 6 salários
mínimos e alguns anos depois estão ganhando 1, 2 ou 3 salários).
LEITOR (A) 2: Isto tudo gerou um déficit na previdência, e é por
isso que estamos estudando a reforma da p«widêncta. Muitos projetos
novos estão sendo lançados. Mas o congresso brasileiro definirá
somente um.

A reforma da previdência já está acontecendo,
acompanhando? O que você acha das mudanças?

AGIR:

'

você

está

1

tJVimos hoje vários tipos de preconceitos para com os Idosos. rji._
Vamos verificar em casa, na família, na rua, no bairro, os tipos de
preconceitos existentes e nossas atitudes para revertê-los. Vamos ·�
também procurar participar de discussões sobre a reforma da
previdência.

CELEBRAR: Lucas Cap. 2, 25-35
GRUPO 1: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão.
GRUPO 2: Era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel, e o
Espírito Santo estava com ele.

JULGAR

GRUPO 1: O Espírito Santo tinha revelado a Simeão que ele não
morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor.

PALAVRA DE DEUS: Efésios. 6, 1-4
Vamos aclamar a palavra de Deus cantando:

GRUPO 2: Movido pelo Espírito, Simeão foi ao Templo. Quando os
pais levaram o menino Jesus,

Filhos obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu
pai e sua mãe é o primeiro mandamento, e vem acompanhado de uma
promessa: para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra.
Pais, não dêem aos filhos motivo de revolta contra vocês; cnem os
filhos educando-os e corrigindo-os como quer o Senhor.

VAMOS CONVERSAR:
Vamos falar um pouco sobre o envelhecimento da população, os
direitos dos idosos desrespeitados, e sobre os tipos de preconceitos que
os Idosos sofrem.

GRUPO 1: para cumprirem as prescrições da Lei a respeito dele,
Simeão tomou o menino nos braços,
GRUPO 2: e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, conforme a tua
promessa, podes deixar o teu servo partir em paz.
GRUPO l: Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste
diante de todos os povos: luz para iluminar as nações e glória do teu
povo Israel.
GRUPO 2: O pai e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia
do menino. Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do menino:

GRUPO 1: Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de
muitos em Israel. Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a
alma.
GRUPO 2:
corações.

jf_ jf_LCjf_ P, OS (})I<B8:,17'0S 7'<.R;f_ <Bjf_LJ{JSCJ'JLS
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Assim serão revelados os pensamentos de muitos

1-ACOLHIDA

Pai Nosso
CANTO FINAL: Eu Quero Acreditar

1. Eu quero acreditar na vida Ver o sol em cada amanhecer. Ter no
rosto um sorriso amigo. Acreditar que o sonho é pra valer. Eu quero
ter meu peito aberto. Caminhar e não olhar pra trás. Caminheiro quero
amor por perto. Quero o mundo construindo paz.
Canta comigo cante esta canção. Pois cantando sonharemos
juntos. Pra fazer um mundo mais irmão. (bis)

2. Eu quero acreditar no amor. Ver a noite se afastar de mim. Em
cada rua plantar uma flor. E fazer da terra um jardim. Venha junto
sonhar o desejo. De que a vida não tenha mais fim. o violão soe todo
arpejo. Construindo a paz, o amor, enfim.
Canta comigo cante esta canção. Pois cantando sonharemos
juntos. Pra fazer um mundo mais irmão. (bis)

.
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ANIMADOR - Reunimo-nos, hoje, para conversar sobre a proposta
a
e
ALCA
da
"flexibilização"
(mudanças) das leis do
trabalho. Vamos refletir
sobre
suas
... ·-�·,.,. �
consequencias para a
vida
dos povos latino
.
americanos,
buscar
entender melhor suas
causas estruturais e
compará-las com os
valores e as exigências
do
Evangelho.
Reunimo-nos também
para pensar e decidir
sobre
nossas
responsabilidades
e
planejar nossas ações,
em busca de soluções
coletivas
)

1. t ... , .... " �
)

Todos: Reunimo-nos em nome do Pai que nos criou, do Filho que
nos redimiu e libertou, e do Espírito Santo que nos ilumina na
mina escura de nossas vidas.
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LEITOR l - Depois de ter entregado o resultado do pldw,c110 au
Presidente da República, ao Congresso Nacional e ao Suptnor
Tribunal de Justiça, a Comissão Nacional de Luta contra a AI CA,
decidiu pela continuidade da campanha, tendo em vista o que o I ula
vinha dizendo, que era possível discutir uma outra ALCA.

CANTO: Romaria

3. É de sonho e de pó o destino de um só feito eu perdido em
pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e nó, de gibeira o jiló
dessa vida cumprida a sol.

Leitor 2 - Faz parte dessa campanha:
• Ampliar os esclarecimentos sobre o que será a ALCA e suas
conseqüências para o povo;
• Mostrar ao povo os novos problemas do processo de implantação
da ALCA;

Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida ilumina a mina
escura e funda o trem da minha vida.

3. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se
na vida à custa de aventuras descansei, joguei, investi, desisti se há
sorte, não sei, nuca vi.
3. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e
prece paz nos desalentos. Como eu não sei rezar só queria mostrar meu
olhar, meu olhar, meu olhar ..

2 -UM OLHAR PARA A VIDA
LEITOR 1 - Ainda está gravado em nossa mente as explicações sobre
as propostas da ALCA, ocorridos durante o ano de 2002 e seus
prejuízos para todos os 33 países americanos, principalmente para os
trabalhadores.
LEITOR 2 - Realizamos um plebiscito popular, onde dez milhões,
duzentos e cinqüenta mil brasileiros disseram não à ALCA, pediram a
saída do governo brasileiro das suas negociações e disseram não à
entrega da Base de Alcântara para o controle das Forças Armadas dos
Estados Unidos.
LEITOR 3 - Esse mesmo povo que se manifestou através do
plebiscito popular, também se manifestou no voto ao novo governo e
disse não ao medo e sim à esperança, sim às mudanças necessárias.
TODOS: O povo brasileiro espera que o novo governo tenha coragem
de fazer as mudanças prometidas.

3 - A NOVA FASE DA LUTA CONTRA A ALCA
10

LEITOR 3- Foi decidido também:

r,

• Iniciar uma ampla campanha de coleta de assinaturas, pedindo ao
Governo Lula a realização de um plebiscito oficial, ainda este ano,
para que o povo possa dizer, oficialmente, o que pensa sobre a ALCA
e o quê o governo deve fazer. O plebiscito oficial tem força de lei e o
Governo e o Congresso não podem ir contra a vontade do povo
expressa através dele.
• Organizar manifestações públicas contra a ALCA, toda última
sexta feira do mês;
• Dia 25 de abril, organizar manifestações em todas as cidades onde
for possível.
• Reorganizar os comitês da ALCA, para que cada comitê planeje as
atividades nas comunidades, local de trabalho, escolas, ruas, etc.

4-0 IMPÉRIO CONTRA ATACA
ANIMADOR - No dia 5 de março, a Folha publicou informação sobre
a nova fase de ataque dos Estados Unidos visando a implantação da
ALCA. Vejamos o que disse Robert Zoelick, representante do governo
norte-americano para comércio:
Leitor l - Ele promete: ·'usar todos os meio... legais e necessários
para conquistar o máximo de vantagem para os norte-americanos.
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Vamos forçar e monitorar o que
for possível" . Segundo esse
senhor, o governo Bush está
liderança
a
"restaurando
americana na área do comércio
e fará pressões agressivas para
assegurar os benefícios da
para
comercial
abertura
família.s� empresas, operários e
Estados
(dos
consumidores
{ lnidos) ".

.,,...
t. ',- -

\,

todos os povos das Américas.

TODOS: Os Estados Unidos
querem resolver seus problemas
de déficit comercial, explorando

LEITOR 2 - No relatório encaminhado ao Congresso do seu país,
esse senhor afirma ainda que: ''A'm relação à ALCA, os Estados
Unidos estão exercendo pressões para realizar a visão norte
americana que data do século 19".
Portanto, com uma visão de dois séculos atrás.

LEITOR 3 - Não esqueçamos o que já disse o Secretário de Governo
do Bush, gen. Collin Powel, ao Congresso norte-americano: "O Nosso
objetivo com a ALCA é garantir para as empresas norte-americanas,
o controle de um território que vai do Pólo Norte até a Antártida, e
livre acesso, sem nenhum obstáculo ou dificuldade, de nossos
produtos, serviços, tecnologia e capital elllre todo o Hemisfério".

PARA CONVERSAR
Dizer o que pensa da nova estratégia do govemo norte-americano.
Como o novo governo está tratando a questão da AL('A?
Esse encaminhamento corresponde com a vontade do povo,
expressa 110 plebiscito?
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CANTO: Pirâmide.(Na terra dos homens, pensada em pirâmide...)

1. Na terra dos homens pensada em pirâmide, há poucos em cima e
muitos na base. (Bis)
Na terra dos homens pensada em pirâmide, os poucos de cima
esmagam a base. (Bis)

Ó povo dos pobres, povo cominado, que fazes aí com ar tão
parado? O mundo dos homens tem de se mudado, levanta-te povo,
não fiques parado.

2. Na terra dos homens pensada em pirâmide, viver não se pode, pelo
menos na base. (Bis)
Ó povo dos pobres, que vive na base, vai fazer cair a velha pirâmide.
(Bis)

3. E a terra dos homens já sem a pirâmide, pode organizar-se em
fraternidade. (Bis)
inguém é esmagado na Nova Cidade. Todos dão as mãos em viva
unidade. (Bis)

5 - APRENDENDO COM A BÍBLIA!
Leitura: Do livro ria Sabedoria 6,.1-7

procurem
e
reis,
"Escutem
Rll:JL!A /)
/ compreender. Aprendam, governantes
de toda a terra. Prestem atenção, vocês
/I
Yc.P/0,0
que dominam os povos e estão
t
orgulhosos pelo grande número de
súditos. O poder de vocês vem do
Senhor, e o domínio vem do Altíssimo. Ele examinará as obras que
vocês praticarem e sondará as intenções que vocês têm No entanto,
apesar de serem ministros do reino dele, vocês não julgaram com
retidão, não observaram as leis, nem procederam conforme a vontade
de Deus. Por isso, Ele cairá sobre vocês de modo repentino e terrível,
porque um julgamento implacável se realiza contra aqueles que

� - t _-:-·-__ ·
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ocupam altos cargos. Os pequenos serão perdoados com misericórdia,
mas os poderosos serão examinados com rigor. O Senhor de todos não
recua diante de ninguém, nem se impressiona com o grande, e a sua
providência é igual para todos.
Abrir o debate sobre a relação do texto com a proposta da ALCA.

6 - INTERPRETAÇÃO DO TEXTO
ANIMADOR: O livro da Sabedoria nos mostra como os povos já
era� explorados pelos poderosos da época. A relação entre os que
detmham o poder e o povo, era uma relação de exploração e
dominação.
LEITO:8 1 - �ssa rela�ão de exploração já era um desrespeito ao que
nos ensina o livro do Exodo, cap 18, 21-22: "Escolha enti·e o povo
homens capazes e tementes a Deus, que sejam seguros e inimigos do
suborno....Eles administrarão regularmente a justiça para o povo." O
��tor_ desse livro revela como Deus será severo contra os que praticam
tnJusttças. Para os exploradores, não haverá salvação.
LEITOR 2 - Como antigamente, hoje, os poderosos roubam os povos
sem defesa, imponde-lhes condições de vida miserável. Os Estados
Unidos, usando de sua força de destruição, através das armas
nucleares, praticam a chantagem e a agressão contra os povos que não
se submetem a eles.
LEITOR 3 - De um lado fica o Iraque, que está situado sobre a 2ª
maior reserva de petróleo do mundo, petróleo que os Estados Unidos
querem dominar para alimentar suas empresas.
LEITOR 1 - Do outro lado, estão os países das Américas e do Caribe,
com seus 560 milhões de habitantes, potenciais consumidores das
riquezas produzidas pelas empresas norte-americanas. A eles todos, o
império quer submeter ao seu domínio e exploração. Os Estados
Unidos enfrentam inclusive países fortes, seus aliados como a França,
e Alemanha.
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LE[TOR 2 - A ALCA, se for assinada pelo nosso governo, será a
maneira mais avançada da dominação imperialista sobre nosso povo.
Ela irá gerar mais falências de empresas nacionais, mais desemprego,
mais arrocho salarial e, em conseqüência, muito mais miséria e fome.
Será o fim da soberania nacional.
LEITOR 3 - Sujeitar-se à ALCA, é também permitir que as leis de
proteção ao trabalho sejam aniquiladas (é a chamada flexibilização das
leis trabalhistas), como vem acontecendo em vários países,
principalmente no México, através do NAFTA.
COMENTARISTA: Por tudo isso, é preciso que o povo, através dos
sindicatos, dos movimentos populares, das igrejas e de toda a
sociedade civil pressione o novo governo, a fim de que ele não se
submeta à prepotência norte-americana. As reformas devem favorecer
o povo sofrido, e não o capital. A ALCA precisa ser impedida.
COMPROMISSO:
/'ARA CONT T�"JlS'AR:

• O que podemos fazer para esclarecer nossa população, sobre
esses problemas?
•

Como levar avante a campanha contra a ALCA :>

•

Que tipo de pressão podemos fazer para que as reformas sejam
feitas a.favor do povo?
CELEBRAR
ANIMADOR: Depois dessa rica reflexão, e de assumir compromissos
com as lutas de nosso povo, vamos agradecer a Deus pela
oportunidade desse encontro. Que Seu Santo Espírito nos ilumine
sempre em nossa dura caminhada.
Salmo 24 (celebrar em dois coro.,)

1 - A Javé pertence a terra e tudo o que ela contém, o mundo e os que
nele habitam.
15

2 - Ele próprio fundou-a sobre os mares, e firmo-a sobre os rios.
1 - Quem pode subir à montanha de Javé? Quem pode estar no seu
lugar santo?
2 - Aquele que tem mãos inocentes e coração puro,
1 - que não confia nos ídolos, nem faz juramento para enganar.
2 - Ele receberá a benção de Javé, e do seu Deus salvador receberá a
justiça.
1 - Essa é a geração dos que procuram Javé, dos que buscam a tua face
, ó Deus de Jacó !
2 - Portas, levantem seus frontões; elevem-se portais antigos, pois vai
entrar o Rei da Glória!
1 - Quem é esse Rei da glória? É javé, o herói valoroso! É Javé, o
herói das guerras!
2 - Portas, levantem seus frontões; elevem-se portais antigos, pois vai
entrar o Rei da glória 1

JI o/OCJIÇÂO (J)OS C(í{IS7';40S :NO �V:N(J)O
(J)Q <Tqu;t<B)ILJ{O
(Paufo Peárini)
ANIMADOR: Sejam todos bem-vindos (as), hoje sob a luz da Palavra
de Deus e inspirados pelo Espírito Santo buscaremos refletir sobre
qual é o nosso papel de
trabalhadores (as) cristãos
comprometidos com os valores
evangélicos.
CANTO: O Profrtn
anlts
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TODOS: Quem é esse Rei da Glória? É Javé dos exércitos! ELE É
O REI DA GLÓRJA. Amém.

l'Ollht'll,1 I' (1• lllllSflg11•1

CANTO FlNAL: Acorda, América

Cll IL' L'St'Ollll

Acorda América, chegou a hora de levantar! O sangue dos
mártires fez a semente se espalhar!

proclamarás

1. Nestes campos, nestas planícies, nestes vales e caatingas, nestas
raízes entrelaçadas de etnias tão misturadas. É assim meu povo a nossa
América Latina.
2. Meu irmão índio, meu irmão afro, meus latinos companheiros, nós
somos vítimas das dependências de um império estrangeiro. É assim
meu povo, a nossa América Latina.
3. Eu me pergunto e a nós todos, até que dia nós agüentamos, essa
violência tão assassina, nos tomam as terras matam os índios nos
deixam restos de nossa América Latina.
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Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço!
Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito?
Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se o faço! Como
escapar de, como calar se tua voz arde em meu peito?

2. Não . temas arriscar-te porque contigo eu estarei. Não temas
anunciar-me em tua boca eu falarei. Entrego-te meu povo, vai arrancar
e derrubar. Para edificares, destruirás e plantarás.
3. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. Deixa a tua casa,
porque a terra h=tttancfo está. Nada tragas contigo, pois a teu lado eu -f
estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está.
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ANIMADOR: O Cardeal Cardjin, grande inspirador da JOC
(Juventude Operária Católica), contribuiu imensamente para que a
Igreja se abrisse para a valorização do protagonismo leigo. Segundo
ele o laicato operário tem três grandes objetivos.
LEITOR I: A transformação da vida do trabalho - o trabalhador deve
ser antes de tudo um testemunho, um missionário, uma espécie de
catequista por e em sua vida de trabalho.
LEITOR li: A transformação do meio operário e do regime que o cria
- o meio onde vivem os trabalhadores de todas as categorias é o setor
mais exposto, e por conseguinte, mais importante, da linha de frente do
apostolado leigo. Não basta colocar crucifixos na parede, é preciso
fazer Cristo entrar nas maneiras, nos costumes, assim como na
organização e na concepção do meio do trabalho e do meio familiar. E,
principalmente, não limitar-se às aplicações puramente espirituais, mas
olhar de frente as necessidades das aplicações materiais e temporais.
LEITOR UI: A transformação da massa - o lêvedo e o fermento na
massa, os primeiros apóstolos, os apóstolos imediatos dos operários,
serão os operários. Todos os problemas sociais, econômicos e políticos
adquirem um alcance religioso e apostólico quando colocados sob a
luz do Evangelho.
ANIMADOR: O cardeal Arns também reflete sobre a importância da
atuação de todo cristão nos meios em que vivem cotidianamente.
LEITOR l: "O cristão tem que ser luz: pela vida, pelas palavras, pelos
gestos e pelo testemunho".
LEITOR II: "Desde os contatos nas ruas, até as assembléias
internacionais, os leigos assumem a voz e os gestos de Cristo, para
suscitarem esperanças e fontes de esperanças para os homens".
LEITOR IU: "A Igreja realizará mais perfeitamente sua missão, na
medida em que todos os seus membros cumprirem, no lugar em que
estão, sua tarefa insubstituível".
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ANIMADOR: 2003 l' o .11111 , 111 fll 11111111 111-.lllllllln pl'l11 ( NHB CUJO
1 1d.1, 11 \11111,,w, . 1 o lema e "Avance
tema é "Batismo, fontl' 1k 1
para águas mais prof'und,1-.
LEITOR 1: Os t1aball1c1d111l·, (.i'-) l'111 \11ludc dos próprios dons que
lhes foram conferido:-. ,.111 ,111 111l•,11111 ll!tnpo, testemunha e instrumento
vivo da própria missau d.i 1� 1 q,t
1

LEITOR li: (h trnlmlhadores (as) com seu testemunho devem fazer
com que se eslabclcçam novas relações no mundo do trabalho e
promover a transformação da sociedade baseada nos valores do Reino.
LEITOR Ili: Não podemos dissociar nossa fé da vida cotidiana,
temos que viver o Evangelho servindo a pessoa e a sociedade so11H1,
sal da terra e fermento na massa.
CANTO: Buscai Primeiro

Buscai primeiro o Reino dt· lk11, 1· ,1 ""'' 111111\111• 1
1 1d1111 111111 \ 11
será ac1l'sce11tado i\ll-l11111 \l1•h11,1
2

Nao so 1k pao 1111111111•111 ""''" 111o1·, d,
da boca de lkus Alt-l111,1 \kh11,1

1111l 1 p d11\11 q 11t•

11111,

d1

3. se vos perseguem por causa de mim, 1100 l!Mllll'\•"" 11 pn1q11t 11111
o servo maior que o Senhor, Aleluia, Aleluia.

1

PALAVRA DE DEUS: Mateus s, 13-16
"Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que
poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada; serve só para ser
jogado fora e ser pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma
cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada
para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la �o
candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim
também: que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles
19

vejam as boas obras que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que
está no céu".

ANIMADOR: Compromisso 1 < 11111,

PARA REFLETIR:

CANTO: Se calarem a

I - Jesus quer que sejamos o sal da terra, o fermento na massa, a luz do
mundo. O que devemos fazer para que sejamos fieis à missão que
Deus nos confiou?
II - Como fazer com
que o mundo do
trabalho se converta
aos valores do Reino:
solidariedade,
fraternidade, amizade,
igualdade,
companheirismo,
e
sobretudo, justiça?
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ffi - Dom Pedro
Casaldáliga diz que:
"No ventre de Maria
Deus se fez homem
Mas na oficina de
José
Deus também se fez
classe"
Nós nos consideramos
membros de uma
classe social, que
classe é esta?
É necessário ser fiel à
nossa classe para ser
fiel a Jesus?

'
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Se calarem a vo, do.., p, 1111•111 11 p1•d1 r1
poucos caminhos. 11111
trilhas nascerüo 1\ 1111111 t 1·111111, 11íl11 d111,1 .i , l'I d,ttk nestas margens
estreitas dcnu11s l >i·11!', 111111111 11111111111 p1,1 ,1du se, sempre mais.
É Jesus t'!ih' p1 o ti,· ig1111ldade. Viemos pra comungar com a luta
sofrida do fW\ o <f U'-' quer ter voz, ter vez lugar. Comungar é
tornar-,(· uru 1>erigo! Viemos pra incomodar, com a fé e a união
nossos passos um dia vão chegar.
O l:spirito é vento incessante que nada há de prender 1 :k s11p1i1 ,111· 1111
absurdo que a gente não quer ver Muito'''"'!"' . .
No banquete da festa de uns poucos so 11l11 'ü' -.,·11!1111 t'l11•11
fica ao lado dos pobres colhendo o que sohr 011 M111111 1,·1111 1,1 "
O poder tem raízes na areia, o tempo fàz cai1 A u11i110 l'
povo usou pra construir. Muito tempo ...
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as dominações
20 - Pastoral da família
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Subsídios
para uma
política social
Estudos da CNBB
2!! edição

Edições Paulinas

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Brasília, DF,
Presidência e Comissão Episcopal de Pastoral

APRESENTAÇÃO

1. Bispos da Presidência e da Comissão Episco
pal de Pastoral da Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil ( CNBB) sentindo, com muitos de
nossos irmãos, a gravidade da atual situação so
cial brasileira, decidimos solicitar a um dos orga
nismos anexos da CNBB, o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Social (!BRADES), um estudo
destinado a ajudar à compreensão da crise atual e
a oferecer subsídios para sua superação.
2. Tendo recebido esse trabalho e depois de sub
metê-lo à nossa apreciação, resolvemos assumi-lo e
apresentá-lo agora, com o objetivo de colaborar
para a construção de uma pátria cuja grandeza
consiste principalmente em promover a felicidade
e a alegria de seu povo, pela redução urgente dos
desníveis materiais e culturais entre classes e en
tre regiões. Nosso objetivo se resume assim em
cooperar para uma paz social fundada na justiça.·
3. Não há pretensões de elaborar um projeto so
cial global. Não é nossa intenção dar lições, mas
apenas despertar a consciência de todos os ho
mens de boa vontade para algumas das mais gra
ves exigências de uma política social. Para tanto,
partimos das urgências que sentimos na nossa ex@ EDIÇÕES PAUUNAS • SÃO PAULO, 1979

5

periência past�ral, a qual se propõe também expli
_
citar as 1mphcações sociais do cristianismo cuja
mensagem é nossa missão anunciar.
4 .. Partimos da consciência de que toda injustiça
so�ial te � uma dimensão ética, enquanto tem sua
_
or1gem ult1ma numa situação de pecado, da qual
to_do� somos responsáveis, para a qual todos con
tr1bu1mos com as mais variadas formas de nossos
egoísmos e da qual podemos e queremos ser sal
vos pela graça do Cristo libertador.

5. _Ex�minando _ tais problemas, sob o enfoque
da Justiça, especialmente da justiça devida aos mais
desvalidos, temos a certeza de não estarmos tra
tando de assuntos apenas materiais e de não es
tarmos abdicando de nossa missão essencialmente
evangelizadora e pastoral. Pelo contrário, não
falando d�sses problemas que afligem nosso povo,
,
de outros aspectos de nossa missão
o exerc1c10
careceri� de credibilidade e força persuasiva e
merece�ia a condenação bíblica de falsos pastores
(Ezeqmel 34: 5ss). Nossa preocupação é pro
curar concretlzar para o Brasil o grave com
.
que, com o episcopado latino-americano
promisso

assumimos em Puebla para com os pobres �
exemplo de Cristo.

O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

6. O Brasil atravessa uma fase de transição po
lítica. Gestos concretos demonstraram, tanto por
parte da nação como do próprio Estado, que ter
minou uma fase no processo político brasileiro
e que uma fase nova deve começar. Entretanto,
sabemos o que deixamos, mas não se define com
clareza aonde devemos chegar, na medida em que
a reforma política, que teve grandes valores po
sitivos com a revogação da legislação de exceção,
vem agora sendo equacionada em termos quase
que exclusivamente de reforma partidária e esta
vem sendo absorvida por estreitos cálculos de
patrimônios eleitorais, sem que apareçam defi
nições claras de programas consistentes. O que
haveria de grave, em tal contexto, seria o risco
de se subestimar a importância de se definir um
modelo político mais adequado, em favor do aten
dimento imediatista de urgências inadiáveis.
7. Por outro lado, as tecnocracias oficiais se em
penham num esforço de defender as prioridades
estabelecidas pelo governo, preservando a todo
custo a política econômica contra as pressões que
vem sofrendo das bases insatisfeitas.
8. A política econômica brasileira historicamente
funcionou, atingindo até mesmo por vezes taxas
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miraculosas de crescimento, mas sempre apoiada
sobre uma injustiça estrutural. Durante muito
tempo a eccnomia foi bem ou supostamente bem,
e o povo realmente mal. Hoje são poucos os que
pedem contestar que ambos vão mal. Foi um
desenvolvimento presidido por uma política com
características que exigem uma apreciação.
9. 1� Foi uma política que estimulou a concen
tração social da renda, como aparece inquestio
navelmente dos dados seguintes. Estatísticas bem
conhecidas mostram que em 1960, os 50%, ou
seja, a metade da população mais pobre ainda
participava de 17,71% da renda nacional, en
quanto que aos 30% seguintes cabiam 27,92%
da mesma renda, ficando para os 20% mais ri
cos 54,3 5%. Em 1970, a concentração da renda
aumentava nas mãos dos mais favorecidos: os
20% mais ricos detinham 62,24%, deixando
22, 8 5% para os 3 0% seguintes e sobrando ape
nas 14,91% para os 50% mais pobres. Em 1976,
a situação se agrava: os 20% mais ricos já con
centravam 6 7% da renda, ficando apenas 11 ,8%
para a metada mais pobre.
10. As porcentagens se reportam à renda dis
tribuída a segmentos da população economica
mente ativa não incluindo o grande contingente
dos que nã� têm emprego ou que vivem de bis
cates ou outras formas de subemprego. Elas mos
tram como apenas 20% dessa população, não
só concentra mais da metade da renda, como
8

mostram também quanto essa concentração au
mentou nos anos considerados. Segundo as mes
mas fontes, enquanto a renda média, em cru
zeiros de 1965, dos 50% mais pobres passava de
73,40 em 1960 para 140,40 em 1976; para os
5% mais ricos, no mesmo período, passava de
1. 131, 00 para 4.637, 00. Assim, a diferença da
renda média dos 5 % mais ricos, que, em 1960
era quase 17 vezes maior do que a renda dos
50 % mais pobres, passou em 1976 a ser mais
de 33 vezes maior.
11. O leque das remunerações atinge no Brasil
uma dispersão, que constitui por si mesma uma
afronta aos pobres. Qual seria a reação do povo,
se se publicassem as cifras do que ganham os
altos e médios escalões da administração pública e
privada, da grande indústria, dos grandes latifun
_
diários, do alto comércio e das altas fmanças?
Quantas dessas rendas, mesmo descontados os
imposto�, não correspondem a 100 , 200, 300 e
mais salários mínimos?
12. Não se desconhece que tais pessoas desenvol
vem atividades mais qualificadas e assumem maio
res riscos e responsabilidades. Mas isto não pode
fazer esquecer a significação social dos dados.
Isto significa que uma pessoa pode ganhar a . so
_
ma que ganham 2 00 pessoas, ou seJa, conside
rando uma familia média de 5 membros, uma
pessoa pode ganhar tudo o de que dispõem para
viver mais de 1. 000 pessoas.
9

13. Não se trata de coonestar essa situação com o
raciocínio que mesmo a distribuição de toda essa
renda representaria apenas um pequeno aumento
dos salários baixos. Trata-se de uma distorção que
permite aos ricos ficarem cada vez mais ricos, à
custa dos pobres que ficam cada vez mais pobres;
trata-se de uma situação de injustiça que, em tais
proporções, não se encontra nem nas economias
capitalistas avançadas.
14. Desagregando os dados globais acima repro
duzidos, foi possível verificar que 40% dos mais
pobres recebem hoje 8% da renda distribuída, en
quanto que apenas 1 % dos ticos mais ricos de
tém 17 % . Essa situação, escandalosa na sna des
proporção, poderia entretanto ser corrigida em
parte, como já foi demonstrado. Se apenas 2 % da
renda dos mais aquinhoados fossem deslocados
em favor elos 40% mais desfavorecidos, a renda
destes, em apenas dois anos, haveria de duplicar.
15. Tratando-se apenas da renda distribuída,
excluem-se as partes retiradas pelas empresas e pe
lo próprio Estado. Quanto a essa última, é claro
que se destina a ser revertida em serviço de toda
população, como aliás é o dever primordial do
Estado. Isto porém não reduz a penosa impressão
das desproporções na distribuição da renda, tanto
mais que na aplicação dos dinheiros públicos,
a administração se tem mostrado muito mais sen
sível aos reclamos das elites do que aos do povo.
Os novos bairros de luxo são rapidamente dota10

dos daquelas infraestruturas que as favelas e as
zonas pobres esperam em vão há muitos anos.
16. 2� Foi uma política que privilegiou o consu
mo privatista, permitindo a contigüidade de ca
rências fundamentais para a grande maioria e o
consumo sofisticado e conspícuo pata a minoria
que controlava o sistema. A estrutura social bra
sileira, através de todas as mudanças por que pas
saram tanto o regime econômico, quanto o regime
político, revelou uma espantosa estabilidade.
17. A sociedade brasileira de hoje, em termos
reais, nas linhas essenciais de sua estrutura, não
se distanciou muito, da sociedade escravagista, na
qual se originou. E óbvio que juridicamente, em
termos de declaração de direitos, a sociedade atual
marca um progresso sobre suas matrizes escravo
cratas: todos os brasileiros são iguais perante a
lei; os operários têm a possibilidade jurídica de
escolher o patrão ao qual vender sua força de
trabalho, como também a de se associarem para a
defesa de seus direitos; existem possibilidades de
ascensão social que criaram a pequena classe mé
dia brasileira. A modificação das condições con
cretas do povo que vive de seu trabalho braçal não
acompanhou a modificação das declarações dos
direitos. Na verdade a igualdade jurídica de to
dos esconde uma desigualdade radical. Utilizando
os· símbolos da sociedade escravagista, podemos
dizer que existem, de um lado, os senhores do
engenho cercados da constelação das mordomias
11

cecnocráticas; de outro lado, a ime
nsa maioria
anônima a setviço do engenho. .Os
senhores têm
acesso ao consumo de bens e serv
iços
aprazíveis até aos escandalosos. Os desde os
brevivem, isto é, têm acesso aos ben servos so
s
indispensáveis para garantir sua sob e serviços
revivência e
reprcduçijo, sem o que o sistema
entraria em
colapso.
18. A organização da sociedade
é centrada na
satisfação dos interesses dos senhor
es,
clui a criação de resíduos para a man a qual in
serventia. É difícil eliminar a pen utenção da
osa impressão
de que a configuração da economia,
colar, a administração da justiça, o sistema es
os
crédito, a organização da cidade e serviços de
de suas rela
ções com o campo . . . foram pen
sados pelos se
nhotes para garantir prioritariament
e
prios interesses. É em nome desses os seus pró
os servos produzem milhares de interesses que
aut
quais nunca vão andar, edificam mil omóveis nos
hares de apar
tamentos nos quais nunca vão mo
rar, constroem
aeroportos sofisticados, que nunca
irão utilizar ...

19. 3� A política econômica ofereceu
vantagens
aos investimentos estrangeiros,
especialmente das
empresas transnacionais. Foi uma
responsabilidade
conscientemente assumida pelas
autoridades com
petentes, para enfrentar os no�sos
pro
nômico-financeiros. Talvez, contud blemas eco
o, seja hoje
oportuno examinar com mais aten
ção as críticas
dos que julgam que o Brasil
pagou um preço
12

excessivo por essa abertura, em
termos especial
mente de redução da autonomia
nacional e de, tor
nai- nossa economia ainda mais
dependente das
economias centrais.
20. 4� A política econômica
priv
tal financeiro, em relação ao inv ilegiou o capi
esti
mente produtivo. É oportuno ate mento direta
nta
ticas que denunciam as conseqüên r para as crí
cias dessa po
lítica, especialmente o incentivo
à concentração
da renda e à especulação, favorece
ndo às insti
tuições de crédito.
21. 5� A mesma política incentivou
investimen
tos faraônicos e ostentatórios, ao
preço de um
aumento contínuo da dívida interna
exp
Letras do Tesouro Nacional, que passaramressa nas
a cons
tituir verdadeira moeda sobre a qual
se pagam ju
ros altos, fator por sua vez da alta de
mercado financeiro, com graves conseqü juros do
ências na
aceleração do processo inflacionário.
Ao mesmo
tempo, ela conduziu a uma centralização
dos recursos públicos em favor da Uni excessiva
ão
grandes empresas estatais, em prejuízo dos e das
Esta
dos e municípios.
22. 6� A política econômica brasileira
preo
pou-se prioritariamente, e não sem razão, comcu
o
combate à inflação. Mas nesse combate à
infla
ção inspirou-se em teses que é indispensável
plicitar) para serem objeto de um sério ques ex
tio
namento. Tais teses seriam, por exemplo:
13

- Os aumentos dos salários acima dos níveis
apontados pelos índices de custo de vida são
a maior causa da inflação;
Os aumentos dos rnlários, para não serem in
flacionários, devem ser função do aumento da
produtividade;
A não observância desses princípios gera um
aumento da demanda global muito maior do
que a oferta global disponível. Haveria meios
de pagamento excessivos para adquirir o que
_
sena ofertado. A conseqüência inevitável seria
o aumento dos preços, atirando a economia na
espiral incontrolável da ascensão de preços e
salários;
- A política que se impõe seria portanto dupla:
• política de contenção dos meios de pagamen
to que exige necessariamente medidas de
arrocho salarial;
• política de aumento da produtividade, para
gerar excedentes que permitam criar recur
sos para novos investimentos, que possibili
tarão um dia melhor distribuição da renda;
A maneira mais rápida de conseguir esse au
�ent� da produtividade será, por um lado, o
mvestunento do tipo intensivo de capital e,
por outro, para reduzir a crise de desemprego,
a mobilização de mais contingentes de mão de
obra com os mesmos níveis de salário isto
é, ligeirapiente acima dos níveis de s�bsis14

tência. Não cabe atribuir essa política a in
tenções perversas. É possível mesmo que ela
nem se tenha inspirado num planejamento de
liberado, mas tenha sido apenas a resposta
apressada a desafios urgentes.
2 3. Essas teses merecem desde logo alguns
reparos.
Em geral, analisa-se a relação entre preços e salá
rios, como se o resultado da produção fosse todo
destinado ao pagamento da força de trabalho e à
reinversão. Mestno abstraindo aqui do fato que
muitas reinversões são orientadas para a produção
suntuária e supérflua, notamos que se silenciam
com freqüência os lucros do capital, que não se
dirigem necessariamente à reinversão, mas que
são absorvidos no consumo privatista, nos ilimi
tados gastos com o supérfluo, na consolidação do
patrimônio particular, esquecendo-se de que sobre
ele "pesa uma hipoteca social", como lembrava
João Paulo II ( Puebla, 1.224). Todos esses lu
cros não são também responsáveis pela inflação?
Por que o ônus mais pesado de reduzi-la deve re
cair sobre a maioria mais sacrificada? Se durante
tantos anos de severo controle dos reajustamentos
salariais, a inflação não deixou de existir e mesmo
de crescer, por que razão se insiste na tese de
atribuir aos salários a maior responsabilidade pe
la inflação? A insistência é tanto mais estranha
quando se sabe que no Brasil o salário entra em
média com 7 ,2 % no custo da produção, percen
tagem que no Nordeste cai a 5 % , enquanto que
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nos Estados Unidos ele representa em média
36% e na Europa 20% dos mesmos custos.
24. Ouve-se com freqüência falar na necessidade
de prim �iro aumentar o bolo para depois dividi-lo.
Mere�er1a maior atenção a queixa do povo que es
_
pera 1:1ut1lmente pela partilha e sua. suspeita de
que sao toleradas secretas partilhas prévias que
mantêm o bolo permanentemente inalterado. Entre
estas, denunciam-se, como causa de maior escân
dalo, as que alimentam a voracidade das formas
n:i� s. var�adas de co�rupçã?, que um regime auto
ntano nao consegum extirpar e até certo ponto
protegeu com a impunidade.

25. Enquanto nos deixamos ainda seduzir pelos
g_ra �des investimentos intensivos de capital, é las
t1mavel . que n� o �ercebamos que nos países de
senvolvidos tais mvestimentos começam a ser
questionados seriamente, ao mesmo tempo em que
se des c�bre a importância das unidades produti
_
_,
vas medias,
de orgaruzação comunitária utilizando
t�cnologias relativamente simples, cap�es de es
timular a criatividade dos pequenos produtores.
Me�mo n? Brasil é sabido que, no tocante à pro
duçao agr1cola, enquanto as propriedades de menos
de 100 ha. são responsáveis por 58% do total
as de 1.000 ha. e mais encarregam-se apenas d�
12%.
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CONSEQÜÊNCIAS
DA POLÍTICA ECONÔMICA

26. Uma política que funciona sobre estruturas
sociais injustas, para continuar a funcionar pro
cura manter essas mesmas estruturas. Já agora po
rém, sob a pressão dos dinamismos liberados pela
abertura política e pela maior organização e ca
pacidade de luta de setores populares, as autori
dades responsáveis, em vez de se anteciparem às
reivindicações, a partir de uma revisão da própria
política, vão capitulando ante as exigências dos
setores sociais mais conscientes, mais explorados
ou mais organizados. Correm assim o risco de
procurar comprar uma aparente paz social ao pre
ço de concessões cada vez mais contraditórias da
Jógica da política.
27. As conseqüências dessa situação já se fazem
sentir.
A política está sendo corrigida à base de confli
tos, na medida em que outros meios de correção
não foram tolerados ou se revelaram ineficazes.
A Igreja reconhece "o valor construtivo das ten
sões sociais, que, dentro das exigências da jus
tiça, contribuem para garantir a liberdade de di
reitos, especialmente dos mais fracos" ( Puebla,
1.228). Mas as correções à base de conflitos têm
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um alto custo social que deveria ser evitado, po
dem deflagrar reações em cadeia que acabam por
destruir as possibilidades de diálogo e de planeja
mento racional. Note-se entretanto que o custo
social dos conflitos será inevitável enquanto não
se enfrentar o custo social ainda maior da concen
tração da riqueza.

mas o Brasil, apregoado como o segundo país do
mundo exportador de alimentos, é obrigado a im
pórtar alimentos básicos insuficientes aliás para
atender as carências alimentares da população. No
Brasil existe fome, subnutrição, como vem sendo
revelado cltamaticamente pelas pesquisas do IBGE.
E nem por isso a dívida externa diminui.

28. As correções obtidas a preço de conflitos
atendem às urgências de setores mais organizados,
ma-s não corrigem a injustiça estrutural que afeta,
acs milhões, aqueles que não têm condições de
se organizarem em grupo de pressão.

3O. É ainda o caso típico da prioridade do com
bate à inflação inspirado numa teoria perfeitamen
te ortodoxa mas que na prática não funcionou e
que é hoje questionada diante do impasse já ob
servado de uma inflação monetária coexistindo com
a estagnação econômica. A prova gritante é o fato
que a inflação disparou para níveis e pata um
ritmo de aceleração observados em 1963.

29. As correções feitas exclusivamente como res
postas a pressões neutralizam os esforços tenden
tes à implementação de certas prioridades, que
não são prioridades de um regime, mas as reais
prioridades nacionais, como a superação das carên
cias básicas da população, em matéria de alimen
tação, de habitação, de saúde, de educação, de
segurança; a superação da crise energética; a cria
ção de empregos para uma população com altas
taxas de crescimento e urbanização. Nossa políti
ca econômica pode se aproximar de um impasse:
qualquer estratégia adotada para enfrentar uma
das prioridades, começa a gerar conseqüências
em cadeia em outras áreas prioritátias, cujo aten
dimento neutraliza os resultados da estratégia ado
tada. É o caso típico da prioridade dada ao equi
líbrio da balança de pagamentos, visando ao con
trole da divida externa. Produz-se para exportar,
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31. Para explicar o fracasso não tranqüiliza mui
to apelar para a crise do petróleo. O aumento
do preço dos combustíveis líquidos depende de
decisões que escapam ao Brasil, que afetam a to
talidade das nações não produtoras e, o que é mais
grave, era um fato perfeitamente previsível, a par
tir de 1973.
32. Outra conseqüência prende-se a um aspec�o
básico imediato de nossa realidade: no Brasil,
sua g;ande riqu�a, a riqueza humana, não é devi
damente valorizada.
33. Basta considerar algumas das grandes cate
gorias em que pode ser dividida.
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34. Uma primeira grande categoria é a dos mar
ginalizados, daqueles que vivem à margem, pro
duzindo o que consomem e consumindo o que
produzem. Vivem praticamente fora de uma eco
nomia monetária, porque sua participação na ren
da nacional é tão ínfima que os exclui mesmo das
formas mais elementares da participação na vida
política, social e cultural da nação. Eles são aque
les milhões que constituem a massa silenciosa,
impedida de se organizar para afirmar os seus
direitos. Estão sepultados nessa massa anônima
imensos recursos humanos que nunca serão po
tenciados para o grande desafio do desenvolvi
mento.

35. Uma segunda importante categoria é a dos
desempregados. É constituída por aqueles que, ou
tendo emergido da marginalização através dos mo
vimentos migratórios, ou tendo chegado à idade
produtiva, batetn às portas do mercado de traba
lho sem conseguir entrar. Mesmo que suas taxas
oficiais não sejam alarmantes, se eomparadas com
as de desemprego de economias desenvolvidas, elas
se referem a um contingente humano numerica
mente considerável e que, no Brasil, tem duas ca
racterísticas agravantes. A primeira é que se trata
de um potencial humano desassistido, num país
como o Brasil, onde não existe ainda o seguro
-desemprego. A segunda é que se trata de um
potencial humano em rápido crescimento, devido
a três fatores convergentes: a aceleração do pro
cesso da concentração urbana pelo êxodo rural;
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o crescimento da geração jovem nascida em perío
do no qual eram ainda crescentes as taxas de na
talidade; o aumento do custo marginal da cria
ção de novos empregos. O problema, que já no
início da década tinha sido prenunciado, assume
aspecto particularmente grave porque atinge se
veramente todas as classes sociais.
36. A terceira categoria é menos importante nu
mericamente mas onera pesadamente os recursos
disponíveis e escassos da nação. É a categoria dos
mal empregados, especialmente numa burocracia
improdutiva, de cuja pletora são responsáveis o
clientelismo político e as formas mais ou menos
acintosas de empreguismo e favoritismo adminis
trativo. O peso dessa categoria, caúsa e efeito da
complexidade de nossa burocratização, já é objeto
de atenção especial do governo.
3 7. A quarta categoria, provavelmente a mais
numerosa, é a categoria dos subempregados. Ela
se estende com maior ou menor intensidade, à
quase totalidade de nossa força de trabalho. É cons
tituída por todos aqueles que não encontram em
prego de tempo total, aqueles que são frau�a�os
até no salário mínimo ' a mão de obra femmm.a
e infantil explorada etn fábricas, fazendas e residências particulares e aqueles que, já integrados
no mercado de trabalho, produzem apenas uma pe
quena parte do que poderiam produzir. É sobre
essa categoria que pesa o maior �quívoco �e .nossa
política social. Categoria de baixa produtividade,
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não faz jus, segundo as teorias ortodoxas, a au
mentos salariais. Mas os que assim decidem pare
cem esquecer-�e que esta categoria produz pouco
porque é subalimentada, porque é torturada por
transportes coletivos massacrantes, porque mora
em condições que não permitem a recuperação
dos desgastes diárics, porque vive acuada pelo
medo da violência, porque morre corroída de
doenças. A verdade é que nas condições reais de
vida em que se encontra ela não pode atingir ta
xas de produtividade maiores do que as que dela
são exigidas.

apoiar no próprio pov�, pela satisfação de suas
carências e pelo atend1IDento de suas legítimas
aspirações.
41. As conseqüências da política econômica, aqui
explicitadas entre outras, apontam para u�a mes
ma direção: não é mais possível atenuar efeitos sem
atingir as causas; não é mais i: ossív:l .esperar <:s
_
conflitos para outorgar concessoes. E md1srensa
vel que as autoridades competentes questionem
"
a própria política �e�do a qual vem
pautando
o planejamento nacional.

38. Incorporar simplesmente no processo produ
tivo maiores contingentes humanos nas mesmas
condições seria apenas agravar o problema social.
Partir para a política do aumento da produtivida
de através de investimentos prioritariamente in
tenúvos de capital seria apenas aumentar os efeti
vos da segunda categoria.
39. Diante dessa situação, uma conclusão parece
se impor: a revisão da política econômica deve ser
orientada no sentido de investir no homem, de
criar condições de valorização do capital humano.
Esse deveria ser o critério decisivo da revisão que
se apresenta não só como necessária mas urgente.
40. Nenhum país pode enfrentar com êxito o
desenvolvimento, permitindo-se o desperdício dos
próprios recursos humanos. Nenhuma democracia
pode resistir às tentações totalitárias, se não se
22
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O QUE SE ESPERA
DE UMA NOVA POLÍTICA

42. De uma nova política se espera que ela seja
pensada em função do homem; que crie condi
ções reais para a valorização de�se homem e eli
mine a injustiça estrutural que nos levou à situa
ção da qual todos sofremos.
4 3. Não se trata de um exercício de simulação
teórica. Trata-se de tomar agora um pequeno nú
mero de decisões capazes de criar novas condi
ções concretas sobre as quais será possível fun
dar reformas mais ambiciosas. Algumas medidas,
mesmo que não representem uma transformação
radical, imediata e realisticamente inviável, liber
tam dinamismos que possibilitarão chegar, com
menos desgastes, aos objetivos desejados.
44. Algumas dessas medidas já vêm sendo esbo
çadas ou já são objeto de atenções especiais.
45. Anuncia-se uma revisão semestral dos salários
nominais. Supomos incluídos na revisão também
os vencimentos dos funcionários públicos. É evi
dentemente uma medida que reduz o período de
angústia em que o assalariado ou o funcionário
devem vivet a partir do momento em que a in
flação devora o valor aquisitivo do aumento. Pre25

tende-se fazer os reajustamentos, em favor de
categorias menos favorecidas, tomando-se como
norma os índices do custo de vida. Não se deve
entretanto esquecer um fato importante. Para fa
mílias cuja remuneração as mantém apenas ao ní
vel da subsistência, tal regra significa na realida
de mantê-las permanentemente no mesmo nível,
sem nunca poder emergir. Aumentar os salários
pelos índices previstos é apenas dar meios ao
operariado para poder sobreviver e reproduzir-se
em uma prole marcada pot carências de efeitos
irreparáveis; é manter um mercado de mão de
obra barata, prevenindo quedas sensíveis na de
manda global que afetariam o bom funcionamento
do sistema. É a outorga de um benefício, mas
não ainda o atendimento de uma exigência de jus
tiça.
46. Nessas condições, é fácil compreender por
que o povo sente o sabor amargo da ironia nas
afirmações que apresentam como solução a poupan
ça que evite a descapitalização das empresas e lhes
permita oportunamente distribuir maiores dividen
dos. A questão é de saber se um povo, cujos sa
lários são reajustados aos níveis do custo de vida,
tem ainda disponibilidades para poupar ou acei
tar novas formas compulsórias . de poupança, entre
as quais, nem o mesmo povo se ilude, a mais per
versa é a própria inflação.

4 7. As considerações que precedem revelam a im
portância das medidas que vêm sendo planejadas,
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tendentes a garantir a possível estabilidade dos
salários reais, como a participação efetiva nos lu
cres e no aumento da produtividade e a progres
siva correção das distorções introduzidas num pas
sado recente. É do conhecimento de todos a tre
menda erosão sofrida pelo poder aquisitivo das
remunerações recebidas pelos assalariados.
48. Dos dados oficiais relativos à evolução dos
salários e do custo de vida, pode-se verificar que
os índices do poder aquisitivo dos salários caem
a partir de 1965, revelando uma leve inflexão
ascensional só a partir de 7 5. Em 78 porém ainda
estávamos muito longe do nível de 1964. Com o
salário mínimo atual, não se pode adquirir mais
de 70% do que se adquiria com o salário mínimo
de 1964.
49. Não há exagero em afirmar que o ilusório mi
lagre brasileiro foi pago em grande parte pe!a ero
são dos salários do pobre, pelo arrocho salarial por
ele sofrido durante tantos anos.

50. A proteção dos salários reais depende basi
camente da estabilidade dos preços do consumo
básico das classes desfavorecidas. Alguns países
vêm adotando com êxito essa política, por exem
plo, no que diz re$peito aos produtos para a ��
_
mentação. Um pequeno número de alimentos 1?as1cos têm seus preços rigorosamente congelados, mal
teráveis, por todos os meios, inclusive pela pesada
2.7

tributaç�o do consumo conspícuo, pelo subsídio
e uma Justa política de crédito ao pequeno lavra
dor que produz para o consumo interno e não pa
ra a grande � xportação, pelo controle rigoroso dos
produção agrícola e
preço� dos msumos para
especialmente por um combate implacável aos
atravessadores que se locupletam à custa do pro
dutor rural e do consumidor urbano.

ª.

51. Estudos já preparados pelo IBGE demons
tram que a alimentação de 80% dos brasileiros
se reduz a 8 alimentos básicos. Garantir a esta
bilidade do� preços dos mais essenciais equivale
_
na a m�a lillportante contribuição para a defesa
dos salári�s reais. Medidas equivalentes poderiam
s�r extensivas aos setores d� saúde e do vestuá
no, sem mencionar as medidas anunciadas em fa
vor da habitação popular.
52. A viabilização de medidas como as sugeridas
_
supoe a coragem do governo e sua imaginação cria
dora para gerar estímulos em favor dos investi
mentos populares para destinação coletiva e social
e para desestimular os investimentos suntuários
destinados ao consumo supérfluo e conspícuo. Se
o governo preten?e convocar a iniciativa privada
para. �ssa verdadeira economia de guerra, é preciso
modificar as regras do jogo, de maneira que o
que dará lucro será produzir abundantes e baratos
alimentos pop�lares, tecidos populares, casas po
pulares, remedios de primeira necessidade.
28

53. A mesma coragem e criatividade são exigi
das para enfrentar os problemas do campo e do
ritmo da urbanização, estreitamente relacionados.
54. Não há mais possibilidade de resolver os
problemas dos grandes centros urbanos, enquanto
o volume total do que é gasto no consumo priva
do for incomparavelmente maior do que aquilo
que é investido nos serviços públicos. É o que
transparece com ofuscante clareza, por exemplo,
no setor dos transportes, diretamente ligado ao
problema da crise energética.
55. Não podemos omitir aqui uma palavra sobre
o escândalo das condições subumanas em que
vivem as populações das periferias urbanas e das
favelas. Falta por vezes a coragem para enfrentar
esse desafio, porque se supõe tratar-se de um pro
blema infinito. Mesmo que se consiga realizar ali
as exigências mais elementares de urbanização, e
muitos crêem que precisamente por isso mesmo,
as favelas existentes continuarão a crescer e outras
haverão de aparecer.

56. O homem do campo, expulso de sua terra,
fica facilmente atraído pela vida da cidade. Mas
não encontra os metros de chão para colocar sua
casa. Cada metro está na mira dos especuladores
que obrigam os pobres a serem nômades mesmo
dentro do perímetro urbano.
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5 7. A verdade é que o problema não é infinito
e que ele terminará quando, regulado o estatuto
do uso e da posse do solo urbano e criadas as
condições mínimas de urbanização das favelas,
criem-se também as condições mínimas de urba
nizar o favelado, ou seja, de permitir que ele viva
integrado na vida urbana, como os demais, em
condições de vida que lhe permitam pagar os im
postos e taxas urbanas que lhe dão o direito de
exigir, como todos, os serviços garantidos à popu
lação.
58. Isto supõe obviamente que se aceite situar
o problema na sua perspectiva global, que se acei
te rever as estruturas sociais iníquas que o geram.
Porque a sociedade dos grandes centros urbanos
vive de uma impostura que ela se recusa a reco
nhecer. Por um lado, clama contra as favelas, co
mo um escândalo de promiscuidade, como um re
duto de marginais. Mas, por outro, ela sabe que
a favela foi a única solução possível encontrada
pelo favelado para garantir os mais variados ser
viços de que a cidade precisa para manter-se e
para crescer, pelos preços, pelos salários que a
própria cidade estipula para os favelados.
59. Análogo ao problema da moradia, da favela,
é o problema da educação, sobretudo da escolari
dade do menor. A sociedade clama contra a delin
qüência infantil e juvenil mas não se escandaliza
com o imenso contingente de menores que fazem
da rua sua escola. Na verdade não seria difícil,
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sobretudo em vários Estados da Federação, re
formular a vida escolar em termos de tempo ·in
tegral. Países que se encontram no mesmo estágio
de desenvolvimento que o Brasil já o fazem. Nem
parece haver falta de recursos, pois estes sobram
para outros projetos desenvolvimentistas. De n?vo
aqui a estrutura social iníqua �plica o n:, ín1m.?
para ter mão de obra futura. e nao atende as exi
gências da pessoa humana.
60. Como corretivo do êxodo r.ural, responsável
em grande _parte pelo agravament<:> dos problemas
das cidades, é preciso criar condições par� re�
lar O ritmo da urbanização, promovendo e 1ncent1vando as pequenas e médias agroindústrias nas
próprias regiões produtoras, onde a mão de o�ra
"
lccal possa ser ainda valorizada, nas altern��c1as
sazonais, para a construção de estruturas bas1cas,
a menores custos do que nos centros urbanos.
61. Impõe-�e uma séria revisão da política da
terra e da estrutura fundiária, no sentido de ga
rantir de imediato a permanência na terra daque
les que nela trabalham, assentar os milhões de fa
mílias sem terras e suster desta forma o pro
cesso demasiadamente acelerado de expansão de
.
um capitalí�mo agrário, dand� condições jurídicas
.
e financeiras para a produçao de al1mentos de
_ ,
base por parte de pequeno� produtores, � roi:r1eta
rios ou não evitando assim a proletarizaçao da
mão de obra' rural e a exploração da mão de obra
dos bóias-frias, das mulheres e dos menores . São
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necessárias para tanto medidas corajosas destinadas
a incentivar a produção para o consumo interno,
em vez de incentivar priorit-ariamente uma agricul
tura de exportação. Para que a extensão da fron
teira agrícola e a especulação sobre as terras não
se realizem às custas do homem que ocupou até
hoje vastas regiões desconhecidas do país ( índio,
posseiro), urge o reestudo de certos programas
de desenvolvimento que não consideram com o
suficiente respeito as culturas diferentes.
Devemos por fim enfatizar um fator decisivo.
62. Nenhuma política social será eficaz nem cria
dora enquanto não fizer apelo aos vitalmente ne
la interessados, enquanto não se criarem mecanis
mos atuantes de participação, inclusive dos anal
fabetos, através de uma autêntica liberdade e au
tonomia sindical, e�pecialmente enquanto não se
reconhecer e aceitar o crescimento da organização
de um povo que vem criando seus canais de parti
cipação, que deseja assumir seu papel no pro
cesso de democratização. Só um povo que par
ticipa, aceita com dignidade os sacrifícios dele
exigidos numa conjuntura difícil, já o afirmava
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em
seu documento "Exigências cristãs de uma ordem
política" (1977; n9 31 ).
63. Há uma insatisfação generalizada com rela
ção à política econômica. Para funcionar, permitiu
uma crescente concentração da renda, não atendeu
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às necessidades básicas do povo; e, o que é mais
incongruente, mesmo assim não funcionou, no
sentido de atingir os objetivos a que se propu
nha: combater a inflação e reduzir a dívida ex-·
terna. A credibilidade dessa política se mantém
à custa de explicações cada vez mais sofisticadas
para coonestar os fracassos. Acontece que o povo
não entende de explicações técnicas; ele entende
apenas os fatos, os fatos concretos, como encon
trar cada semana mais caros os preços da venda,
da feira, da farmácia, dos transportes. O povo não
vive de teorias; o povo vive ou morre de reali
dades.
64. Sempre se partiu da premissa que o atendi
mento das exigências urgentes de uma política so
cial é tarefa de tecnocratas, que, para tra-balhar
com eficácia, precisam do silêncio dos gabinetes
inacessíveis àqueles que sofrem, como se estes
não tivessem uma contribuição a dar, partindo da
vivência dos fatos que só eles têm. É uma situa
ção que reflete a própria estrutura da sociedade
em que vivemos. Nossa sociedade está dividida em
dois setores caracterizados por serviços diferentes.
São setores de dimensões muito desiguais, com
preendendo um a imensa maioria presa aos servi
ços humildes, e outro a pequena minoria ocupada
no serviços nobres. Falamos em formas de servi
ço diferentes, porque a Igreja sabe apreciar o va
lor de todas as formas de serviço. É dela o slo
gan: "Quem não vive para servir, não serve para
viver". Entretanto é fácil observar que os dois
33

setores não têm as mesmas condições de serviço.
Há diferenças graves que marcam a situação de
injustiça estrutural, à qual já nos referimos. Entre
essas diferenças, destacam-se: primeira, é a mino
ria que impõe as regras do serviço da maioria, sem
sua participação: níveis de emprego e de salários,
condições de trabalho, e outras; segunda, não há
plena reciprocidade nas prestações dos respectivos
serviços, enquanto a totalidade dos serviços da
maioria garante a prosperidade da minoria, esta
pode aufetir para seu consumo privilegiado uma
parcela considerável dos resultados globais; ter
ceira, não há eqüidade na distribuição do rateio
final; as rendas continuam a concentrar-se, en
quanto hoje no Brasil há mais gente faminta e
desnutrida, sem casa, sem emprego, apesar dos es
forços que vêm sendo ensaiados. Compreende-se,
neste contexto, a referência dos bispos, reunidos
em Puebla, à existência "de ricos cada vez mais
ricos às custas de pobres cada vez mais pobres"
( Puebla, n<! 30).
65. Não se pode censurar de irresponsabilidade
aqueles que protestam contra um estado de coisas
do qual não tiveram nenhuma responsabilidade,
fruto de decisões nas quais não tiveram nenhu
ma participação.
66. Uma política econorruca pretende ser uma
organização racional de uma economia em vista
da realização de um determinado tipo de desenvol
vimento. É nossa convicção que chegou o momen34

to de questionarmos com liberdade e realismo o
próprio tipo de desenvolvimento que inspira nossa
política. Cremos que sem maiores críticas se acei
tcu esse tipo, pelo fato de ter sido ele que presi
diu ao desenvolvimento dos países hoje de eco
nomias capitalistas avançadas. Transplantou-se pa
ra o Brasil um modelo que deu tesultados nas eco
nomias centrais, mas que pelos desequilíbrios in
ternes que gerou e pela dependência externa em
que implica se revelou altamente nocivo aos reais
interesses da maioria do povo brasileiro. Nada
indica que se trate do único tipo de desenvolvimen
to possível. Nada indica que se trate do tipo mais
adequado às características específicas da reali
dade brasileira, especialmente num momento em
que os próprios países altamente industrializados
ccmeçam a levantar um questionamento tão ra
dical sobre o sentido mesmo do desenvolvimento
realizado. Nada lhes garante que tenha sentido
promover o aumento indefinido de quantidades
mensuráveis, a qualquer preço ecológico, em vista
de sustentar um consumismo insaciável e insensato.
67. O Brasil ainda tem a chance de não se com
prometer com processos de desenvolvimento que
podem conduzir ao colaprn. O Brasil ainda tem
chances de privilegiar no seu modelo as exigên
cias de um desenvolvimento integral da qualidade
da vida, mais do que o esforço exclusivo de pre
tender chegar aonde os outros chegaram. Buscar
a paz interna pela justiça; buscar a justiça pelo
atendimento das mais humildes aspirações de um
35

povo que sofre, descobrir formas de realização hu
mana a menores custos ecológicos, são exigências
da qualidade da vida, são valores maiores, que
devem ser assumidos para preservar as possibili
dades de orientar o Brasil para um desenvolvi
mento mais original em função das necessidades
reais de seu povo.

CONCLUSÃO

68. Para concluir, repetimos as advertências que
fazia a CNBB, no documento já citado: "A Igreja,
pela sua hierarquia, não se atribui funções que
não lhe competem, nem propõe estratégias ou mo
delos alternativos, mas anuncia alguns princípios
básicos visando ao aperfeiçoamento dos modelos".
"Nenhum modelo é perfeito ou definitivo; por
isso, todos são questionáveis e· precisam ser con
tinuamente aperfeiçoados. Impede-se o diálogo
autêntico quando os regimes se pretendem inques
tionáveis e repelem quaisquer reformas além da
quelas por eles mesmos outorgadas'' .( Exigências
cristãs de uma ordem política, n<.> 12 J 1.3).
69. É à luz desse critério que nos permitimos
transmitir as idéias, aspirações e críticas que capta
mos nas bases: Anima-nos a certeza de que nosso
depoimento será acolhido, com a mesma sinceri
dade com que o ttansmitimos, por autoridades
que demonstram preocupação com os problemas
do povo.
70. Oferecendo esses subsídios para a elaboração
de um amplo e corajoso projeto social, procun
mos ser fiéis à vigorosa condenação confirmada
em Puebla dos grandes sistemas e ideologias con-
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tempcrâneas, "o liberalismo capitalista e o marxis
mo, (que) se inspiram em humanismos fechados
a qualquer perspectiva transcendente. Uma, devi
do a seu ateísmo prático; a outra, por causa da
profissão sistemática de um ateísmo militante"
( 546 ).
71. Procuramos também nos situar na linha do
objetivo que a Igreja do Brasil apresenta em suas
Diretrizes Gerais de Ação Pastoral: "Evangelizar
a sociedade brasileira em transformação, a partir
da opção pelos pobres, pela libertação integral do
homem, numa crescente participação e comunhão,
visando à construção de uma sociedade fraterna
e anunciando assim o Reino definitivo''.
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1- MASSA X VANGUARDA
Sindicalismo de Massa
X
Vanguardismo - na Cut

3

INTRODUÇÃO

...

Já faz algum tempo que se dis
cute sobre conceito e prática sin
dical no Brasil. Que eu me lembre,
já em 1 .960 buscávamos respostas
para a falta de organização de ba
se, principalmente nas empresas;
para a falta de democracia na vida
sindical, para a �eparação que exis
tia entre trabalt'iadores e direção e
especialmente oomo sair do popu
lismo que reinava em nossos sindi
catos. 1: bom lembrar que no iní
cio da década de 60 o sindicalismo
era combativo: as greves aumenta
vam a cada ano (em 63 foram· vá
rias categorias juntas que mobili
zaram mais de 700 mil trabalhado
res em S.P.); em 62 conquistamos
o 130.; existia PUA, CGT e outras.
Mas, sem base organizada, era frá
gil e isso o golpe militar provou
em 64. A partir do golpe, sem rea
ção dos trabalhadores a burguesia
deitou e rolou. Aos poucos, po
rém, os trabalhadores iniciaram
um movimento de verdadeira re
sistência, diante da nova conjuntu
ra de exploração, mais selvagem

que a anterior. Foi ai que nasce
ram algumas Oposições Sindicais,
particularmente Metalúrgicos de
São Paulo e Osasco. Suas propos
tas iam além da luta pela retomada
da direção sindical; o principal era
a organização dos trabalhadores a
partir das empresas em função das
lutas imediatas na perspectiva de
uma nova concepção sindical. O
exemplo melhor foi a Comissão de
Fábrica da Cobrasma, constru (da
através de um trabalho miudo e
contra a vontade da direção do
sindicato, isto em 1.963. Essa
experiência e a Comissão de Nego
ciação da Bernardini, serviram de
guia para os de mais trabalhos que
se desenvolviam depois do golpe·.
Combinando trabalho clandes
tino nas fábricas com intervenção
organizadá nas assembléias do
sindicato, foi-se combatendo a es
trutura sindical atual e ensaiando
uma prática classista, de organiza
ção e confronto com o peleguis
mo, os patrões e a ditadura mili
tar. Sempre se apontou para uma

5

não é resultado do expontaneismo
das massas. Ê o resultado do cres
cente descontentamento das mas
sas e a acumulação de forças du
rante vários anos de luta, de re
pressão e de perseguições implacá
veis, torturas e assassinatos prati
cados pela ditadura militar, a ser
viço da burguesia.

saída que dependa, apenas, dos
próprios trabalhadores.
A conquista do sindicato de
Osasco e as greves de Contagem e
Osasco, além do to. de Maio de 68
(onde os trabalhadores expulsaram
os pelegos e o governador Sodré
do palanque) são, em parte, mos
tra do confronto existente na épo
ca.

A- MASSA X VANGUARDA'!

.,
1

Creio que este rápido retrospec
to ajudará a entender melhor o
que se passou a partir de 78. Al
guns que entendem que tudo
começou com o ABC, pensando
que nada existia, poderão rever
suas fontes de conhecimento. A
queles que querem passar isto,
conscientemente, terão suas posi
ções desmistificadas. Todos avan
çaremos com o debate da questão.

Se a repressão militar se abateu,
ainda mais forte depois de 68,
sobre o movimento político e ope
rário, ela não eliminou esse traba
lho de resistência nos anos seguin
tes. A cada demissão os operários
respondiam com novos focos
clandestinos de organização e
pequenas lutas, em cada novo
emprego. Assim, se em 78 explode
forte o movimento sindical, ele

comparem suas práticas. Outra
coisa: não é verdade que no outro
b\oco só estão os vanguardistas.
Num dos outros blocos, por
exemplo, estão os sindicatos dos
Químicos SP, Metalúrgicos de
Campinas, Sapateiros de Franca
que, embora novos na direção, já
tem uma história de lutas mais que
respeitáveis. Franca, por sinal, foi
o único sindicato em SP, a fazer
greve contra o Cruzado 1. E foi
vitoriosa. Logo, afirmar a existên
cia de apenas dois blocos e que de
um lado estão os de massa e do
outro os de vanguarda, é muita
estreiteza política ou má fé.
ATRELAMENTO AOS
GRUPOS POUilCOS

EXISTl:NCIA DE DOIS BLOCOS
DENTRO DA CUT

•
1

6

Muita gente tem escrito e falado
que existem dois blocos dentro da
CUT: de um lado estariam aqueles
que praticam um sindicalismo de
massas; que todos são, ali, inde
pendentes, democráticos, que va
lorizam as lutas imediatas reivindi
catórias e que são os autores do
NOVO SINDICALISMO; do outro
lado, dizem eles, estão os que pra
ticam o sindicalismo de vanguarda;
são ligados a grupos políticos; são
sectários, são contra as lutas eco
nômicas e imediatas e, portanto
não contribuem para o mesmo
NOVO SINDICALISMO. Vamos
abordar ponto por ponto essas
questões.

Da mesma forma, afirmar que no.
"segundo" (7) bloco todos são ll
gados a grupos pol fticos é extre
mamente falso. Quem conhece os
sindicalistas cutistas, sabem, muito
bem, que a imensa maioria dos
militantes não tem vinculações
com os grupos existentes e estão
presentes em mais de dois blocos.
Assim, também, não é verdade que
no primeiro não existem sindica
listas "organizados" politicamen
te. Tem sim companheiros que
distribuem jornal de seus grupos.
Existem, ainda aqueles que são
organizados e não querem assumi
lo publicamente. Um DIREITO,
aliás, que respeito muito. Por si-

Não existem apenas dois blocos
dentro da CUT. Existem pelo
menos quatro que tem se apresen
tado nos Congressos com teses
próprias particularmente no Esta
do de São Paulo. A atual direção
nacional é composta de compa
nheiros saídos de três chapas.
Idem em S.P.
Além disso, não é verdade que
no primeiro bloco não existem
sindicalistas que praticam o van
guardismo sindical. Há sindicato,
nesse bloco, que não sabe o que é
greve de categoria. Vejam a lista
dos que assinaram a tese do ABC e
7

nal, sobre isto, Augusto de Fran
co, em seu escrito "O PT, as ten
ciências e a luta interna ...", ob
serva:

SUBESTIMAÇÃO DAS LUTAS

REIVINDICATÓRIAS

Acusam o "outro bloco" de su
bestimar as lutas reivindicatórias e
desprezar as lutas econômicas. É
uma falsa afirmação. Todos os
sindicatos e oposições que assina
ram as teses "CUT PELA BASE" e
"CUT, DEMOCRATIZAR PARA
FORTALECER", dos Congressos
Nacional e Estadual de S.P., de·
senvolvem frequentes lutas dentro
das fábricas para: equiparação sa
larial, higiene e segurança, trans
porte, restaurante, 40 horas, piso
salarial, Cipas, Comissões de Com
pensação e de Fábricas e outras.
São centenas e centenas de greves
por empresas que acontecem to
dos os anos na esfera desses sindi
catos e oposições. Isto, sem falar
das greves por categorias. O que se
pode questionar é a capacidade
maior ou menor de alguns. Negar
esse tipo de luta é mentir. Por ou
tro lado, no primeiro bloco tem
sindicatos que nem lutas reivindi
catórias conseguem levar.
Assim para perceber quanto é
falsa essa afirmação de que o "ou
tro bloco" não encaminha as lutas
econômicas e imediatas, basta se
guir os jornais da própria burgue
sia.

"Obviamente, sendo clandestino
esse hipotético agrupamento, os
militantes que dele fizessem parte
não se assumiram como tal, o que
não significa que não atuassem
como tal, obedecendo, portanto, o
regimento próprio, instâncias pró
prias, direção própria e orientação
própria".
Portanto, não adianta querer
tapar o sol com a peneira. Ter o
direito de permanecer oculto não
dá o direito de atacar os outros
pelo que praticam também. E
muita deslealdade. Aliás, tem gru
pos de Oposição que se apresen
tam, publicamente, como "Bloco
dos 113 do PT", ou seja, já se as
sume como partido dentro da
CUT. Estão no primeiro bloco,
juntos com companheiros de ou
tros agrupamentos políticos. São
companheiros que, enquanto pe·
tistas e frente de grupos, se reu
nem para planejar suas interven
ções em vários sindicatos e oposi
ções, e também, dentro da CUT.
Portanto, é falsear a verdade afir
mar que, apenas no "outro" (?)
bloco se confunde partido com
sindicato. Não estou citando os
nomes dos agrupamentos por uma
questão de ética política, coisa
que está faltando a muita gente di
rigente e letrada.

SECTARISMO
Quanto a acusação de sectaris
mo, creio ser muito difícil alguém
dizer que nunca foi sectário em
8

da CUT Estadual, durante a cam
panha eleitoral; a formação, no
CURSAO, é feita por um úpico
grupo político; se marginalizou
mais de 30 companheiros que
vinham com a secretaria de forma
·ção, pelo simples fato de terem vi
são diferenciada sobre o conteúdo
e metodologia e porque exigiam
que não se excluissem outras ma
neiras- de ver a questão sindical e
política dentro da CUT; na eleição
da direção da CUT Nacional, a
mesa apresentou o resultado da
votação com graves distorções. As·
sim, a primeira chapa que obteve
menos de 60 por cento dos votos
foi contemplada com 14 vagas
para a executiva, quando tinha
direito a 12. A segunda, que tinha
direito a 6 vagas recebeu apenas 5
e a terceira recebeu 01 e tinha di
reito a 2 vagas. Essa manobra le
vou a um cónflito que deixou a
bismadas as delegações estrangei
ras presentes no Congresso. No seu
boletim nacional de dezembro de
86, a CUT publicou uma foto aa
greve de 12 de dezembro. Era uma
foto de grevistas da região de San
to Amaro. Nesta foto, que trazia
uma faixa, foi raspado o nome da
Oposição Metalúrgica de São Pau
lo, numa grave atitude, própria
dos tempos de Stálin. Outro
exemplo: o sindicato dos metalúr
gicos de Campinas convocou uma
assembléia do sindicato de sua
categoria para discutir as teses e
eleger delegados ao Congresso Re
giona 1. A segunda chapa que se a
presentou não conseguiu os 20 por

suas posições ou práticas sindicais
e políticas. Aceitar que apenas os
outros são sectários - portanto,
como prática habitual - isso não
dá. Se fossem sectários não estari
am se submetendo, até mesmo, à
prepotência de parte importante
da direção da CUT-SP e do Na
cional. Sectarismo seria não acatar
as posições/ majoritárias, ainda que
fruto de manobras: seria não en
trar em campanhas conjuntas, não
participar de assembléias onde,
democraticamente, se decidiriam
as questões de interesse da CUT
ou da categoria. Há pontos diver
gentes sobre como organizar a
CUT, como fazer a formação pol í
tica, como atuar enquanto dire
ção, sobre critérios de representa
tividade, sobre
• o que é democracia
e outros. Porém, sempre foram
acatadas decisões democráticas.
Nosso debate é aberto. Há uma
grande diferença entre divergir e
ser sectário. Ou não ?
Da mesma forma é falso afirmar
que o primeiro bloco é democráti
co e não é sectário. Vamos aos
fatos. Em dezembro de 86, São
Bernardo chamou para uma reuni
ão, a maioria dos sindicatos cutis
tas do Estado para, publicamente,
desencandear
uma campanha
CONTRA O MOSMSP, na questão
das eleições dos metalúrgicos. Não
foi para orQanizar o apoio às for
ças cutistas daquela categoria, mas
contra o grupo majoritário; a opo
sição dos Ou ímicos de Osasco que venceu as eleições - protestou
publicamente pela falta de apoio
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cento mínimos regimentais. Assim
não teve representantes eleito.
Porém o presidente regional da
CUT, desrespeitando a decisão
soberana da assembléia, fez intro
duzir representantes da 2a. chapa
no Congresso. A direção do sindi
cato redigiu nota de protesto con
tra e teve como resposta uma mo
ção de repúdio que o mesmo pre
sidente fez passar naquele Con
gresso Regional. Será que tudo is
to não é sectarismo ? Que demo
cracia é essa, afinal 7
OU.EM CONSTRÓI O NOVO
SINDICALISMO 7
Em vários documentos e mo
mentos, alguns analistas, assessores
da CUT e de sindicatos e, até, diri
gentes sindicais, ao retomarem a
história do novo sindicalismo que
estamos construindo, narram só
fatos incluindo apenas as greves do
ABC, negando, na prática, que ou
tras forças tiveram e tem papel de
terminante nessa caminhada. As
sim, é bom lembrar que, em 78, a
primeira greve de categoria não foi
a do ABC e sim a dos metalúrgicos
de São Paulo, no fim de outubro e
que reuniu mais de 30 mil traba
lhadores na rua do Carmo; que es
sa greve se deu contra a vontade
do Joaquinzão. A segunda foi a do
ABC, em abril de 79 e a terceira
foi, novamente a dos metalúrgicos
de São Paulo, em outubro/novem
bro/79. Foi nessa greve que a po1 ícia do Maluf assassinou nosso
companheiro Santo Dias. Quem

comandou essas duas greves foi a
Oposição Sindical através de seis
COMANDOS DE GREVE RE
GIONAIS. A segunda decidida
numa grande assembléia realizada
no Cine Piratininga. Durou 10 di
as.
Ao mostrar a história do Novo
Sindicalismo, omitindo FATOS
IMPORTANTES, ESSES COM
PANHEI AOS FAZEM A MESMA
COISA QUE FIZERAM OS RE
FORMISTAS, através do filme
"Eles Não Usam Black-Tie". Nin
guém terá coragem e deslealdade
de negar o papel decisivo do ABC
na história do sindicalismo brasi
leiro. Isso não dá o direito, no en
tanto, de se omitir outras forças,
principalmente aquelas que acu
mularam forças nos duros anos da
repressão militar. De fato, existem
experiências e acumulações dife
renciadas: enquanto alguns se tor
naram direções combativas, estan
do, já, dentro da estrutura sindi
cal, evoluindo na sua visão de sin
dicalismo e partindo para uma
prática de rompimento com a
concepção sindical pelega, outros
acumularam a partir da resistência
e combate ao peleguismo, ã dita
dura e à estrutura sindical. E con
tinuam fazendo isso enquanto
oposições. Assim, ambas contri
buíram e contribuem para o sur
gimento desse novo sindicalismo e
da implantação da construção da
ClJT e não apenas um bloco como
se pretende passar, usando a má
quina e influência de direção da
CUT.

--------------- 10 --------------

2- A QUESTÃO DO
MOSM-SP
Movimento de Oposição

,

Sindical Metalúrgica
de São Paulo

J
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A - INTRODUÇÃO
Sem dúvida a questão da Oposi
ção Metalúrgica - S.P. merece um
capítulo à parte. Todos os docu
mentos do grupo político majori
tário que atacam o "outro bloco",
dedicam um espaço para atacar o
MOSM-SP. Para eles, somos os
maiores bandidos que já existiram
no movimento sindical. Somos
acusados de ser um partido dentro
da CUT, um partido dentro do PT,
de estar dividindo a CUT, de ser·
mos o grupo mais sectário da es
querda brasileira, de querermos
organizar grupos de oposição em
sindicatos cutistas, de fazer sindi
calismo paralelo, de sermos os
responsáveis pela derrota das elei
ções de 87 e, consequentemente,
da vitória do Luiz Antonio; somos
acusados até do fracasso da Greve
Nacional. Chegam ao cúmulo de se
sentirem felizes pela derrota da
chapa 3 em S.P.; E afirmam que

I

praticamos o sindicalismo van
guardista.
O que, de fato, está por trás
desses ataques são divergências
quanto ao tipo de democracia que
se aplica na CUT, quanto a con
cepção de sindicalismo que se leva
os trabalhadores a desenvolver
uma consciência de classe crítica
ou uma visão dogmática. Isso re
sulta em gente que pensa, opina e
toma iniciativa ou gente que espe
ra as palavras de ordens dos I íderes
para agir. Está em jogo também a
luta para se manter no poder e
fazer passar sua política ao invés
da pai ítica DECIDIDA após ver
dadeiro e profundo debate e não
apenas por algumas intervenções
em Congressos seguidos de vota
ção DIRIGIDA de todos os lados,
por Iíderes carismáticos. t isto
que procuramos desenvolver ao
longo deste documento.

B- OS FATOS FALAM MAIS ALTO
SOMOS VANGUARDISTAS
Em março de 86, logo após o
Plano Cruzado 1, a Oposição, re
presentando a CUT Regional, co
mandava a greve da Aliperti contra
a aplicação do Plano Cruzado, ali
ás, uma das poucas FABRICAS
que fez isto e foi vitoriosa. Uma
Greve que não acontecia há mais
de vinte anos e que teve o sindica-

to contra.
Houve depois a greve da Sco
pus, contra a demissão de compa
nheiros com estabilidade (essa gre
ve mereceu o apoio da bancada do
PT-SP), sem contar outras greves,
ainda em 86 e 87, onde a Oposi
ção está enraizada. Em 1.985 pro
pusemos e conseguimos organizar
a campanha salarial unificada em
13 -------------

São Paulo, envolvendo vários sin
dicatos de categorias diferentes, da
CUT e da CGT, chegando a uma
greve de dois dias. Nos metalú
cos, a Oposição sempre impôsrgi
a
marca da CUT no comando dessa
luta, em confronto com o conjun
to da diretoria pelega e reformista.
Durante todos esses anos conse
guimos organizar grupos em várias
fábricas importantes da Capital,
conseguindo eleger companhei ro s
combativos para as CIPAS e Co
missões de Compensação; conquis
tamos várias Comissões de Fábri
cas.
Movimento como os da Arno,
Villares, MWM, Caterppilar, Asa
ma, Piratininga, etc etc, se multi
plicaram por São Paulo a fora e,
SEMPRE, tendp a direção pel a
contra. Greves por reposição de eg
sa
lários, condições de trabalho, pres
são contra chefias fascistas, equi
paração salarial, etc� Por causa
dessas lutas quantos companheiros
não entram para as listas negras ?
Isso não é novo e o aprendemos
em longos anos -de luta, como dis
semos no início desse documento,
começamos antes do golpe de 64
reforçamos nossa luta durante ae
época de repressão. Foi assim que
tiv�mos centenas de companheiros
presos, torturados e alguns até
a·
sassinados: Olavo Hansen, Luiz s
Hi
rata, Manuel Fiel Filho. Já
1.968, fizemos uma greve de em
dias na Lassen. Em 73 foi a vezsete
Villares de Santo Amaro, da
um
exemplo de organiza�o e tática
s

que desnorteou a empresa (e era
época do Médici). Em 78 as greves
começaram na Scânia, em São
Bernardo e quinze dias depois se
deu a la. greve em São Paulo, na
Toshiba, onde trabalhava o Anísio
Batista, encabeçador da chapa de
oposição. Dali a onda de greves
com nosso trabalho, se espalhou
por mais de 350 fábricas da Capi
tal,quando arrancamos várias Co
missões de Fábricas, destacando-se
a da Massey, com grandes assem
bléias dentro da empresa. Poderí
amos continuar.
INTERFERIR EM SINDICATOS
DA CUT
Quanto ao querer "organizar"
oposições nos outros Sindicatos da
CUT, isto não merece maior res
posta que a sugestão de consultar
as demais oposições, que tiveram e
tem nosso apoio, para saber que
sempre respeitamos a caminhada
de nossos companheiros. e por is
so mesmo que todas as oposições
que chegaram a direção de seus
sindicatos vêm nos apoiando sem
vacilações. Sera que o mesmo se
pode dizer dos que estão no "ou
tro bloco" ?
Um bom exemplo foi a reunião
de São Bernardo, janeiro, quando
chamaram vários Sindicatos Cutis
tas a combater o MOSMSP e apoi
ar a outra facção, apostando assim
nas divisões existentes entre os
Cutistas de São Paulo. Ao invés de
buscar uma forma de UNIR essas
forças, a fim de derrubar o pelego
Lui� Antonio, apostaram em "es-
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magar'' o MOSMSP e se unir aos
reformistas, declarados ihimigos
da CUT, gente que em 83 apostou
na atual CGT.
Outro bom exemplo é a interfe
rência direta exercida pelo Gushi
ken (do Sindicato dos Bancários
de S.P.) no interior da OSM, antes
mesmo de 84 atuando como um
dos mentores políticos e intelec
tual do grupo dissidente.
Na convenção para formação da
chapa de 84, esse companheiro
chegou a ponto de articular seus
aliados, dentro da própria Con
venção, embora fosse apenas um
convidado.
GRUPO POLl'flCO NA CUT
As questões referentes a "ser
mos grupo político" já responde
mos na primeira parte desse texto,
sobre sindicalismo de massa X
vaguardismo. Mas vale lembrar que
somos criticados exatamente por
que não aceitamos nos submeter
às ordens emanadas de nenhuma
organização. Sempre fomos e con
tinuaremos sendo uma FRENTE
DE SINDICALISTAS, pertençam
ou não a grupos. Não pedimos
atestado ideológico à ninguém.
Sem dúvida em nosso meio há
companheiros organizados em
tendências. Aqui é preciso desta
car, o direito inalienável de cada
um se organizar politicamente
segundo suas concepções políticas
e ideológicas. O que importa de�
tro da CUT, é que todos prat1------------ 15

quem a verdadeira democracia �
perária, ou seja, ponham em práti
ca as decisões majoritárias das ins
tâncias cutistas. Também é verda
de, que muita gente não é, ainda,
organizada e que o "outro bloco"
é formado por vários grupos pol í
ticos. Na Oposição se decidem as
questões por consenso ou por vo
tação, não por conchavos entre
grupos. As Assembléias são nosso
forte, com prática interna de de
mocracia. Nossas decisões são ti
radas em CONGRESSOS (já reali
zamos três). O MOSMSP tem sido
atacado em cima de comporta
mentos equivocados de alguns
companheiros. O comportamento
individual, porém, não pode ser
tomado como regra geral para
"julgar" um coletivo, caso cont �á
rio não sobraria ninguém nem sin
dicato algum dentro da CUT.
SOMOS SECTÁRIOS 7
Não podemos assegurar que e�
nosso meio só existam companhei
ros que não sejam sectários. As
sim, é impossíveí-impedir que pe�
soas tenham atitudes, em determi
nadas circunstâncias que beira ao
sectarismo. Porém, esta não é a
prática da Oposição como um to
do. Não é verdade também, que
nossos "adversários'' sejam demo
cráticos como apregoam. O me
lhor é ver o desenrolar do processo
eleitoral, cuja análise vem sendo
deturpada em vários documentos.

PROCESSO ELEITORAL ME
TALURGICO: HISTÓRICO
Logo após as eleições de 84 (meta
lúrgicos SP) a Oposição chamou
uma reunião de todas as forças
que participaram da chapa oposi
cionista. Dessa reunião surgiu o
Movimento de Oposição Sindical
Metalúrgica de São Paulo. Nesse
acerto, a Oposição renunciava ã
edição de seu jornal "Luta Sindi
cal" e â sua própria organização
regional. Evidentemente, não se
tratava de renunciar âs formas de
organização, segundo as concep
ções políticas de cada um ou gru
pos. Mas tratava-se de unir forças
cutistas na categoria e estabelecer
uma caminhada comum na luta
para se chegar a direção do sindi
cato.
INfCIO DA CISÃO
Aos poucos, porém, um grupo
foi se recusando a participar desse
conjunto sob a alegação que só
podia acatar as decisões tomadas
em CONSENSO, ou seja: nada que
fosse decidido em votação deveria
ser acatado . Como é difícil todos
pensarem exatamente igual sobre
todos os pontos, nada, então, seria
acatado por todos . Ora, esse pen
samento é. próprio de grupos orga
nizados que obedecem rigorosa
mente à sua direção política. Por
influência desse pequeno grupo

(que nunca conseguiu mais de 30
por cento nas assembléias do
MOSMSP, para as propostas de seu
grupo), algumas outras forças fo.
ram deixando de participar do
conjunto. Do jornal que devería
mos produzir em conjunto, embo
ra indicatos em assembléias, jamais
participaram nem deram razões.
Chegaram ao cúmulo de esvaziar
uma experiência importante que
era a Inter-Comissões de Fábricas,
que não é da Oposição e sim das
várias Comissões.
Enfim, a cada momento inven
tavam novas "razões" para não
participar do Movimento que aju
daram a construir. Enquanto isso
iam articulando com "os onze da
diretoria", em surdina, para futu
ramente, jogar a "proposta" de
composição como fato já consu
mado. O resultado dessa política é
a formação da chapa 2 que acabou
rachando o bloco da Alternativa.
Essa discussão sobre uma possí
vel composição com parte da dire
toria, jamais foi discutida com o
MOSMSP. Ela só f<1i admitida
quando o fato já estava consuma
do. Assim, não se pode descartar
que houvesse a intenção de se
marginalizar o MOSMSP do pro
cesso eleitoral.
Apesar desse esvaziamento uni·
lateral, o MOSMSP continuou a
fazer as convocações para os con
gressos da CUT, abertas a todas as
forças, que sempre estiveram con
templadas nas delegações; todas as
iniciativas internas foram comuni-
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cadas a todos que sempre tiveram
liberdade para participar ou·não.
BUSCA DO PROCESSO

i
1

Ainda em 1.985, houve esforços
do MOSMSP no sentido de que
começasse uma discussão sobre o
processo democrático de prepara
ção para as eleições. Diante das di·
ficuldades, foi feito o apelo via
CUT REGIONAL E ESTADUAL
a fim de que se iniciasse esse pro
cesso. A dificuldade apareceu no
momento em que o MOSMSP
propunha como passo inicial,
chamar uma assembléia de todas
as forças cutistas da categoria e se
discutir e decidir o processo. A
outra parte, que mais tarde se a
presentou como ALTERNATIVA,
recusou este caminho e propos
uma reunião "dos grupos", ou se
ja, reunião de direção, um proces
so de acordos. Se isso era possível
em outros grupos, no MOSMSP é
inadmissível por causa de sua prá
tica interna mais democrática que
exige que as questões polêmicas
sejam decididas pelo conjunto. As
sim, de um lado, acatar um acerto
a partir dos representantes dos
grupos significaria levar as coisas
prontas para serem referendadas
na última convenção final. De ou
tro lado, chamar a decidir, partin
do de uma assembléia geral, signi
ficaria desenvolver um processo de
envolvimento do maior número
possível de pessoas, envolvendo os
grupos existentes nas regiões e nas

fábricas. Essa divergência tornou
-se o maior obstáculo. A outra di·
ferença básica estava em que o
MOSMSP defendia chapa de todas
as forças da CUT, sem ninguém da
diretoria, conhecidamente pelega e
reformista. Os reformistas (parte
da diretoria chamada a compor),
enquanto esteve na direção do
sindicato, sempre combateram a
CUT, defenderam a Nova Repú
blica e o Plano Cruzado (com al
gumas reservas apenas). Sempre
combateram a CUT em documen
tos públicos e nunca houve retra
tação; enquanto direção do sindi
cato tiveram comportamentos que
forçaram vários companheiros da
Oposição, nas fábricas, a se expo
rem em hora inadequada, com iste
levando-os ao desemprego e às lis
tas negras.
Neste sentido seria difíci,I pen
sar uma Chapa com essa composi
ção defendida pela AlTERNATI ....
VA. Segundo ela, uma composição
com a reforma, particularmente
com os ligados ao PDT - antigo
PCB e "A ESQUERDA" - seria
uma composição imbatível. Havi
am duas propostas diferentes, por·
tanto. Como se definir isso 7
A CUT CONVOCA
A CUT E.stadual convocou, en·
tão, um debate aberto entre os do·
is blocos para o dia 27 de janeiro
de 1 .987. Esse debate foi exigên·
eia dos sindicatos presentes aquela
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reunião realizada em São Bernar
do. Do debate surgiu a proposta
da CUT Estadual, com o apoio de
todos os sindicalistas presentes
(excessão feita ao Gushiken); A
Estadual chamaria uma assembléia
aberta aos cutistas metalúrgicos
para decidir entre essas propostas
e outras que surgissem. O resulta
do da assembléia seria acatado por
todos. Resposta do MOSMSP - do_
cumentada: acatamento da pro
posta e propondo o dia 13 de
março como data limite. Resposta
da ALTERNATIVA - também do
cumentada: mantinha sua propos
ta original de só fazer uma con
venção final aberta, portando, não
acatando a proposta da CUT Esta
dual.
No dia 09 de março, a iniciativa
foi da Executiva Na�ional da CUT.
Depois de ouvir as duas partes, o
Jair faz a seguinte proposta: a) de
cidir sobre as propostas numa as
sembléia aberta, sem a presença
dos diretores; b) qualquer partici
pante da assembléia poderia de
fender a composição com setores
da diretoria. Se vitoriosa essa seria
acatada pelo MOSMSP e haveria
composição com parte da direto
ria. Se derrotada, a outra parte de
veria acatar também, prevalecendo
sempre a vontade da maioria; c)
ficava assegurado a realização de
uma convenção final, aberta onde
se decidiria o programa e a chapa,
por votação e obedecendo ao cri
tério de proporcionalidade estabe
lecido nas instâncias da CUT. Res
posta do MOSMSP: acata a pro-

posta. Resposta da ALTERNATI-
VA: não acata a proposta. Diante
de tal situação a Executiva da
CUT deu mais um prazo de três
dias para a ALTERNATIVA pen
sar. A resposta no dia 12, conti
nuou negativa. Depois disso a CUT
chamou para si a responsabilidade
de convocar a CONVENÇÃO FI
NAL de todas as forças da CUT
atuantes nos metalúrgicos de São
Paulo.
CONVENÇÃO
A Convenção, realizada no dia
1 O de maio - dia das mães - con
tou com cerca de 900 metalúrgi
cos. Teve como resultado de vota
ção: 54 por cento para o MOSM
SP, 34 por cento para a ALTER
NATIVA e perto de 12 por cento
para a terceira Chapa. Ou seja : 13,
08 e 03 vagas respectivamente pa
ra cada Chapa. Conforme o regi
mento interno, aprovado por una
nimidade, coube ao MOSMSP es
colher suas 4 vagas pai:a � executi
va. A ALTERNATIVA com direi
to às outras 3 vagas não se conten·
tou com a secretaria geral, ·a vice·
-presidência e a 2a. secretaria e a
bandonou a convenção. Esse com
portamento, que dificultou a
constituição final da chapa, mere
ceu severas críticas públicas do
Jalr Meneguelli. Soma-5e a isso o
fato de três dos oitos nomes apre
sentados, depois pela ALTERNA
TIVA demorarem várips dias para
apresentar documentação necessá-
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ria, que resultou em um atrazo de
mais de uma semana para .o lan
çamento da chapa 3. Quando con
seguimos lançar nossa chapa, a
chapa 2 já estava há duas semanas
na rua se apresentando como
CUT.
E bom esclarecer que alguns
sindicalistas que apoiaram a AL
TERNATIVA, com suas palavras e
fotos publicadas em seu boletim
de convocação (caso de LULA,
Gushiken e outros e José Dirceu,
Deputado pelo PT), não respeita
ram o resultado final da própria
convenção, partindo para o ataque
em cima da Chapa 3. Usaram al
guns argumentos que lhe interes
savam e omitiam aspectos impor
tantes do processo. Esse compor
tamento gerou todo mal esta� e
divisões dentro da própria CUT.
Coloco, portanto, as seguintes
questões: Democracia é decidir a
partir de conchavos 7 Quando o
resultado não. for o que defende
mos, não precisamos acatá-lo 7

"democráticas" e com propositos
nem sempre confessáveis.
Em nossa visão, a proposta do
MOSMSP de se discutir e decidir
sobre as propostas existentes em
assembléias dos metalúrgicos da
CUT, apontavam para o primeiro
tipo de democracia, enquanto que
a proposta da ALTERNATIVA
excluía a participação igualitária
dos militantes, canalizando as de
cisões para os representantes dos
vários grupos existentes.
Acreditamos também, que rea
lizando-se a assembléia, a proposta
de composição seria vitoriosa (mas
não incluiria "os onze" diretores).
Era voz corrente que a Ford e a
Gazarra garantiriam a maioria fa
.worável à composição parcial. De
outro lado estaria garantindo um
processo democrático a ser aplica
do na gestão do sindicato.
A outra questão de fundo é a
disputa pela hegemonia (poder).
Esta disputa é saudável se resulta
do da acumulação de forças de
trabalho de base, de enraizam�nto
na categoria, se feita com lealdade
e se a SERVIÇO DA CLASSE.
Não é saudável nem legítima
quando se acumula forças, nãe se
tem raizes profundas e quando se
pretende DOMINAR a partir dos
aparelhos ou de acertos.

Deixemos claro que uma das
questões de fundo, nesta disputa,
é o tipo de democracia que que
remos praticar. Uma concepção de
democracia política construída a
partir da militância socializada na
empresa, se propõe a ser praticada
em todas as instâncias da CUT (e
das organizações partidárias), para
desaguar na concepção, estrutura e
práxis da NOVA SOCIEDADE,
portanto igualitária, co-responsá
vel e participativa. Ou então,
certas concepções aparentemente

PARALELISMO SIND1CAL
1: um ataque antigo surgido de
dentro do peleguismo. Quem não
quer competição séria diz qual-
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quer coisa para se justificar. A
caminhada da Oposição é a melhor
resposta. Sem a organização do
trabalho, buscando formas de so
brevivência na categoria, não terí
amos conseguido atuar tanto tem
po combatendo o peleguismo nem
difundindo as propostas da CUT
entre os metalúrgicos. Os exem
plos citados acima demonstram
como tentamos combinar lutas na�
fábricas e no sindicato, apesar da
repressão e delação.
RESPONSÁVEIS PELA DER
ROTA?
Sem dúvida, ninguém pode se
dizer isento de responsabilidade na
derrota e consequente vitória para
o Luiz Antonio. Nem o MOSMSP,
nem a ALTERNATIVA, nem a di
reção da CUT. Os fatos falam por
si. Porém, a culpa maior não é do
MOSMSP que sempre jogou franco
e leal. Suas propostas, certas ou
erradas sempre foram cristalinas.
Nunca escondeu seu pensamen
to coletivo. Creio que maior erro
praticou quem renunciou buscar a
unidade, primeiro entre os seus
verdadeiros aliados e, secundaria
mente com outras forças. Quanto
aos erros, durante a campanha da
Chapa, eles são o resultado da
confusão criada dentro da própria
CUT. Porém, erro maior praticou
quem torceu e trabalhou contra a
Chapa da CUT, quem dividiu nos
so campo.

CULPADOS DO FRACASSO DA
GREVE!
O clima de sectarismo é tanto,
contra o MOSMSP, que no encon
tro estadual do PT, um delegado
bancário chegou ao absurdo de
afirmar que o MOSMSP foi o
grande responsável pelo fracasso
da Greve Geral. Interessante que
esse mesmo delegado, não disse
porque sua categoria não aderiu a
greve . Ou ainda, se a greve em
São José, Belo Horizonte, ABC,
Campinas, etc . . . dependia da
Oposição Metalúrgica de São Pau
lo.
A RELATIVIDADE DAS VER
DADES
Assim, esse documento, embora
modesto, procura mostrar que as
verdades são relativas. A sabedoria
chinesa nos ensina que um fato
pode ter vários versões. No míni
mo três: A SUA, A NOSSA, e A
VERDADEIRA". Os companhei
ros que já ouviràtn ou leram sobre
duas versões poderão buscar a
mais correta.
Gostaríamos de convidar a to
dos à prática do debate político
leal e fraterno entre os que tem
objetivos estratégicos comuns, ú
nico caminho para chegarmos à
construção da NOVA SOCIEDA
DE SOCIALISTA.
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movimenk.:: populares, do· sindi
cato, da pol:tica partidária ou ecle
sial. Trata-se de um desafio teóri
co interdisciplinar fundamental.
para a continuidade das nossas lu
tas pop?Íares.

Jung Mo Sung, teólogo, leigo católi�o, é
professor no Instituto Metodista de Eosi
no Superior(Siio Bernardo do Campo/SP)
e n(Faculdade de Teologia Nossa Senho
ra de Assunção (São Paulo/SP). É autor,
entre ouuos, dos livros Deus numa econo
mia :;cm coração (Paulinas) e Teologia,:.'
· ccono_mia: rep ensando a Teologia da Li• ..
bertação e utopi:is (Vozes).

1 . Quantas pessoas no grnpo já ouviram
falar sobre o �eo-Liberalismo?

NOVO PARA IGMA
ECONÔMICO
,., .,:

Jung Mo Sung . ··

• J ;.,

Mão-de-obra
2 ....\Jgumas frases estão marcadas no
texto. Qual o s1gnificado delas?
não-qualificada,
matérias-primas
tradicionais e alimentos
3. O que é o ·'conhecimento". de que
se fala na última parte do texto?
têm cada vez menos
importância e valor na
"moderna" economia
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90. As propostas n eoliberais garante-ui a minoria de privilegia
dos, a quem é recopvertida a nova distribuição .do capital. Asse
gura os grandes grupos industria is e fiqanceiros. Propõe ·a
recidagem e diYefsificação �a produção para ·provocar 9.cons�
mo dos que já esr.ão no mercado. Concentra a renda, a terra, os
bens, os privilég.ios, o poder. Gera o encli\·ídamento,'b dêsemprego,
as desigualdades, a desagregação moral. D_eixa de assegurar as con
dições básicas para a vida: alimentação, educ?ção e saúde, chão
para morar, saneamento básico, transporte público e acesso à
justiça.
91. Este modelo re\'ela-se incompetente para resolver a chaga soci,y
que aflige, ameaça e envergonha a sociedade. Ele produziu profun
dos desastres sociais e ecológicos e o aumento da exclusão social.
· Aprofundou a cisão, deixando grandes parcelas excluídas das.condi
ções básicas de vida, mantidas a distância até que desapa reçam por
si mesmas, corno se isso fosse possh-el.
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ivemos uma época de graooes
transições. Modos já consoli
d_ados de comprc(?ndcr e de atuar
na História estão perdendo eficá
cia. Surgem novos enfoques e no
vas linguagens. Fala-se em pós
modemidadc, sociedade pós-capi
talista e outros "pós" como tentati. �a de mostrar que estamos cm uma
época de transição, seni sabermos
bem ainda para onde vamos nem o
que está sendo gestado. Por isso,
fala-se cm crise de paradigmas.
Antigos padrões . de reflexão e de.
ação encontram-se em crise e u� ·
novo padrão ainda não se finnou.

Desenvolvimentismo. No camp� •
econômico, podemos marcar o iní·cio da mudança de paradigma na
década de.1970. Até o final da dé···
· cada anterior, existia um otimis·fu�·
baseado naquilo que Celso Furtado chamou de "mito d. o desenvol
vimento". Acreditava-�e que o de
senvolvimento econômi<:o alcan
çado pelos países ricos industriali
zados podia ser difundido por todo

mundo por meio do processo de in
dustrialização e da modernização
da economia. Com isso, fazia-se
crer que o padrão de consumo do
1>rimeiro Mundo poderia.ser imita
do por todos os países. Na Améii
ca Latina, essa ideologia ficou co
nhecida como desenvolvímentis
mo, um pensamento econômico
baseado em Keynes.
Em 1972, entretanto, foi publi
cado um estudo, "The Limits t�
Growth" (Limites para o cresci
mento), que mostrou a ilusão des:. ·
se mito do desenvolvimento. sé
gundo a obra, se o padrã? "dê crescimento econômico e'dc consumo
dos países do Primeirq �undo fos
se espalhado pelo mundo afora,
haveria uma crise de recursos na
turais não-renováveis e um sério
au.mcnto na poluição ambiental,
q� gerariam um colapso no siste
ma econômico mundial. Em 1973
houve a primeira grande crise do.
petróleo, que acabou reforçando a
c�tica ao otimismo subjacente a
�se mito. Em 1974, Hayek :-- o

papa d9 neoliberalismo - ganhou
o Prêmio Nobel da Econc-mia, e na
conferencia por ocasião do recebi
mento do prêmio fez uma séria crí
tica a toda tentativa de solucionar
problemas sociais mediante a in
tervenção do Estado e da socieda
de na economia. Para ele e outros
neoliberais, não é possível buscar
consciente e intencionalmente a
solução de problomas econômicos
e sociais como desemprego e pobreza.
A única alternativa é deixar
_
tuáo por conta dos mecanismos de!
lmercado.

Merendo. As eleições de Reag�n,
nos Estados {tnidos, e de That
cher, na Ingláterra, consolidaram
no campo político esse n9vo para
digma econômico. O otimismo
exagerado foi substituído por um
pessimismo éom ares de realismo 1
e de religiosidade diante do merca
do capitalista. yejan:o_ � u� exem
plo para compreénd'er melhor esta
mudança. Diante de uma realidad�
sociar na qual existem cem traba
lhadores e somente cinqüen,ta em
pregos, são possíveis· duas· postu
ras básicas. A ptim�ira é dizer que
faltam-empregos, é;j,tl'tt':into;a so
�o é criar mais empregos com a
intervenção· dÔ Estado. Essa era a
postura da fase dcsenvolvimentis
ta keynesiana. A segunda opção é
dizer que Jobram pessoas. A solu
ção nesse caso seria controlar o
aumento populacional. E a postura
neoliberal. Os defensores dessa
teoria pressupõem que o número
de empregos nã'o pode _ser aumen
tado acima dos níveis atuais dita
dos pelo mercado, pois isso seria

um ato de "soberba" ante os meca
nisrnõs insondáveis do mercado,
soberba essa que traria conse
qüências econômicas graves no
futuro.
Além dessa mudança no "pano
de fundo" das discussões econô
micas, têm acontecido também
grandes modificações no ''.cotidia
no" da economia. Estão ocorrendo
no mundo dois processos ·que con
tribuem para altcnir profund.amen
tc as relações econômicas entre
p-ai'ses e até dentro das empresas:
revolução tecnológica e a globali
[ zação da economia.

ªJ

Profundas modificações. Com a
revolução tecnológica, a mão-de
obra n·âo-qualificada e, portanto,
barata deixou de ser importante na
produção. A linha de produção
está sendo substituída por equipes
de produção, com produção flexi
bilizada, que exige pouca mão-de
obra qualificada e mais bem remu
nerada, Sonia-se a isso o aumento
da·concorrê�cia, com a globaliza
ção da economia e com a abertura
do mercado, ·razão pela qual hoje
se fala muito cm "Qualidade To
tal" e em "Reengenharia". Busca
se com esse tipo de prograf(la o au
mento da produtivi.dade das em
presas; e, para tal, modificam-se a
cultura das empresas e suas rela
çõe� internas. Empresas "moder
nas" buscam superar a contradição
entre escalões superiores da em
presa e o "piso da fábrica" - con
tradição expressa por "eles e nós"
- poí um I}OVO tip{l de relação ba
seado em espírito de equipe. E
jpara consolidar este espírito de 1

--

equipe em toda a empresa, está-se
discutindo muito sobre "ética na
empresa".
Nações tecnologicamente avan
çadas e setores da economia dos
·_.. países do Terceiro Mundo que
também estão integrados na nova
economia mundial precisam cada
vez menos dos países e setores tec
nologicamente superados (mão
de-obra não-qualificada, ·matérias
primas tradicionais e alimentos
têm cada vez menos importância e
valor na "moderna" economia).
Com isso, de uma realidade de
dualidade social (por exemplo,
dois "brasis", um rico e outro po
bre, que mantinham relações eco..
nômicas) passamos para uma rca
lidad_c de ''apartação'� (dois "bra
sis" que J1ão têm mais "vasos co
municantes"). Em tennos interna
cionais isso aparece claramente na
1 nova ordem econômica bascada
1 cm três pólos (Europa Ocidental, l
Japão com os Tigres Asiáticos, e
Estados Unidos-Canadá) • no
"muro" que está sendo erguido em
tÕmodos países ricos contra o quel
eles chamam de "invasão de imi
grantes" pobres ou qe "novos bár
baros".

Conhecimento. Por fim, o fator de
produção mais importante· hoje
não é mais, c.pmo no paradigma
anterior, dinheiro ou máquinas;
muito menos terra. O ue conta é o
Tconhecimento. Vivemos na socie
Ldade de conhecimento. Um exem
plo patente disso é que a grande
pressão do governo dos Estados
Urudos cm relação ao Brasil ·não é

p

mais em tomo da dívida externa,
muito menos da garantia da pro
priedade privada dlts- empresas
norte-americanas no Brasil, mas
sim em torno da "propriedade inte
lectual", ou a "lei das patentes".
Neoliberalismo; ·revolução tec
nológica; globalização da econo
mia; o lugar central do conheci
mento/tecnologia; e novas rela
ções e processos de produção nas
empresas; são facetas do novo pa
radigma econômico que está sen
do criado. As análises, os discur
sos e as ações políticas que utiliza-·
mos por muitos anos na luta cm
• favor da vida digna da maioria
empobrecida e marginalizada da
América Latina foram gcstados no
paradigma anterior. Sem oúvida,
muito do que fiicmos e fàzemos
aindá tem vigência; mas não pode
mos ignorar que o mundo está mu
dando, e muito.
Compromisso. Se queremos que o
nosso compronússo com a constru
ção de uma sociedade mais human:i
e justa tenha mais eficácia, precisa
mos criar também um novo para
digma de pensamento e de ação no
campo da econo�a e da polílica a
fim de fazermos frente aos novos
tempos. O que significa a coragem
de abandonam10s as velhas ccrtc.z.as
e a lucidez para não cairmos em
muitos can�os de sereias, aparente
mente críticos, mas que no fundo
não passam de mascaramento de
teorias a -serviço de novas formas
de dominação e exploração ou de
cinismo diante de bilhões de pes
soas que passam fome.·
Esta é uma exigêúcia que nasce
de nossas lutas, seja no campo do�

--0 QUE E CPT?-�
A Comissão Pasto ral da Terra é um serviço c ristão à causa dos camponc•\('\ t'
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um banco de dados sob re os conflitos que ocor rem no c,11npo ll1•rn11" ,1 "'I 11·, l,111,1 1
para atualiza r a sua análise. Informa permanentemente ,1 ,otlr•d,1d1· 11 1 ,1,llr•lf,1 , ""
exte rior sobre a situação do campo. Fortalece a solida ricd,1cft• 11ntl1111,1I ,. 1 1 111 11 1,11 1 1111.il 11o 1
busca de justiça e fraternid,1dt•.
A CPT atua em todo o Brasil po r meio de seus 20 lll•q1011,1h, "'1"11'1 dlc11 r ,111 1 ,
locais. Atua po r meio de equipes libernd,1, e• fl''"º'" v11h1111,11l,1
A CPT acompanha esses homens e mulheres do c,1mpu d 1• v,11l,1cl,I\ li 11111o 1 1j111l.1 ,·111
sua o rganização; colabo ra em sua fo rmaç.io; dt•11um1,1, 111111 "'"', ,1 v1,11f·111l,1 , ,1
injustiça; assessora juridicamente; celebra, na fl', \lhl\ lr1h l,1t1v,1,, v11 111l,11 , ft.11 .1. ,,.
Na Amazônia, apóia iniciativas dos Povos d.r l lor1•,1,1 (w1l11q11eh111, l,1v1, 1cl 111, ,
ribei rinhos) e defende os di reitos de posseiros 1• do, , 01111111 , v1t11l11 d11 •,111, 11,1 '"'" ,1 d,1
sob revivência diante dos g randes p rojeto, 1• do dt•\I ,1\11 cio q1 1v,•1111 1 1111 l l 111d 1•,t,·
,,companha as vítimas da seca e da violcnt,, cone l'llll,1�,11, cl,1 1 1 ·11 1 d,1 ,11111,1 111, ',111 1•
Centro, acompanha os pequenos agricultem•,,, o, c•>i l11ld11, d I lt 11.1 e lt1tl 1· ,1
modernização produz o assala riado ou ,1 1•,c 1,1vld,111 ,1 < I' 1 p1,11111 1 "''·" 111 1 •11•1 1l1•
Mt•smo em condições angustiantes, sob ,1 .,nw,1�,1 d,1 vlul• 111 l,1 , d,1 1,1111 1 1•, "' 1 111•1111>,o,
d,1 CPT, muitas vezes, a rriscam ,1 vid,1, u1nlort,111d11, cf,•1111111 l,111d11 11rq,111l 1,111clo, 11,1
busca de u111 111m 1'"" th• 11111·!1,1�,1 11

APRESENTAÇÃO

TERRA VIVA

Companheiros(as)

t com satisfação e, ao mesmo tempo, preocup�

ção que lhes apresentamos este livrete; Quer ser ap�

nas uma proposta orientativa, para que a

preparação

à nossa Romaria possibilitem uma linha reflexão para
facilitar a compreensão. Mas importante de que a Bí
blia e, mais ainda, do que o livrete é a vida da co
munidade, que deve ser expressa e celebrada nos nos
sos encontros. Por isso, em equipe, modifiquem o que
acharem melhor. Levamos em consideração que os pri-

meiros destinatários deste são as comunidades rurais.
Isso não significa desprezar as queridas e combati
vas comunidades urbanas que são presença viva nas ro
que
ltl.ttias. Por causa do espírito de solidariedade
.ir, move facilmente saberão adaptar naquilo que lhes
diz icspeito.
O trabalho foi feito por várias mãos, se bem
.it topelados pelo pouco tempo.
"O Espírito de Deus renova a face da terra"
Tal renovação
(ri �I 10�). EsLa é a nossa alegria.
J
J! 110, I''' .1•, nos!H\S mãos, pois foi a nós, homens e mE;
q11, "I ,• not, d1•u " lt•i 1 ,\ par.1 f<tzcr dela a nos
,·,,11ot111l, .. 1nou .1 lq11,1ld.1cl1•, .i f1·,1t<•rnid.ido
,OI ,Í
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(preparar: uma vasilha com terra; 01 animador(a); 03
abraço
leitores(a); 01 pessoa para convidar para o
Paz; 01 para convidar para rezar o Pai nosso).
ANIMADOR(A)
Nós estamos reunidos em nome do Pai +
do Filho + e do Espírito Santo.
TODOS: Amém
ANIM - Somos todos benvindos a este encontr_o que nos
prepara para a 6ª Romaria da Terra em
Capivari,
Caxias. A Romaria é uma caminhada feita pelo Povo
de Deus, unido num só pensamento: libertar a ter
ra de todas as opressões para os homens e mulhe
não
res viverem livres e dignamente. Para isso,
de
podemos caminhar desunidos, mas conscientes
Assim
que nós somos a família, cujo Pai é Deus.
que
teremos forças para vencer as dificuldades
aparecem.
(alguém convida para o abraço da paz; canto a es
colha).

LEITOR(A) 1
Nós te louvamos Senhor, porque tu cuidas da terra e a regas, enchendo-as de riquezas.
amolecendo-a
Tu a preparas e a fazes fecunda,
com a chuva, abençoando as sementes.

T: A TERRA QUE TE PROMETO/ TERÁ LEITE, TERÁ MEL/
LEMBRA-TE DELA, MEU POVO,/ SE A INJUSTIÇA FOR FEL (bis)
L: As pastagens do cerrado estão cheias do orvalho da
manhã, os morros parecem que estão felizes; os pas
tos estão cobertos de rebanhos e o plantio se ende
che de frutos e espigas. Tudo canta e grita
alegria!

T: A TERRA QUE TE PROMETO/ TERÁ LEITE,

TERÁ MEL/

LEMBRA-TE DELA, MEU POVO,/ SE A INJUSTIÇA FOR FEL (bis)
A PALAVRA DE DEUS:

L: 2 - No começo de tudo,

Deus criou os ceus e a ter

ra.. A terra não tinha forma e era vazia: As trevas

cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se por
cima das águas... Deus disse: ajuntem-se as aguas
que estão debaixo dos céus num lugar só, para que
apareça a terra firme. E assim aconteceu. Deus cha
mou a parte sólida de Terra e ao ajuntamento

de

semente,

de

agua chamou de mar. E Deus viu que isto
Deus disse: Que a terra produza verdura,

era bom.
erva com

plantas que dão frutos sobre a terra,

acordo com a sua espécie e contendo sementes. E as

sim aconteceu ... e Deus viu que isso era

bom ...

Deus disse: Que a terra produza seres vivos segun

do a sua espécie,

animais domésticos,

répteis

animais ferozes. E assim aconteceu.•. e Deus

e

viu

que isso era bom. Deus, a seguir, disse: Façamos
E Deus
o homem a nossa imagem e semelhança...
criou o homem à sua imagem ... criou-os mulher e ho

mem. Abençoando-os, Deus disse: crescei e multipll

cai-vos, enchei e dominai a terra•.• Eu dou todas
as ervas com sementes que existem à superfície da
terra, assim como todas as árvores com
sementes,

para que sirvam de alimentos•.• E a todos os seres
vivos que sobre a terra existem e se movem igual-

mente dou por alimento e toda a erva verde que
a
terra produzir. E assim aconteceu. Deus, vendo to
da a sua obra considerou-a muito boa - "Palavra do
do Senhor" (cf Gn 1,1.11-13.24-31).
T: GRAÇAS A DEUS.
ANIM - Deus criou a terra e a entregou ao homem e a
mulher para se servirem e cuidarem dela. Uma terra
de agricultura sem plantio, ou sem pasto,
uma terra viva; está morta.

não

e

L: 2 - Tem coisas acontecendo no Brasil que nao dei
xam a terra ser viva: a cerca do latifúndio, a fal
ta de c�idito para produzir, a concQntratão da te.!

ra em poucas mãos, a violência contra os trabalhadores
de
rurais, o desmatamento sem controle, a falta
terra na cidade para morar, alinrento caro no co
mércio, baixo salário para quem é assalariado ru
ral, etc.••
ANIM. 1 - Por que estas coisas acontecem?

2 - Olhando para o nosso cartaz, (eapa) 0 que ele
quer dizer para nós?

2 11

1•11<·011t

ro

ANIM - Sabemos que para os trabalhadores rurais, a ter

PRODUZIR PARA FICAR

(p11•1,wtar: leitura na BÍbliai. uma enxada, 01 animador
( t 1); 03 leitores(a); ]pessoa para o·Pai nosso; 1 pessoa
p.i n.1 dar a benção) .

para

trabalhar

na Terra Prometida por Deus. Não é diferente a 1�
ta dos trabalhadores rurais para matar a nossa fome e

botar para ela produzir. Certos de que o Senhor
Deus está mergulhado com a gente na dificuldade ,

na luta e na alegria, iniciemos este encontro com
a presença dele: Em nome do Pai + do Filho + e do
Espírito Santo. Amém.

LEITOR(A) 1 - Todos são benvindos porque somos irmãos
encontro,

deve-se dar as boas vindas).
O que ficou na nossa cabeça da oração e reflexão
do encontro anterior?
(deixar o pessoal falar)
. canto a escolha

lavrador: trabalhan

do pela organização a fim de pressionar os

�NIMADOR(A) - Irmãos e irmãs;foi muito difícil

filhos de Deus e companheiros de luta.
(se tiver alguém que não estava no lQ

aconteça, os sindicatos, associações, cooperativas
tem que estar do lado do povo

. cato à escolha
o povo da Bíblia, conquistar, morar e

ra não pode ficar sem produzir, senão eles se veem
nao
obrigados a abandonar a terra. Para que isso

gover

nos e fazendo tudo para a gente viver unidos, soli
dários.

A P alavra de Deus:
t. 2 - "Jesus, ao voltar de manhã cedo para a cidade,
sentiu fome. E vendo uma parreira de uva na beira

do caminho, chegou perto dela, mas só encontrou fo

lhas.

Disse então: nunca mais nasçam frutos de ti.

E naquele mesmo instante, a parreira de uva secou".
(Mt 21,18-19)

- silêncio

1 - Por que Jesus amaldiçoo a parreira de uva?
2 - Quem não deixa a terra produzir, não pode rec�
ber bênção de Deus. Quem são

os

responsáveis

que impedem a produção nas nossas terras?

3 - A produção da terra não é para a
exportação,
mas em lQ lugar, para matara nossa fome,e vivermos
satisfeitos, corno quer Jesus.

O que fazer para melhorar a nossa produção?

4 - Como estão trabalhando o sindicato e/o
ciação e/o

asso-

cooperativas, nesse sentido?

JQ encontro:

(obs: se for comunidade urbana:
5 - O que fazer como apoio ao trabalhador
para que ele permaneça na terra?)

rural,

CELEBRANDO A ESPERACA NA TERRA

(preparar: Blíblia, velas, uma muda qualquer para ser
plantada, uma raiz de aipim, uma cana de açúcar, uma
enxada, um tijolo, alimentos já cozidos e bebida para

ajuda a terra a produzir. Façamos nossas pre
ces ao Deus da vida, criador da terra e da in

o lanche (é melhor que sejam frutos da terra: aipim,
banana, garapa,
café, frutos); um comentarista para
o texto de reflexão e um para a leitura Dt 26,1-12.
canto de abertura

balhar.

ANIM - A união entre nos e a presença do Espírito

L: 1 - Trazemos a enxada, instrumento agrícola

que

teligência humana que é capaz de conhecer e tra
(faz-se a prece e passa a enxada)

(alguém convida para o Pai nosso);

(alguém que

Deus, animam a nossa esperança.

mora

há mais tempo na comunidade dá a bênção aos presentes)
canto final

-

.-

-

de

T: ENVIA, TEU ESPÍRITO, SENHOR
E RENOVA A FACE DA TERRA.

(bis)
com

ANIM - Vamos fazer hoje uma pequena caminhada,

três momentos: lQ o povo do campo; 2Q a terra, ir
mã e mãe e 3Q a nossa união.

lª parada: O Povo do Campo
L. 1 - No próximo dia 26 de julho realizaremos a

6ª

Caminhada da Terra promovida pela Comissão Pastoral
da Terra e pela Igreja Diocesana de Caxias,

Esta

Romaria quer ser um sinal de vida e esperança nes
tes tempos de violência e morte. f: como a plantação

verde depois que a chuva regou a terra seca.
T: TERRA VIVA - PRODUZIR PARA FICAR (bis)
L. 2 - A Romaria sera em Capivari -

Xerém

Caxias

porque foi aí que se deu o começo da luta pela teE
ra no estado do Rio de Janeiro. Há 40 anos atrás,
os lavradores se organizaram criando a Associação

dos Trabalhadores Fluminenses (ALF), que os ajudou a
enfrentar a polícia, o Exército e os latifundiários.

Houve expulsão e despejo, mas o pessoal organizado peE
maneceu firme. Em 1961, a Fazenda Capivari foi desapr�
priada. O pessoal sabe que a luta não parou, poque sem
pre houve tentativas de despejos. A última foi no ano
passado, pior que as anteriores por causa das ameaças

de morte e agressoes físicas às lideranças. O Sindica
to dos Trabalhadores Rurais as associações as igrejas
e outros grupos de solidariedade são forças vivas

estão juntos aos ameaçados.
T:

que

TERRA VIVA - PRODUZIR PARA FICAR (bis)
cato à escolha

L. 1 - Nesta 1ª parada, a Palavra de Deus

conta

a história do lavrador chamado Nabô que tinha a sua
terrinha e o rei ganancioso. Deus castiga os que ma]:
tratam o seu povo.

L. 3 - 1 Rs 21,1-19.
Palavra do Senhor.
T: GRAÇAS A DEUS
o comentarista escolhido faz uma reflexão sobre
leitura

a

ANIM - Este e o momento de nos lembrar-mos de todos os

que precisam ter a sua terra e a sua vida defendi -

das. Estes são os companheiros de luta e esperança:
(qu0m trouxe a raiz de aipim faz a prece pelos
dios)

Ín

(quem trouxe o
(quem trouxe a
gros)
(quem trouxe a
(quem trouxe a

tijolo faz a prece pelos sem casa)
cana de açúcar faz a prece pelos ne
Bíblia faz a prece pelas igrejas)
enxada fa a prece pelos lavradores
submetidos ao trabalho escravo)

(após cada prece: T: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE)
L. 2 - Antes de começar a caminhada, queremos

todos
unidos neste pensamento: tem muitas e muitas pes
soas, em que a sua lembrança está bem viva em nos,
mas a presença é só espiritual. São os mártires da
terra, mártires de Deus.

T: QUE O SANGUE DOS MÁRTIRES, AUMENTE NOSSA CORAGEM ,
PARA LUTAR, SENHOR !

(bis)

(espontaneamente cada um vai gritando os nomes
e
acende-se a vela. Após cada nome, todos dizem:
PRESENTE + JESUS CRISTO, lQ MÁRTIR + ÍNDIO MARÇAL GUARANl
+ RAIMUNDO GRINGO
+ EZEQUIEL RAMIM
+ NATIVO NATIVIDADE
+ PAULO FONTELES
+ MARGARIDA MARIA
+ IRMÃ ADELAIDE
+ PE JOSIMO
+ ROSE
+ BENEDITO
+ SANTO DIAS
+ SEBASTIÃO LAN
ANIM - As velas acesas nesta caminhada nos dizem qw•
a vida destas pessoas sao uma luz na escuridão cio
"
desânimo e da falta de esperança. Peçamos quv
divina luz do Espírito Santo nos mostre de modo

l'

1 .iro o que fazer para que na nossa terra nao seja

volvimento. O que isso tem a ver com a gente? São os
países ricos (Europa, Japão, Estados Unidos, etc ..)
que têm decidido o modelo de desenvolvimento do Brasil

m�is derramado o sangue do povo.
'I': /\ NÓS D.f:SCEI; DIVINA LUZ (bis)

e dos outros países. O progresso e o desenvolvimento
que eles obrigaram e os presidentes do Brasil aceit�

EM NOSSAS ALMAS ACENDEI
O AMOR, O AMOR DE JESUS (bis)

ram, trouxe problemas para a natureza (desmatamento,
desemprego, dívida externa, etc...) Ainda mais, com
a ECO sendo realizada no Rio, eles querem controlar,
a nossa Amazonia (por exemplo, uma terça parte
das

caminhada com cantos, ver final do livrinho

A Bíblia vai à frente: Atrás seguem os 4 síbolos
2� parada: TERRA: irmã e mãe.

espécies de animais e vegetais do mundo estão na Ama
zônia) que é uma grande fonte de riqueza na produção
de boas sementes e remédios. Na ECO não se tocou co
mo devia na concentração da terra em poucas maos. O

(apaga-se as velas)

canto - Romaria da Terra faz o povo •..
L. 4 - A terra é nossa irmã e nossa mae

Brasil teve a maior safra agícola por causa do
bom
tempo e não porque se repartiu a terra com os que ne
la querem trabalhar e viver.

T: TERRA VIVA, PRODUZIR PARA FICAR
L. 4 - A terra foi criada pela bondade de Deus,

todos vivermos alegres e felizes. A terra não

ser agredida, desrespeitada.

para

pode

Pergunta: 1. E da nossa parte, como trabalhadores

trabalhadores o que fazer para defender a natureza e

T: TERRA VIVA, PRODUZIR PARA FICAR

a terra da ganância desses grandes?

L. 5 - Não se pode falar em ecologia e defesa da natu
reza se isso é um meio de esconder as desigualdades
e as injustiças, criadas pela dívida externa e con
centração da terra.

T: TERRA VIVA, PRODUZIR PARA FICAR
Para ler e refletir

Presidentes, governantes e cientistas do mundo in
teiro se reuniram no Rio de Janeiro, agora em jun
nho para tratar do Meio Ambiente (natureza) e Desen

e

L. 2 - A criação é um presente de Deus que deve

l

ser

acolhido com respeito, louvor e ternura. SÓ assim
a gente terá condições se criar novos laços
de
amizade, justiça e paz.

canto: Irmã sol com irmã luz
(ver: celebração: Terra viva: irmã e mae - naexo)
Planta-se e rega-se a muda.

L. 1 - A terra é vida. O nosso planeta é um ser vivo.
Ê como se fosse um único e grande corpo vivo.

L. 2 - A terra sente, sofre, respira, pulsa, se ale
gra. Todo ser vivo sobre a terra faz parte de um
único organismo vivo, a terra.

L. 3 - Também o ser humano faz parte do grande ser vi
vo, a mãe terra.
T: Louvado sejas meu Senhor, pela irmã terra, a mae
de toda vida.

L. 4 - A solidez das rochas, a força dos ventos,
gelo das cordilheiras, tudo é vida.

a

T: Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã terra, a mae
de toda vida.

L. 5 - A energia das aguas, a agitação das cachoei
ras, a serenidade das planícies, tudo é vida.
T: Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã terra, a

mae

L. 1 - A semente que brota, a planta que cresce,

a

de toda a vida.

fruta que amadurece, a folha que apodrece; tudo e
vida.

T: Louvado sejas, meu Senhor, pela terra, a mae de to
da vida.
L. 2 - Os animais que respiram e se movem, os vege
tais que fazem a "fotossíntese", transformando a
luz do sol em energia, e tudo é vida.

T: Louvado sejas, meu Senhor, pela terra, a a mãe de toda
vida.

L. 3 - Do menor e mais desconhecido inseto, utú

"

grandeza e a força das baleias, tudo é viclt.1, Ludo
estã em ligação, sintonia e comunhão, em inlerde
pendência um com o outro. Ê a grande sintonia

<la

vida.

T: Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã terra, a mae
de toda vida.

L. 4 - Trabalhar a terra e criar laços de amizade,
estabelecer relações fraternas com a irmã e
terra e com todas as criaturas.

mae

T: Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã terra, a mae
de toda vida.

L. 5 - Cultivar a terra e criar comunhão, auxiliar a
própria terra a desenvolver sua fertilidade e ca
pacidade de produção.

T: Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã terra, a mae
de toda a vida.

3ª parada:

O agape (refeição fraterna)

ANIM - Companheiros e companheiras, nós caminhamos

até aqui. Isso é sinal de esperança. Quem estã p�

rado e não pode andar é comparado a um morto, sem
vida.

1 - Quais sao os motivos da nossa esperança?

Como é possível a realização da Reforma Agr�
ria?

2 - Neste ano de 92 vamos eleger novos prefeitos

e vereadores. Um candidato só ganha eleições come

voLo do.trabalhador, do pobre que é maioria. Você
acha que as eleições desse ano podem ajudar a me

o

lhorar a nossa vida? Como?

3 - Como ajudar os trabalhadores que estão desani

mados de luta?

1.. 1 - A Bíblia nos diz que Deus se alegra quando lhe
oferecemos o fruto da terra e do nosso trabalho.
canto de aclamação
A Palavra de Deus. Dt 26,1-12

Palavra do Senhor
'1': GRAÇAS A DEUS

um comentarista faz uma breve reflexão
ANIM - O Senhor so quer os nossos dons porque

eles
constroem fraternidade. Vamos colocar na mesa o
que trouxemos, cada qual fazendo uma prece de ofe
recimento.

apos cada prece, coloca o alimento ou bebida na me
sa e canta-se o refrão. Quem disse que não
somos
nada
ANIM - Antes de nos servimos vamos dizer a Deus e aos
irmãos corno está a nossa organização para Romaria:
- a que hora os ônibus vão sair?
- os cartazes e faixas já estão prontos ?

- A 6P Caminhada será no dia 26, domingo com a con
c·tm tração na Cidade dos Meninosàs 7: O Oh. As 8: O Oh
r;p1·:i u Romaria seguindo pela Estrada da Volta Fria.

rumo a Capivari.
ANIM - Deus é o Pai de todos. É ele quem nos dá a al�
gria de participarmos da amizade de todos. Por is
so, rezemos.

Pai nosso....
T: POIS VOSSO É O REINO, O PODER E A GLÓRIA PARA SEM
PRE!

começa a servir os alirnnetos e bebida

IRM.ll:O SOL COM IRMA LUZ
Irmão Sol com Irmã Luz
Trazendo o dia pela mão
Irmão Céu de intenso azul
A invadir o corõção. Aleluia!
IRMÃOS, MINHAS IRMÃS
VAMOS CANTAR, NESTA MANHÃ
POIS RENASCEU MAIS UMA VEZ
A CRIAÇÃO DAS MÃOS DE DEUS
IRMÃOS, MINHAS IRMÃS,
VAMOS CANTAR, ALELUIA!
ALELUIA, ALELUI .• ia!
M�nha irmã Terra que ao pé
Da segurança de chegar
Minha irmã planta que está
Suavemente a respirar. Aleluia!

Irmã flor que mal se abriu
Fala do amor que não tem fim
Agua irmã que nos refaz
E sai do chão cantando assim:
Aleluia!

Passarinhos, meus irmãos
com mil canções a ir e vir
Homens todos meus irmãos
Que nossa voz se faça ouvir. Aleluia!

2 - POVO DE DEUS

O povo de Deus no deserto andava
Mas à sua frente alguém caminhava
O povo de Deus era rico de nada
Só tinha esperança e o pó da estrada.
Também sou teu povo, Senhor, estou nesta
estrai:!a somente a tua graça me basta
e mais nada. (bis)
O povo de Deus também vacilava.
Às vezes custava a crer no amor.
O povo c.le Deus, chorando, rezava,
Podia perdão e recomeçava.
Também sou teu povo, Senhor,
E estou nesta estn>.da:
Perdoa se às vezes não creio
em mais nada (bis)
O povo de Deus também teve fome
E tu lhe mandaste o pão lá do céu.
O povo de Deus cantando deu graças,
Provou teu amor, teu amor que não passa.
Também sou teu povo, Senhor,
E estou nesta estrada.
Tu és alimento, na longa caminhada. (bis)
O povo de Deus, ao longe avistou
A terra querida que o amor preparou
O povo de Deus, corria e cantava
E nos seus louvores teu poder proclamava.
Também sou teu povo, Senhor,
E estou nesta estrada,
Cada dia mais perto da terra espenída. (bis)

- A classe roceira e a classe opedria;
Ansiosa espera a reforma agrãria.
Sabendo que ela·será a solução
Para a situação que está tão precãria.
Saindo o projeto do chão brasileiro
De cada roceiro plantar sua Arca,
Sei que na miséria ninguém viveria
E a produção já aumentaria,
Quinhentos por cento só na pecuária.
- Esta grande crise que há tempo surgiu
Maltrata o caboclo ferindo o seu brio.
Dentro de um pafs rico e altaneiro,
Morre brasileiro de fome e de frio.
Em nossas Manchetes rica cm imóveis.
Milhões de automóveis já se produziu.
Enquanto o coitado do pobre operário.
Vive apertado, ganhando um salário
Que sobe depois que tudo subiu.
- Nosso lavrador que vive do chão
Só tem a metade de sua produção.
Porque a semente que ele semeia
Tem que ser à meia com o seu patrão.
Os nossos roceiros vivem num dilema
E o seu problema não tem solução.
Porque o ricaço que vive folgado,
Acha que o projeto, se for assinado,
Estará ferindo a Constituição.
- Mas, a grande esperança o povo conduz,
Pedindo a Jesus pela oração,
Pra guiar o pobre por onde ele trilha.
E para a familia não faltar o pão.
Que ele não deixe o capitalismo
Levar ao abismo a nossa nação.
A desigualdade que existe é tamanha.
Enquanto o ricaço não sabe o que ganha,
o pobre do pobre vive de tostão

ROMARIA DA TERRA

. QUEM DISSE QUE NÃO SOMOS NADA

Romaria da terra/ faz o povo aneunir

REFRÃO

numa luta sem guerra,/ Nós lutaremos por ti!

A terra é sagrada/ feita por Nosso Senhor
Ele fez e deu ao homem/ e também lhe ensinou
que é nela que vivemos/ e a ela abençoou.
É Ião linda a natureza/ é obra do Criador.
E Deus deu a inspiração/o homem fez a plantação:
foi assim que começou. (Gcn.1,26-31)

Quem disse que nao somos nada
Que não temos nada para oferecer
Repare as nossas maos aberbs
Trazendo as óferbs do nosso viver.
1 - A fé do homem nordestino
Que busca um destino, um pedaço
de chão.
A luta do povo oprimido
Que abre caminho, transforma a nação.
ô,ô,ô, recebe, Senhor.
2 - Retalhos de nossa história
Bonitas vitórias que meu povo tem
Palmares , Canudos, Cabanos
São lutas de ontem e de hoje também.
ô,ô,ô, recebe, Senhor.

Amigo trabalbador/v.cja a nossa situação:
- Ó QUE COISA BONITA
nós queremos trabalhar/ e não temo condição.
A terra, que era nossa/hoje é toda do patrão;
desemprego na cidaddvirou uma maldição.
Precisamos nos unir/ e nós vamos resistir,
ó que coisa bonita (bis)/ Deus Pai
.pOr a tc:na cm nossas mãos.
Libertador/ criar negra cor, ó que coisa bonita
ó que coisa bonita (bis)/ Jesus é nosso
Irmão sem separação/ ó que coisa bonita
ó que coisa bonita (bis)/ O Espfrito a fé
a força o axé / ó que coisa bonita

•

•' ' ' ' '
' ' I
' ' ' '
' '
I

I

I

ó que coisa bonita (bis)/ Mãe por Deus escolhida,
Negra-aparecida/ Ó que coisa bonita

�

ó que coisa bonita (bis)/ celebrar Deus �a
vida com festa, comida/ ó que coisa bonita
Ó que coisa bonita (bis)/ essa reza, esta
.
.
missa, Clamor de Justiça/ ó que coisa bonita

3 - Aqui trazemos a semente
Sangue desta gente que fecunda o chão.
Do gringo e tan,os lavradores,
Santo e opcrarios em libertação.
0,0,ô, recebe, Senhor.
4 - Coragem de quem dá a vida
Seja oferecida neste vinho e pão.
É força que destrói a morte
E muda nossa sorte, é Ressurreição.
0,0,ô, recebe Senhor.

- MOMENTO NOVO

Deus chama a gente pra um momento novo
de caminhar junto com seu povo
É hora de transformar o que não dá mais,
sozinho isolado ninguém é capaz.

POR ISSO VEM,
ENTRA NA RODA
COM A GENTE TAMBÉM
voct É MUITO IMPORTANTE.
Não é possivel crer que tudo é fácil,
há muita força que produz a morte,
gerando dor,tristeza e desolação
é necessário unir o cordão.
Na força que hoje faz brotar a vida,
atua cm nós pela sua graça,
é Deus que nos convida prá trabalhar
o amor repartir e força juntar.

SOM OS GENTE NOVA VIVENDO O AMOR
SOMOS COMUNIDADE, POVO DO SENHOR, t.,t:;
1. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores/
operários, lavradores, biscateiros e outros mais;
E juntos vamos celebrar a confiança,
nossa luta na esperança de ter terra,pão e paz, e:e
2. Vou convidar os indios que ainda existem;
as tribos que ainda insistem no direito de viver.
E juntos vamos, reunidos na memória;
celebrar uma vitória que vai ter que acontecer, ê, ê.

BENDITO DOS ROMEIROS DA TERRA
(Mi Maior)

1 - Bendita e louvada seja/ esta santa Romaria!
Bendito o povo que marcha,/ bendito o povo que marcha,} (b.u)
tendo Cristo como guia.
Sou, óou teu, Senho�,
óou povo novo, �e.thta.nte, .e.utado�!
VeU/2 doó pVteg/t,(_noó,
doó pequeMnoó, JuM Cwto Redento�!
2 - No Egito, antigamente,/ do meio da escravidão,
Deus libertou o seu povo. / Hoje ele passa de novo }(b.u)
gritando a libertação.
3 - Para a Terra Prometida/ o Povo de Deus marchou.
Moises andava na frente;/ hoje Moises e a gente,}(b.u)
q�ando enfrenta a opressão.
4 - Caminheiros na estrada,/ muita cerca prende o chão.
T�do arame e porteir� / merece corte e fogueira, b.w )
}r ·
sao frutos da maldiçao.

5 - Quem e fraco, Deus dã força;/ quem tem medo sofre mais;
guem �e une ao companheiro / vence todo cativeiro,}(b. )
.w
e feliz e tem a paz.
6 - Mãos ao alto, voz unida,/ nosso canto se ouvirã
nos caminhos do sertão, clamando por terra e pão. (b.u)
}
Ninguem mais nos calarã.

7 - Meu São Francisco das Chagas,/ da matriz de Caninde,
Seja nossa companhia/ nesta grande Romaria
pra terra que a gente quer.

b
} ( .u)

3. Convido os negros, irmãos no sangue e 'na sina,
seu gingado nos ensina a dança da redenção;
de braços dados, no terreiro da irmandade,
vamos sambar de verdade enquanto chega a razão,ê,ê.
4. Vou convidar Oneide, Rosa, Ana Maria
a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor/
E reunidos no altar da liberdade,
vamos cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor.
5. Vou convidar a criançada e a juventude/
tocadores me ajudem, vamos cantar por ai/
O nosso canto vai encher todo o país/.
velho vai dançar feliz
quem chorou vai ter que rir.
6. Desempregados, pescadores desprezados
e os marginalizados venham todos se ajuntar/
à nossa marcha para a nova sociedade,
quem nos ama de verdade, pode vir, tem um lugar,ê,ê ...

•

r.'
,....
"'
'
1- '.,,.... . . -.

-

. ... .' .r.
.,._ . . . -

-

-

'.

.-. -·-

•

..

•
,

'

�"

-�
- l'

·- ....,
.-;:-

""

.,,. �
.
�

-

.

•

•
. r .·

•

'
•

•••
e 01--rrss.t: e
'
,.,.. •. �,.. __

••

•

E A LUTA CONT\NUA

•

•••

------------.-�,----------- --- ---�-

--=-----------�--_..,-----..,..,,r-,--h
'

.. . .

.· ,.

.:. -�:; -

... .
·"'i,.";:�-' -

• �·· 1'-•'
.i' .

. '.

..

..' .,. '... '.•• ,
.. . ·
.. -,- -�-�r.�

.

•

... .. ...
·- ,.. -...
.. . ... .,
�/

-- .
.�

'• •

•

�..

. .

....... �
..

!

•

·-------------,---,

. l.

•

'

•

º'* ?-

?ES�rEr·J..JrJJ1

1

f•

.. +-r:.
,...

' '...

....

......__,,,

o

•

.

'

.

-.

•

•'

..

•

••

..

.

.. ,

.
••

•..

·,.,; .

.

..

•

'

..J...�..
--- ,,.

••
- (*f

,

...

,M:.:,,

A Comissão
Pus tora 1 à o Tráôa. l�9-dor, se,n
.
. ·d. ..e
.
tiu a necessidade de contato mais rrea.�ente
••
•' .:
·

<r;r:�..,.

gru-

com os t1�ªbalhadores e coo:rclenação dos

pos de �;5-.i-·ios Cristãos.
'.

��·:

, .

#

es t,1.r
uonemos
ru.to
q,1e
ambetn
t
·
gs
Sep.ti��
•
�-· ........... ..
m·
11eces s id�).d e .
1emos
dos.
ta
[tfas
-:mpo
�
to
...
,.
..
·t.,.:ln1oe1n I.� 0 r·�be-las.
dar
�

;

:-:ossD.3 no·tfcias como

1

1

de

s i1n como (1 os f::.. to;?
J'
•
l.. -, , ....l'=' ru:
.. .

1

.

Í'i ""

•

f1 t.n T• ,-.:,m·
e
.-....

0·C!
. :

j� ,
•.11- y,,-.,.

•.

t:J

... �-'\.-- .....

,,,;;;_

.

,'

·,

u·

.

-

.

.,..,.. _,_ , ""<•
.. _-4. ....,,

.... .

�

•

'
,

'•

. ..

•,

.

.

.·. .. : ...
. .

:(

�·

.
.

-·,,..\· ...-

-.;..
:

.,

f

•

!t

j_

..

..

..

. . .

�- �
·
'J '
• .":
11'"'�
>h
�
�
"
' �-.- 1-°S ) 1,
;
..
i/111,,1'
••

e Om,.�...i-s s t<'·"· o
..

··.·. :,·.:. ., , .
. • ·.·
. ,,
T l"\,l"' r.�
.: �- - _-_,;,, •1...c-. ..L

,,.....

;

•

2

.
•
.t.

r•

....: oi , ,

'�

:,
,.�

.
•
•' ·.;
te-

'"

. .. .
•

.

.

. .

··�

t

.

•
'

..
•

!

.

.•

t, ri1 ,; i/l; oc· o� _r; "-�,!:'· ,. ·Q.. �,.-. ·\

• ..

l

... -..x.;, "'-':.."�..
"7'"� . ,..'
.,.

-... .......

.•

•

� \..... .

... • •

\,... .......

•

•

•.

•

ç ...,, '\,."' ;.. - \o

... _._,

.

. ,.

-·
•

•

.

''

..

....

.

.

.

'•

envi.

•
J:,

•

•

{...

.. . .
. .: ..
,..: ·.. : ·'·.-,
. . .;
•

�-

---

da Pastc1"al

üÇllO
OI

�

. :..r. ·...

· ._,;..,_ •• • '.}_._. .•�
_.
.... !
.. :�:...-:,... :·,
:

. .

-.:-.,.,.

�loce,
com
.-

•

. .

-

"

Rio de Ja.neiro •

•

..

.,1

·'.f � -� ·
.,. ...··.'.,...
';..""
.,...
n.cs .·xt>o.,

nos .1..a tos
..,1 r. ....
�, p, ,.e
,,,...,..,
Uto,: n ..,.,

1!

4,., "':- ) •..

'�. ;_�
.J

•

;-,_.

" �

. '··' '

'

�1 A
i,._
.�
.....-_.� s�
!)..,..._
..,.

C,fi'
.,..,

-�

'r'"· •.
.
.,
. :..L
.., .. .. '('-'"ia
··: ,.. \i �:... _._,:.._

"'

,. ,,..)� �
�
, ri
� .. \,.

.:.,

' \
.. ç

:,.
>•

.

.

·-

.... �
'

.

•

. . .. ,. -

,.

•

.. .
..• . .

;:,,

I

. .
.

•

l

•

..

N
•

.... '-.J

1

..... , -• '\"'°' .;J\ :. -

,.... ... .

. r .,. ;
.•.)

• . r.

l·- .tJ....�. ·.. �
--

t :.,,.

•
-

- ..
- -· -

,....l " •,
V-'.

r,.. ("

•
.V ,;,.. ..__
.......,
....... C',...
-�
1"" .�.
.

;,.,;;

,

, V _...

•

�

.
.
�
"
"""'"
''
·
-r
.
....
"·
.
··-"""
�
.
...
....,;
.
- -..
n e � C·
V
i :" T.., :i..o" ..
O
.
,...,
.
�
1
_,
0
1"'
�·
,
f'
�
b
;
,
t:
(. e ''
�. º!-' o . o .., .,' . .. . J.... - . º'' . ,..; .
�

V•

•

ô,

.
vt

...

J

,,")

�i ....
•

..,

o

'

r�

..�

., -..

c.""'C
•

.'')

. -�
. �,
'\�Y
'0A
�.J,..
y

- -\.

...' ..

... l)

..J'0I

l
.-"'; � ... \.-• ..... •_' _,,..,,,.
, ._
V;. .•, ..,.
.
1,. _ 1
•• ,,
r, ,1
• , ,., .�

1.;.. .......

,.,.

' -·'

l

.. :. ,: . . . ..,
V-·•

s
...,

,, l"
l

..
,..._ ,,.,
.....; • •I.
,.
· ._......
.....
l_..

•. ) •·

- ',• ,t'

I' •

1

_.,

<

-4o,,o>

.. r...
'·'l',,
.,.. . -:
,

f"'< "":.- ?i
I
.,'f
•
,, ,..._, _.,
,,._
>o

-

C' ., , ::

�! ...!_.. "

r�

..
� -r

"� :, ..,., -� ·-.....,,,'- '-..
..
.,.,_.,., .- • � ,!. ,

...,;

'V

..... _

.,1,,,......

'-6'

•

7i' -

-

•• J-·

\,,,,,

.:te,
,...
.
I�-:i
,.., ...- o

1"
f""\ .._:_<._,_
!·.i:'\...º..;,-

'·"- ;:.:,
.:. �OC

•-.

C"' -� ._...r.

�- ,i
.. •"t_.
J- _,..

...---

. � \..... +- - o:::-• ...... � .......... o�..... -=-.
.....___
·;·-·.. ,.:. ,,.,_..
..: -·'"" *'( ...
.,�
--·
.... os
,

,. 'l

.
;..

•

•

j.�

...,.•.'

........

..

'··. ·' -it ..... - �- r�

•.... �.

lit..,..J

-�

.;.

-

.....

'-:

.

�...

,',' o ;,;.. e .....
• '
"
..,
,
C."'
.•
.. ' . (1 ·- ·c,p .....
., ,,·�
•
- . ...• !'.;. r·
: : f. •• • • ? ' t .�. ,,
.
.
"
, -{ c1r:-.-v.. ,.V.,
"
�)
:-.. �-_.., V

-

oh

...

__

-·
.....
- ,t� .,.,_,
(
...' '.
,.....,
,/

-

' -"'1 ("""
"": •r "1• •l":
•. �•-..,,•....�a "(
'
\J
_ .... ,

.,J..� ... '
\

.

__...

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

;�..... o

... .
-_

-

�,

., ........

r-- - .,,..:
..._:

e. ....

.:� V
;

e

•

-

O ._

,

�j

..:, r-:. ( -: •.'"': ...
. . ,... ..........
.r..
,'
..,..,�···. -1 �
,,., .......... ___....

.l ...-� ......

J...,..

... �-

.,.-e

- · , ·•• \'), •'o

· .I

'
("''
"', '•·:
,t ..

""» ' 1·

•

·1

'

e,

. ... .., ·r - ·"• •.,........,• ..I
•- ,,.�
,,,
J.. ...•
O

.,
ºY• ,• 1 • 1
..\C ! 1-,
)
.r·
...,.
•
7
...... - ,- O",• ,• V, " " l !
.
.' �. • l. • ..• o--....,,.. ,,
,••:.. , •:,<"'} •º"'"º'
,,. ·' •,, .. .;......;
,1-

�--

,....
v-····-···---....... \ .... v
'
...-.....
.' ........ ., .;.. '..�
J:
.,_ )"
' ytr.,
-.-

..,.........
; 1 - \":
t.., (...�;,.;.."J •

<!"

•.. ...

.......
- _, -• �
r
,· "1 ' ...
,
,
(. ,. f• . .,.,e,
.. .... ...,....... :
,........ ..:...

'

,. \..,'

.... ; .

.!.

""'

..._, s,,.:..
o r.o�l�
U·.\.''.:..
e....-...
1 � � .,.·. o e',.
.
.
.
.,
............. �.·-·
•
;
..
,e
o
e·.
<�
...
,
C'!
rv-�
.. �t o 1 . �; t; · � r- C· rn
,-<�,.... ,;;:..
.-.:-v ·.... ,....-e.
.
• .,., .. ,r

.,

�

\ô
....
e
....-: ,""'�

�
.,
...._
rv••,
,...
s
....
.
....
�
.....
.
.
l
C

i

-

'

.
.
,,
....
,•
._; _...,,� l. ""
u ' , -' ·
-�
,
. . ,� <:
'
......,• :,
•-..- ."' ,,.... L.
•
t
...
,
.
.. ... . <. .., ,
·.... .
1.,;. ... r, -..,1 ...
.•
,. .. \-. l- · ...,,,.., � 0 ""
1 ' · 1, ..A
.
.
.
·1.
.,,'-....A
,.,,

en

o

... • )
.,... ,11·••)

l"" �.... ('\ (':
.:•

•I

._.

,

-

'

- -t

·""' �,

""\
I<

: - r"

.1

•

'J

\

-

.}

'-

,........ /"""(

'

..

,_

:.,; "" • Jo.

- .:. .... ,r

..

r'.11
.., , a • .

..........

-

,.

- .. \.A.

•

l

••

-1 ..
,..,._••t .,..,._
,,..,!.
. ,
"'\
. \.. •1 .• t l 1 1, •.. l . 1 t ,... . ,....,

'"'• -.� • ''"

.

•

�-1'\-

...
'' ,.,-::....e.,
...
.
.. :.. ... � - .- . .- , .....- ...._
!
' • r.
�
"
�:
J
'-� (.
�
Ei
v
(�.. O e.
• .... •,.1
\:.:",
",
o
.·"",
)....'�;
�
-·
.
.
..
.
�.,
1•·,
•.
..
\.,
,.,,
.
.
'
'
,,.
.
..
.
.. ,,,,_ , .,· ...:..>' ... ...., .......'
"'·� ...... ·. � ..-�. "",T. . r {·•. n
,-,
C
l
"
·
.
""
.
·1 l O
()
.. .,,,,.,,t·
,.:_....,... ,,....,;
, s ..: .,_
" '.�··· O
-·
r
1
,..._
,:o
r-·,
º
,:1
..........·,'".,:,' ·
�
..-... �
,; ••• � ',...o ' �,r · _:_ v Ô
,.
�
'.
. �"\(' " .'-·\
,-.
...
..
,
�-- "'l r. 1,.-,.. r. � y, '1 e r·r_.
,".'I
V\..,.,.;.).
:,.; .J.. <..' • ..,)Ci• .J-J.. J.. _1_,..} v'-' .
,
.
� • '
/':..'. "'f"I t'':
V •..·,·......< f"'ol
'i
.....
1.t: .....
•
�,
� _._ .
•
....
f
•
'- � .,,,
.
....
..
'-.
"'.
.
..
.-.
.
.a. ..."'
�
.
....

•

l

'

)l

"-

O
n?
t:J
C
,lfUIOS
4
�
,Q
,l,l
ES7DV
0
7
,9
e
.!)/
A.1
S/
é
..s?
tE
L>
e
/'.,,eés/�éÂ/ r �.,B:)Ct:/RE/
e St=fl?'9,,D�
tJ
nn»
�
,,ea::;,e
/:J
,9
r
A1as
r-}.PR/AXJ.R R19 €4"
,Rl:
SC/YJ�
..
50C/'9</

1

•

·•••

-

GoS '7'"(:/ � St=,,e SOC/�/$7i9

•

1

- . -·- -

11

1

'.

'•

-

-

'L- ...

•

•
..

-

•..-e. • ...

-

•

.
a
.
·
a
i
r
a
t
s
e
o
r
· te o dint.ei
disposição. _dos tro.ba:l_hi1d.Q
rtU
u
·1.
i
o
f
,
s
o
n1
i
v
'
o
m
o
C
.
res , •
lftl!
· ,t
.
Q_
r
o
c
d
a,
·
,
o
a
i
n
u
n
d
ia
r
� .t-1i to
g e m o d a 1ute\. r..os t r.2..bal.11!
s
e
r
o
h
l
e
n
e
d
l
o
r
n
m
e
s
e
dor
,.,
,;.; ,!-A U,l..
·e o na... i"'is o e.::, . .:1:J. °'-' v 1....A.._.._q. • •E�
e
t
r1.
rt
u
t
a
o
m
s
i.
l
a
e
i
d
n
i
.
s
"'!l
t�
de
s
á
d
a
s
e
f
e
2
[1.
o.
r
:
'<.
'-e
o
d
volta
1

i:i

('!' -

-�rabalhadores, pois
À

,
·r"O">....

essa

�
d
a
d
i
l
�
i
f
u
ir
e
d
a
d
r
e
v
e·a
a
r
e
s
.
;
o
s
:e
u
�1
o
t
�
c
i
d
11
i
S
o
d
a
r
t
s
o
r1
o
d
n
;
c
'l1
0
<�
d
i
t1
g
e
c-eRS
tatt<.PS
balli'?.dores nos. l.. i.. be. r
... . 1 .

-

..

-1-�
a
u
a
1
v
i
ct
.
11
1.
,:)
o
m
s
i
d.
o
m
9
i...: o e

:1
m
ti
a
r
u.
p
s
o
m
r
i
t
r
a.
�a e p
rx:s
i
a
�
�
,
r1.
d
c�
z
i
n
r-�
g
r
o
a
lut
s
ma
i
s
s
e
�
s
a
<l
OS
$
r
�
t
liber
r
e
v
i
v
e
a
ã.
i
v
e
d
s
e
õ
e
i
d
n
co
i
f
o
m
o
c
,
e
t
n
,e
E:
0
·
n1
o
c
mos
!)

1110s

-

'

·ê e Deus •

. i
•

'
I

•

/

(J�

,.::;
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
._
A

....

..L.
-.-...,--.:...
-'-4__.!.....,.,�
J...sr'
-1....,
�
;;.;�
1

:-�:::-.:;-::::z�:;c_1_-J._.......;rL___ ___�.,-------....1...L___!.í

•

1
O 1� e.e 1�ttio e.e Pástoro.l do rrabalha.d.or

•

......
,
...
ao•• ,;..
•
....�
,,..41 ........,.,. ..............3.IUMJJl'J•...-...,_,.,,
...

·- aa1:1

dA1JI 1

11 a

•

....

•

,

• 1;,1orr o ·::r� Forrniz�:>:. (D omi·!1.g o),
o lQ3 -de rr,2·. :.o v2� i ê..2.s 11+: 30 r1s 21� 00 hs cor.i missa o.s
18: 0 l-!.s, ri.&. CD.pelo. S:.-g
. r:_:,:la Fé3. "$..,�li3.•
t., •
..
(D Oiflir1g o)
..-'3
f!
..
,J..
Igreja
8: 00 l1s sobre

•
f

•

•

•

•

•:

•

•

.-t.

•

..•

.cr:'. uela
do }Iorró de �no cc·rios (D·9mingo·)
..
·.

..

.

-

...

•

.1

f
l

O 12 dê maio va .....i. c1as J.4:. 00 as 19...00. hs • • ..
•
(
�
e
• s�let Se unda-feira)
.
.. '
'5
Ep.contro s�re o 1'2 de 1naio de.s 1 :00 QS 18:00 hs
\.�
· Li "'" 1· � � --- .· ... .,
J.U
,.. o·v•
R.• 00 l,]S· •
•
.
(
•
g
Se
1q
ovo
unda·
reirB.)
•''R�;gen'
l10
.
'
·---�.#, .. .,,,4.,...
1
· - Missr..
� s 20: 00 hs sobre o· 1a d.e maio •
r
·�..-1
.
.Vicaria
to•:5•·ô.a
• •a,; LeouoJ.c.irill.
a sr
y,,. •••t•J,11
,t
·
• Ols.t·it .(Segunda-feira)
,
.
. . t:�-: sa__as 10: oo · l-1s na -Igl"_� jt:i. de São C,err:l�do- Pa}.estra ,r
...
:f eir�nhc} �e ferrri.m-ent:is e encerramento t-;.s J.l�: 00 hs _ . l
" Com
.-�-o· �.....- "'�ir:r.�.
---- ,._,'lr'\CU
\-',._ ...............
•
. •

.

,_

�ii_...., ...,) ".:...

...... �

•

·�

·"' .
., ...

"•

.
..

•

....
, . ..
r

'

-'·

E

•

.

•

'

-·

-�·.
.

'

'!:' ••

.

'

{

•

.

:

•

'

.

.1 11 d,: a71 JJS ai

J. J,;,;A

•

.'

JMIIW

•

•

,

·,

•

�

,.

l,. •

•
•

,.

..

i.;;t.

....

-.. �-.., '-'•

..,.1..

,..-

•

IJ J.

.

..
,

p

J

• l

.

,'

'

•

•

1

.Vilã_ -Í�_enned}r (Segt1�1�-feira)
'
•
ç
Ejnc
q 12 1e n1t1-1o come a as 14: 00 hs e
· erro. as 20:00 ..ns•
... .
jn. de Crj.
$
Jn
m.
g
I
•co
1S
a
n'
l
re
_
. s t0 01:>erarioI
.·
...
. ..
·· .•Conjunto 1In.�itr�c:ionctl ·C?-,rd.eal C:1mé:-.1•a_ .(Segti.nda-feira
..
·'Enc·erramento (ia. Co.mp .d;.1 F1·r1 ternj�dr1d.e ç om .rl).issa s ob1·e
o lQ -de maio �s -10:_oo hs no c.R..E.1·.B ·ê.e P·e• l-1igue1.
.
,
:• Vi;Lõ. k�liançc1. (Dofingo)3-Paroq1.1ia Menino· Jesus
Encontro- e missa ss 15: 0 hs •
..
(
·
h
s
aBarq-ta-Realengo
Segt1�d�--feir&
)1·1iss�:
G.S
7:
00
clr1
.
t
j
mn11r12. ria Igre a do Div.Ssp1.rito St�nto e. e9co!1tro -�·Oni ,1
pn.les tras., lanche,· '[Jeça te� t:rrll- e e?(pos1.çao as 17:-hs •
•
:...--. .
•
.
<(.
�
.
.
WJ
Vicariato Sul
..,
.i.
e S -g u·n ,-.
'.�·c"ôtlttêá
. bn.·n.�Par
. Óc- u·ia
""*co<'!..:> s 01"'\">e ·o
rec4n�
.r.
d-:,) �-:iÁ,"''i�
..
.·
...
.
..,
do morro, filn1es e outras. 2tj_vid.r{c1es·- na. aiu..:.1.c.r,..c.l. dos- u
·. nidos· de Vila. Rica .e .n e$lêbrt1ção. d�. m1. . ssa •
.'

"' I

·.

1

.r&E11

�{ 1

,,•l

. 'f ••

• 1

.

.l,

.

Á

,

·-

,

..

. . ' ..�.•,
,.
... � .
. ....._ __
_
.. -·-...-·-··---.

,

• - I ,.._

J . •';
, ,_,

--

1! DE :MAlO, DIA 00 TRABALHO OU 00 TRABALHADJR?

:�.u:1:: �cc iJE:(1�:.�:� e,
rr::·. � :_ ::1.!! -:7 nf_c1 os ,

.·-�
_-:t:�:9=.,,. ':'3S':: .jj_ ...
1

I"'
e vn:z..-:,�:; �.,::,�.
,....

• ,,,_

�:'�-::; 1: ::r�··;? �� ·
".."' C·r; :-�e..
.-.r-r-.,.. -

--;�-�---

J..�-

�..--••
. . '--'

.. -"-

'. '.· .

,.•••• ,.

.:..=

:..' :: �:

..

[,�' --;r::-=t; ;:-:� �-tE"� e:� L�
tn t.o, .s e:!1 VCZt• Enfim

�:i·:. (�·.1,:�
: r:::11

- eL

•

o

•

•

•

•

•

,

'

,,
••

••

-

...

•

'
�·-..

;._•'.,....

.•

.,.

_
.__,
-'....
�,,
. _._

,!..•

'

-

....

-.

,.

,

·'!" �-.

.-·.. --....... -,.
• r,_
e.,_
r
.,
.
.
., -- _... . . .,.
-,,...
-....... .. , . . ... ... .-:
.. ..--·• .•. ,.,.

�
r..=
,., - ·- .

�

"

.

..... �

•1
,

'"

" -� #

•

.......
'·-

"'sol;•...... ,,...
"�

.,4
,.
...
.
.
...
.
tl
O
.,.

"'

-·
l .••. .........,
......
'-·
•

- ·.-.· �.�__..--..,..
�

'

-· · •"

�..;..

.,..:
.. ...

.. .... .

•
•�

";.

......-

�-- ,....... 11ltcs

' ' .A

"' .._ .
... ;......,.,

,

�

,...

�

' - -�

--.

- -,

., _ .,.,....��
!

\

..

e

..,�•

,.

.........�-,.
:.
s: •
.,.

,,.

'..

,...
., '--·,.
.
�

..

-�-

-

•

...'.....,, C• e .. ... .·-.•, -iliJ.
-

-�

.._

�,..
...... � . . .
� �./*". .�.
. -- '7;&
...,, ,_,

-

,

..f. ...

'" ' "' 4 "
,

,6..

r

U

J ! ...

-

•

. ,-..
_:....,J•
..• ,• .;
r--..�--:·
'

"'f
O..!..•
..,.... a. e.,....... <"" ,
- _,._. ...
•

-

...
.
.
.
-...� -�
:
.
.
·
.
...
•
__
...,;.-�
.
.
...
;..,
.
r-
·,--.--�.......
.. ·�·

,., '-.
'
:�,.....
.......·:.,

>'"'"\ \.......

; . •.• � !.- .. J '

.
.-·...-. . '·- ,,-·

:

,�.....�.,. e.-•

�-'!' ' 4": : ., � �- .

: !

�

.-; ,,..."'

• .........,...�
..
�..

- ••• ,•
,;: • •

...__...L,:,. .•

•

'

"'1,...•

--..

.!....,_.,., o
•

: ----

-__ ...,
. .•.
..:. ....
.,
..
,.
:::
•.
'/'>,. �� .:t �r
""°"
.,,.,......,...
: . .t.
.
.
.
.
..
.
.:\.
;
;...,:...
..
....
-·
�-.J<
...
.......... ... ... . .;,
'
:{
'.
.....
•
.
...
.
,
••
,.. ,-..
.
•
<
,
...
'
.
.
.,:.()
l,� r'!.
,,: .... . ,..
-.
-..:,
.
.;
.l...:
...,,.;..
., ..,
� ....,,.,.,
,.,, ..... :•.. ... --"
··- r,
A
• ·-:-:
-·
•
.
.e,
.;.,.,...,.
'"'
�. . .. .... n .,,
'
·
'
.
..
.
..'
·�
.,• ' ,, •.. ... ..,,,, ......
j ,,,
•._,
.J,;. ,'
...
..
,....
·.
... :·
....
r
• '*"'l. ..."
_, .., ,,. . • �
.
...
.
".".\
.
..
.
�
!
!.
;.:.
•
-!
...
'
...
.
,
:
·
.
.
....
·... . . ... .:.. . ..., . ...... "'
..

__... .

'\,,.. r•. '-.

-�

- --· '

1'
J

--·

...

- "..... ,, �,..
--- -

'

,
...
cs
1
"'-";

•;

---

.,..·-....

-

•

-

•

-,.�· - --.. '' - �· -- --:--e--1c

- ,,.
'

-.-.

1

.

•

-- J':", , ,

-

...

'

-

•

-

'.

-

,.

·'

-�
.. -

'.,
,

--.

��-''!

'

-

�-

.-�

... !

-�

""""'1.;

.. --- #,.

·1 -�

.•

- �·1,�
., ..

, ,..,e

-.

... .

�T- -

'

.

..

• �!• ,......
''<
.
-�
t'"
,
-...
�,.
.
P
�:
,...
,.,
"":,...
.
"":!,_
•
!"
:l
.
_..,..
.,
_
__,.__ _ s·
,.,
...... ..
_,...
...
...
.
...
"'
..
.
•. ·r, .,.,. . �- , '
,,
�'t
.;
::- 1---�. ....
'°"l''ll'r
.
..
.
:
<
.t::
•
s - .. .......·. ·- ,_ '• � ... -·�·
...... ... '<
. �- • --�'::'e
.
�
.
..
.
,..
!... ,..
.,,..
,
r
.,
.
.
.,._
.
'"
.
_
_
...
..
.
.
.
�
.
-..
1
!'�
·
'?
•
...
...
.
.
: tJ.,J
,
•
·
.
_,
º
rtn-�
.
_.
..
_
_
..
,
.
·
.
'-• ,,_ •
.., ...
."., V --. -.
•
....,
�.
.........:.....º"'. '·....' �
. ..
.
.;_
.
...
..
"!. � -'\,...
,..
.
·
.
,.
'·
:_4 .-,.
·,
,
.
,
....
.. ;..
•
-.
.
,
.._.... , . .
.
•
.•
.
.
.
_
,..
"
"°
!
•
'·
�
...
,, ' -·
is •
, .. · - - ·. · '
�-..., .,..� , ...'.........
• ..
� ;. ·.r ;...
,
•
.
....
..,., .......� .,....
.
.
.
.
.,
_
"' • .., .
.,....
º'"
._(:,
..
,,
:,...._
...
.
-- . .
V . ·,...
. . -- ........ . .. •• ' . ..

/

,

.....- .•

-:

�'! :t ' L
' f.'
').

•

'

.

•
-�
-�
•

- .. ,r,. .... ..

,
•

--e· .......
---,--..:... "•·-��--------·-

..�,. �-......>..........." ..:..t
":

..... .

.t..
.• .
""
'.(.)
:.,
:
....
·-..
.
.
.
.
..
�
y:.l..
...
,
_
·
.
<�
,.......
• • ,,.. '
••
..._ ..
....,.":;
•
'.�
• c'""" -- ...
.
-·
.
.
•.,..., ...> ..:. r.
•/
!"
� ,.
:
.-... -,........
.:
.
;
..
.
"'�s,�
.
.
.
...,
.
.
.
.
,
.
·
...,
.
·
•
..... • - __.._.. , ..,,._
"v -:.,� ·- ..
•
•
.,,. ,,,,... . .. "
__ ,,,,_ ,.,
..
. v·' .
.
••
.
.
·t
�'1
'T:"'
'�
r,-�
·.,....,
·
,•-.J
�
-t
........
..,,_,
_;;,.
...
.. - $
,
.,.
.. ., - . .,, .......
-·.:,
-.i ..:...
.:..:..;
.>
.... """:'
_ �-::
,...
'.. · . _,... ,
,..- ,,.. '!, · - � -�.,- ,, ,_
.
.
.
..
••
.
.
'
:
,
..
·
�
"'I
�.::.....
.
::·
,
.
' -. ..
..
...... ••
. ,, ;...
...• ., ···-- _, --�
.
. . ·-.
..:,
I:•C:S .... .
·
,·
•
,
,..
,
r-�
.
.,.
_.,.
.
.
.
...
. ... ,:.
--.' . . :. ., .... . .·' . �--........
. �. -,
' �- '!.. \ - ...•••
r
'
• '! , • �'...:
.
...
..
.
.
.
..
.
·.....
--·-·'\r..- v1
-'.""l
"t •
, .-,.. .
• ""'� ,..., ,.. r � .- -....,.....-;' .......•. ....�. ..·-
.
�
•...• ••
• t"\
.,
...
1"
�,
.
_,
....
.
...
.
.
...
...
.
.
.
.
'
.
,
.
.
.
:
__
...
..
'
..
•"-ô
,,._..
....
•
.
....
...;..
;
;....,,.
.
:
..
"
.
...
.
... '-·
•

\

•

.
•,.
_,,•

:.

. .. ... ... ..t. t":.........,,,:.... .., ···:;',-.
'� ..�
,-(

..
,- . r
'1

:

.. --..�

· '"··

$0

�

*-t-·:
_..,,.
-i.,

.

:�t-"•

'

,.- _,. .... "" r./'
.
- •
....... -·.-- . ....�..........

#

•

... .
, .,v...._.

...

.......
.....
•
••
•• , ....."! f""'.s
--

_,.

.,......,

,__.. -4-...,,,__.. ,

...

"
.,,,.
�-�
. . l...
-. , . .....
....
-��."'-"
•• •

---·"

; i .. • .

11_

•

""" I• "'lir;.

()

;

e r:'',.-" ;-·...
r,.
..., - .... •.,:..:,

1 11

-•··-...

. :"'� r..�
, ; ,-,.#;
v,..;
,.
...
_
......
,..
�
....
•
;
!
..
_.,_-.
' :. __ ._,_,._,
.....=.:;.

..,,

'VW·•

.-��a:"'"'!:

,•.,.o.

l.0,

•• t'""'.

r-.
�.. •· ,
·-'-V

,- . .

--- �.._1_ ·-·

-

,

•

-�- --

:.,

411·, - ;,
....
::a,,.,._ ,: ...
..
;.:�
.
_,. :,._. ...:;
,

.·,'

;. �

�

- '
••

___ ..... � -""!-

...
....... �
,...... ,C,."'!
'\,,... .. .;_
-...•
."""', _,..
.: "'

-4---_... ·--, '
-·
. . r· ,..
- ºm..•o cr::.s

.••..·
... -•
_.....�.

,

•

.

_

�'!""!Çl

..... o

.. '

•

... , ....
...
1�
._;. o
...· ....... ,..
.
.
..
....
. -·
.,..,�
,...
.
-�
..,
.
.,..
... ;...
,. .....
...' --t=..-e.-··
. ; �·-.. es ""'10�
,.......
-- ,__. •••
•
, .,.
.--

comun, .
-,41
.-... -.. .� -...:v"'
.u�..;..v�
...-,,
�

'

'

•

-

'

-.

.t"'>•

..... .... ,. •

'

'"

-e-

·

--

':_

.-

- ....

- - " - -J ••

+.,

-

-

•

................
,

.

-·

•

•

•
•

,
•

•

•

'

•

.

•••

7•

•

1

1

•

..

.. -.
'"""'
• •, . o
�,

.
,_ ..

""

::.,;-'\,, . ,l. .,.....
.

,. � ,iJ •

e �od�:
.
.•

-·
.,..

o?.

\.. • '

1'\

.
sce

,'- .

isso, o

..,;: • -'-·

..

--.:...>..-: ': ... ..., TI-,-roo
, ,.. .-.

... •.."
�...-1·

dm..

.,:

�

(

•

•

�[·

.

..

-

..,

'

•

.,

-

·.·

..•..., ..
-!!• t-:..1? •
'.I ,.,,,._J

�o+-.
;,.. �. r..·v ' ...-.-.

o

.sentido

.

r�.c-1�
..,.. "' _""' ..

�
'(

'!J:
.. -., r t;_____

,..

-

\••
t• �.
•
·., ,_,
.....,...,_...r..-....••"'$.

)_

.·

�

J•;s.
;:r,.,
,
J o:...�nr-. e 2

"'

.:.OS

.,..J.
,....,
l O�

,i..,..
•
'

-

,.
' •!'
........

�

>

,
c>�
'"'
- ,.'-· .. ,Jo.•

• : .
.
.
.
.
"'"'"'........
Y>"J_..,-:.��
,., v.,,.
··:.
-<.- o�, .....
;.,.,.....-;..". '""':.
..
.....-� ,, -�
,
.
.
......... v ii .. :: ... ._,..:., � ·,... ...,..

....

�

...

,. 0.-:-:
"· ...,.,._,,...' .. J.. 01�
••
••
..
('

-.

- -

.
.
..). ...•.• ·- tA�·....
•• �
l

-- . - -· ,1..,,·-�

' �-�
., .
- .---.....""'... - ..,
l.�
•,

.i-;...: ·. '• ..

4..1'

,.

N

....
...
.
.
..
,
.
,
...
..
;
,.,,.,,..
r
"
�rr:
e��"?'>
T._ "'\ Q�.., •
�.
. ....__._ . ... ... ...,, . . "'- -·'
..,. ......
---..
.. r:
·r�,,
..
.
.. Ç't'"""� h n�,,.. .,,.,.
..
i;,.. •
......
"
.
·
<.
.>
'
,
•• . .. ...
,
..
. "•
..
"'
.
.
-·
.
,. - -· .....,
s
•... . . ..
....
. . .
·
• ...
.
...
.
.
...·. . .. , "'�-:--?
.
-�-·
:
,
.....
1
(}
.
.
.
.
. ...·....� ,,
.,,....
_
.
.,
.
' . ·
o-�
.
�,
·-··
·--... ....-...
�·
·
·
.... ,.
.
;;_,;
.-.,
.
",..
o
·�
.-.
-�
.
.
·
,�
,
..
-:
"""'!
,,,,..
..
.
.
'
...
.
=;
.
<:
.
..
.
.
..
.
r'\,
.
. . --� .. ",.-. �-.,..,,.
·...
,:,.
..
..
.
.
.
-.. . .
.. ,. ·- - .... ...
.. .. · •
..
... '•
,
.
.,. . ""° �-:--. - �- ,. - 0.,"'..... ·· ,.••-. -�
.
.
12
00
· f
·... ... ... ....... ].0
- ..,.._ .,, . .. ,. _,,
'·
...
o
::
�,.
..;.....r
�...
'..''·
i
C
:'.
!"1
!)S
�),::
1-��,.
·
...
.,.
.
·
·
.
.
;I
O"'
..
,
,..,.......
. V"l:�o
..
.
·
. o
e .L
��
,...;,.. · ::t,.· .n
·-.,..."".,.
t,-....
'":
;·
,
..
...
..
....
...,.,
e
· �- - ....... _.
•
.�
.
..
.,-;. �...
,,..
'
.....
·�.,...
.
...
,
.t. r.•. .. - . • . ""'
•..
,
--·
...
f'!
·
....
......
·*'
�
.
. . .,--C'
.
.,
r
.
,
..
..
.
....,..
,.,....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
!
....
'
-..
..
.
.....
.
·
..
,.
"''
... ·�·..."•"' ___,. -··'--"'
. ..........
.
·
.
.
.
.
.
.
.,
.. .. ·o--� ......... ,...� ...
..... -:
� .�..... .,. . e
t·
,..
.
1-, �:.........
1,J. r-,
.
.
.
..-_,.
.
.
·
'
..... -- . ... - ·. .. - . . .
...
..,._ .......
..
.
;. ;., .. ••
«.. ·
.
.
.
•
•
•
10..-: ·"': r,
,.
�
!
.
·
�
·
..
..
.,.
..
-:
,�·
,
..
,,,.
_
,_
.
,"
•
-·
-..... .. . ... · . ,_. -- ......
·- ... -: .. - .
' ,;.. ..
' ...... .� .... .
.

-- -"' �
..-r.
�...
-,,
:-

:_

....

·:

1 ,._
.- � .t'
'-

�

.�< .,;, _..,..

... ...

.

,-,.""

""

,- .

''\

"TT "

�

:

i -- .,
' ,,-

•"':

"'

�

:_,

1. •• •:•

• a ; • .- •

-

•

,

\,

.1,... .-•
�.:

(;O

..1.. .--. !"\,

•......,

._ •t- P;:\.,... •J'I
V . .,. .,,,.. ••

:

'-'"

�-�-

�
� '1...

-

�..,

�i. /:". .,..... ;

.,,. I..� ...-.,._ -

r• •�;.1"�+·,
; ... ,.. ----''\' __
: �"': ,..u
• � ••: •V .J!ai,
·-�- �i•-../'5
,.,,,.

"'/:.,,.,,,,...-:
'

�

•

:' ... v-.. -. ,..
.

'

'-"

:

•r

r.

'\.,,

•

•

•

'-·

.,..

•

�

".: ·- ?""' -

�

.

...

-�- ....... V'":...;...

�

...• •,.
.

.,

· :.
li.

• ...

,.,,.,

!!).("'"'.

J •..... ......,

-

. J...�
V ...--

.,,.::

,.

•••

•

\.1,

• ••

,._,. ........

•.,. V••. · "'- .

•'tf'

:

,.

�
: ,..;

.

�

.

�i�"'":

...:.. '--fJ,.

•V ..� •. .• .:)

.......... "'

.,..,
·..�,...,
-·'
V
.,; ..

o

--·
.....� .,'"t�,....
,. V �. -�:... - •

..,..•.. .:·...

.
tt'�

•

•

.!_..� ••• ., , ,....,
;;;.·
!.t �

l'::.

,

•

ser o-

01.i.
•

•

....
,\..

cue
•

:.� ·•.

.

'

1

r

ou

.......,.-e..
!'
...f

-

r,n
--

.......

..CIO

..
..,._1·..... con0e-

,....,
.
1 , :

•

e-

. .. ·· -

.:; o·
.
·-.
.-:. "·
t,
.•.
...

'

#

se nrr·
...

- �..,.t:
. , ·...

,

,

...

C�r-�c�c�i�n- o

.�·-�,,-. . ·
... :. .....

.

o

,... -.
1·
.
'
..,,_.. r�
... i,..,..,.-�..''•.... �•. ....i:�,t Q '
�· �--�
�
.,.-�,
....,____ .... ·-··
\FC�A��
··" • . • V -- -,� "•
· . , • ...,.... ..V eiro

'J:"-.. � ••
.._

--

-

tu�

...

,# '-''

•.,..,; ,�-�
v.... �

�

"""
,.

�

..

--: ,_
4:,.-:,. ,•- .., (<- �

,.
.
.
.
-:'"; .....,...l"!f't_ - . ..,,. • ....
,.V. e

._.._ ..
............ ,-

)

..... '

•

ele Fla

,.:.

11 --\.,

'

,

�

-; _..�

.....

,;
·-:?

\

.•..••'

•

., �

,

•

,..'.......,_ .:... ... ,.., ôS
0tA
�Ti '-"'l'' y,_,, o·
....
> •
.·-. e.o ?"-� � �..,..! �' o,�
_...,
.._ �:-- � '"'
..
"'
o·�
o
õ.,.
".l o
·
-!.

1

,..
•.

J

�
.
! f !: . .. •
�

YJ - , ../-:.
.

-: ,
"

r·.�

� ••,A • ....,

�

��·

•'

'

:

•

.

.

•

�

,: ..

.
11111 ..

.-·

�1,�

,
'

+:-y, ,.,

1

-,r,.

J

�
'. 1.,.,;'..:., •.•

_,

1 •....
: t

..

� -

,

.
"

/

--

•

-o

-

•
\

•

I

•

l

'

::,.1:1 nerw..
anecido
•

•

indiferentes [1
...
.
.
... :
,
,
sex i-:-� fac il :pa:ra os tr� · � .. ;.:a Or it · .... 1rem tud p,. poren,
ó
·r:::-:. 1a -ores.
A repressão -olicial desencad.eia-se em
.
.·: ,.:;uo.seetod��
ricnnos:
em
l.:
I
il1-rr1lr.e
9
.
, o:Je....
. � os Es tad.os 2.:n.e
:.r. >
,
I
grev.
e
s·
e
rct:lni.-. : :-�,rios·. são. · mortos e a pol:1ci2. e ontem.,.
•
•
.
p
++• ..:3
1.u�
· es ...,2�çoes. �!rl C1 .1.l.C<?. o, u..�- "'d as n13-1.s 1 m
.
por
an
;.;es
t
e
�
} ê s�f operá�r:!.tts ?-6 · pa 1.s, os t:r:1balhado;res re.:lrc::.rz�n
a
'.::r9ve ·g,é·ra"l uc.ra -o lQ · e.e nk.1. io. ·· Es t!'anJ1B.meri.'ce elh cor
·:-e: com câ..wn�, sern interferencJ. a. },19.s (l U�tro: c1ias Cteg;upQS
apo:ts, é m·:rca.d[1.
uma
rr1.'inife
s
taç
ão
de
v0rios
·
·
·'·
·
.a..
..,
�+
1
.
rqu:ts
...ns · cora .iaerr,.nç3.s operGrias. ·.n. rrtc:�ni es �D.çao,
7-·
e _;-�utor ¼zc.cB.. pelo prefeito.,· que 3)ãra provar s r:u c�r�
•
ter . p�... cifico c.or:1p.:·1.. eceu pesso2 l9er�t.-e •
T�do corre tr&.nquil2.mente, a te qu-e Ufl?- aweaça de �
·- chu�a desper�a um pouco os ouvi�tes e o·proprio pre
·
reito
se retj_ra, comu.nict1nc1_o no. posto policial
i1·r9,. que tua o es �v2 ·t;rc,.nqui.lo. �-�-s u.m ir� peto:;: de
p·o.licia; John Bon.field, cor..hecido peL'1 s1J/-:. violencia
contra os tr�;-D<-1lr1�1do:rv
· S, resolveu ju11.tar 180 polici
· to.
�is uni.formiz:1c9S
e
êis:pers3r
as
pessoftS
queres
.
.
....
., .
r-.�
..
:1,.,
f
V m J.na
'S'-'· •.,
e co!!licio ja_ estr.vti 2.c:tbar1do qu�nd.o t:m dos n.ssi�tentes joga UIT'.2 bonbQ .. sobre-. os pç,lici�3.�S e inD- t-:i · um
-policial, f�rirJ.Clo . G.lgl.1.1� ·outros.· A pol�cia 2. til'é.t so
200.
.lguns
deles
e
b:r·e ós n1anifes t�r:1tes , .
tn::
ta
fere
:·
.
. '.
•

,1

!

�

-

-

. • ..

N

.,.._

1,.. •

J..

...

....,

•

•

•

. .

A

�-

-

�

·r

\

'

•

I

•
•

,

'1
..,..

..1.

Ç.

4

'

o._,,Plt,0���§0 �
::or: esEo. o (le
'

•

•

.

,
•

;

•,

e
•

•

•

A-

.'
1

O� meses seg�intes s&o de o.b�o�u_too�
S}tio, .toque êe recolher, prisr,o, de
c�ntems d� o,errrios .e dirigentes sir�ic�is, j9rrill
Tudo
isso
com
um
unico
is · fechaqos, c:1sf:s invadic.1s.
·
,,,,
.. ..
.
,.., . t·
..
..
.
o ..... J.e ivo. prcr�d er · q_t1.em J·ogou a oomoa. i..1'1.S, como mo
conseguem, resolvem orender os dirigentes ao partido
, anarqt.\ista: .um incles: sr.��uel Fi0làqn, cinco .?�lemaes:
S?,ies, Sch�b, Ez:igel, ·Fisqlier e Lingg, e d.ois ameri-:
,c2.n.os: Neebe e Par.sons..
·
..
0. ju1.gamento dõS ·oito ope1��rios que ficn.r2-m conl1e
· Chicr,go1', foi um $r.::-. nd.e f� .rsa,
c idos como os "Oito ,,ae
un.?. mentir;'._ en.s�1 ir.i.da --oc·.ra ·co11.c�erf.-1os previnmente e
1 · essc}_�formg. dr-..r tL'T..a sãtisfl?.Ç�O 6-os �)2. trõ,ss e s opir.j_
1
· ul?lica- que se �chnvct insuflacl.: pelos j orr..:.i is se11
, :�10 p
sr,ci3�.listas. O _que desejav1! o jU:iz er1. cor.denn.r o L
. mo,,i ·n to e su�1s reinvidicc·cões t1. ;f<:.·.:or d.os tr0.ball1rt ..J
é!ore�
.S•
:Jess:�
forn�-,_
,
z
·
1Je por iSSO· fitlse:·:r�tm-se �S prO'\!í
.. ·-. . . .ntu"!'I..D.·.
.
'êentençD- Droferióc:t· e1"?. 28 (:.e :��?.osto, sc:.te ê.os a•

J

•

-

'

. � -•--,..

..

;,

...

•

1

• •

'

- ""r

- - �·-· -

'

- - -----··
•

"""

-

..,

..

•
--------------�-_,.:..
- ----·- -
•

-

-

-.......•.

N

c-''i-•

o

•

.

:
!

•

\-,.é"

1

'i•

'
'

j

.
. . .. ....'... ... ...:. ..
..
. ... . ... .
1

..

'.

'•

•

C(;tJ-�UIS f1\. - ;o ob�etivo do gov�rno. e émpres.:;rios
• /
l
,u,.:.";"l1D. sido r�.1.c�.l1ç::a2:·--12.zer cn 1a.r, cotn a morte,dos .._ ll.
d.eres, ,.\s . c1'gar1iz,aço0s ooer2 ri�s e liquidr.tr o movin1en
to. q1.:e rej_nvià.ict1 va :1.s 8-119ràs de trtibê:lho; Entre os
trr:: b2.11�1:1.c1ores st1.rz1.tl r:: confusão e st1r�s fileirt!s se di.
vj.dj_r[lrn. 1.r·tilizs.nco co::10 ...t)retexto descobrir novas cêJ,;ul:::.s :1n?..: rquistas, a pol!cia· r.-ttc:cou o..incla trJf''.:5.s viole�
movin1en
..
cos
gre,t:1.s
"ti.is.
Ur.2.
s
ent:tn.1.
depo�s,
· �:-:�ruente
os
.
os grev i s ...i..,CS cot1eç�.r�.m Q 'tJoltnr no tr�br:.1110. Dos• •• -�··
•

.

'

i':..

.

11511:r-d b\Qlt:• !
L QIU•t -...

,._ �

el

•

-.�
••
• •

-.•
••

•

.._ ' ...

•

•
,-

• ••

.•'

•

••

-·
.
\..
,.
r1
.,• ' "'
r
.·.. ..
..,.,_
',) • v ''";' O •
,
.·� - ... o

1•, ·1 /
'- >

•

'

,.
• • .. .-.•- . •
•'

•

�
' rv ....:

... ,.
•
(•
•

•

-

•

•
•

•

-·

•

•

•

•

•
. , .. ., r.,..
.
·......
.
,
..
,.
-
·
....
,
•
•
•
•
•
•
•
: -·· ... ...,,.,�
'
.
·J
'
'-•
�-....
r-....
..
'"
•
,••. , ...
. -- ,- • • - ,...• i · -._ •
·-.
-.
r, •
..........
:
....
•,
•
...
.. ' ...
••
••
• - ' -•
-..
,, ..- ..
•
, .•
,._
•
..
•
'
..,.:.
,.. r,
-·· ,.. r. ,... .,._,
-·- •• - ;_ • -- ·...
'.
........ ....
....
ass
c,
c
.,
• • • 1. 0
rr· •
..
•
•
•
·-'
.,." ,(;
;,.; . -1.,. �\t- ...!... \.,... e •O.. .--"'.'°" .. '". .. •-· -(',
...... ..-, ... o
•
,,
•
.,
..
,�
--::
.
,. r.
v,
e
· .. ,.
...
...
,, • • •
•J
• �I
v
·v�.,)('\
•
-·
,,
�10
...
..
' ;. •
•
>'
••
'"'.
r
,..
...
'
. ., -..·r Ocr .: o'
•
•
'-:
: - •• ·'· 0 l ,...
...
.,..,..,.. (""':
•
,. l> •.
.. "
"'I .. .........,. .....
,·
' ...
7
. .()'\. '''\"'Y
.
.
"l ,...-;_ ..
...
0
o
�!.0\
:..,
..
.. ., .
...
.
.
•
•- ••
.
'
•
·:'
•
,.
,
·
.
,,
1
>
"
.
.
•
.
.,
"
.
' l ..., .....
,..i
_,, .l ..., ,""
f' �·
• .. ..... '
......
,
.,.
...
...
• ••
•
- •. .
,.,
-.
..
r.
.
,.
...
,
i
---••- -' .. --- \... ' -·•
' •• '- "..,.., 1 ,.• ·- ... ..., ·- _, •
-.,•
. •... .... ,.•
... .,
• . -·" -,('"'<
•
.J se.
... '. .... ........... ...
,.. - '
...
' .. • ,
..
•
•
.
-•
--·
,-.,.
('
'
,
1
.. ,., :.\
•
- .. - ··- ".,.
•• �-e o:
'
- '. ...\.-. 1.1....,
•
"(
,o
•
.,
..
-�·
.
..
..
'
.,, r
• • ('
·,
•
- .....\ .. - ,,.. ...,
•
...
...
..
.
..
.
•
•
•
.
=-·)
·""" . .., 1 ., ....•, _ ..
'
'
1-· r ,n
•
1,
.. • . ' ...• . . ..... ._,_• .... ... , .,... • -- ... .") e·�
e
.
.
,,,
_,
...
-1....•
,-..<' •
•
- ... .._-� ...
' '-" v,.,..,
'"' ._1,.
•, ('\i"
..
.
,..
,.,
......
,
........
.
. .... - - - . ....
,..... ...
. .....
.r.-·
.... . .. ..
....
1_,_ v_ . ....,
'
�--,,
.,,,...... •....,
.,
........ ,
r'
•. • ....
.
.
.... ·
-- �-i....... ., • >.
,
o
.
.
"'
•
.
·-"-">
'.
--- "' - ••• e - ...... .........,-,•
.
.
•
.
.....
...
,-.
, .- , ..
.
,.
..
·
..
.
r
•
••
.
,
.
•
...
... . • ....
' . ... . ..• .
__ .. ___ ,... . . - . - - --· ... .
r:
'""' ..
.....
.
,.
•
.
,
..
•- .
.
.
••
,,, o,
. ,, ..
,.
..., •• . • • "r.... . - .
-·- . ,.
•
,.
•
''
...., ...
.., .�·!�·""·
.,_
•

'

----

'

�

1 •

!�·�

•.

:

.

•

-

•

••

• •
J.--- ..

'1

·o
••

4'.� ._, 'w

r.

-

-

...

•

-

·'

...

,

•

,,
1 •"
••

!

;

..,.

• 'l

;

1

-.-.. ...... t_ ....

'

).

"'!'"t �

_......

(�

\...,.

-

"';') �

'

1�...

•

.

....

\

•.

.,... C)

...,,.

.

...._

• •l
'

'

•

�

·-�-

�

...,

• .J,.
( ,_..;• �

i.-

• J
--

:
�

'"l � •.

-

i

'

J ·-

"';

-

-

.•

•

�

..--

•

.,

_:..

-v _.._.

/

'.

•

•

•
-·-

1•

--

'

-,.-,

...-

. ,.

••

•

1

>

o

•

.i....

•

, "'l �••

•

v-

" 1

.., •'J
...

,-..

•

.\..

r·

f}

•

_,

'\

-

-·

\

;

"-

••

\"

�

•

•

·.

•

t

ol\·r ••

\1

I'""\
,. ic1:,
_

-;
J. ;,

•

.."':')
....

...

�;

1

.... ...
\.,_,,

t r. r

..

•...
.t,

...... -

\,

••

•

�

•
..
.,
.
,
'
••
•
•
..
,
•
1_
- ••• • o ,.
,.... -. .,.. ' . -. -, r._,,-: . •., -..... - • C ·S
...,.
••
....
.
·
.
..
,
'
,
,
...
,.,
l• .... · ... > -- e
.
'
\. l .
,. ..
•
..
,.
.' •
:-:,.
-..·
-·
_, ......
V ·
'
•
--· ,-• • • "
•
..•
•
....• .. .. .. -.
••• - ..........
' ,. ., •
....
•
- ' - ,,
•

'.

-"

.1.

.....

-

·

....

--•
-·
.
.- ', -' .. ' '...,.,
.....
_
...
,.
,... - ...- ....
(, ••
>
1 � ....
,
..
·'=·
..
J
,
'., o
·
-·
,
.
-·
..
,,r:,
...e. -- ·001.-1.-s
-- ' <..
- - ic • . - .l
"
-�
"'
....
.
..
...
.
-,-_
r.
,.
o
... �-'-·
'
..,_• ....
1
..:.. ,,
'·
0··. (' .... ' --"'· - . ..
...
-· -�
-·
.....' ., ";··,
r
.. ·'- "'"' , ..-. ..,' .
o
-· ,,,...... .....- - • ,. ,. - ...,

.' '·,. ( r-:
1

-

- ..,- '
.
,

-. ,,.. -

,- ,
' - .....
. s

......·, ..
• ·- .,• .,• - . !'
_..... '
....,,....�. .,-• o·"
";,.
•
,,..
,1.. •
-•
•. •. - •. - '
�
'

•

�· �. ...
•

'

,
••

...,,

,_ ._,.

...,_

•

-

-

,.,,...._
.. � ....
.......-• .. ;.Jh
,,.,..
r.
1
l
e
v.:;
•• .,.,

,.
.\....º ...� .---·

-

...
!, .

•
•

-·

,.•

-

·, -'·lc,.r

•

.,
,..

•

..

'

.. ••...

•• •
•

•

.. . ....

••

•
'

í

....·:. -,._:,_- "".......

V•

,,. - ., , .-,
- .'

-

•

•

••

•

•

1-

.•·"'•

-

.•
•

•
•
•

•••
••••

e .
.. , ·......
,
..
..
�--""' -,-.-cr
..... \.. .. ..!- V V
V
-""" -

•

.. .,

•

.

•

•{ t

••

L�o) Porque ni11z-u6ru. t0rr; ó cl ir·e:_ to de ·exigir de se1.1!_i
Í > .J...º'"-!.b
1"-.L-.....,..;.,
'<.'C' L.-t:. •
'"'
"r.'-Q de ½_1.18
.:;, .i· ... "'� .-.;. ;-..1
L--1.,U 11-·.r,
•
'--·-! r-:er� 1 e···
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• A JORNADA DE 8 HORAS NOS DIAS DE HO (JE
Na década de 30 a classe operária no Brasil, inopi
rada nas conquis ·: as dos trabaJ.!1adores de Cl1icago, l,S.
tava fortemente 0rganizada para que ta�bés aqui no
•
Brasil fc c- Ge r .... co,ihecida. a3 8 horao de trabalho. Em
1930 a ren "nd�c�ç�o da cla�se opaz·�riu foj. conseguj,,
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de q,.1.e pa1--�ce, ata. os ,-i,e ...1.iJO ntun sist�rila d..., traraJho
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, NO DIA DO TRABALHADOR
DIOCESE DE BARRA DO PIRA( - VOLTA REDONDA

ORAÇAO

APRESENTAÇAO
...� ' •., •.t'' ··..,,.

.

'
.,
'

-O priJneiro d� maio é sempre um dia que leva a
·. refl,e.tir� ,sobre a situacão dos pequenos, Dia
do trabalhador que luta para sobreviver. Não
foLpor acaso que D. Waldyr escolheu este dia
para assumir sua missão de · sucessor . de
apóstolos, dia lQ de maio de 1964. Em nenhum
momento desmereceu o sentido do dia, pois se
colocou do lado dos pequenos incondicional
mente sendo solidário com as suas lutas.
Hoje, a caminho doe 71 anos, D. Waldyr, o
bispo
dos trabalhadores, continua
jovem
idealista lutando pela justiça.·
Seguindo exemplo do mestre, neste dia serão
ordenados =
- A Presbitero, o·diácono Miguel Francisco da
Silva, que diz: ser padre para mim é ter uma
vida de oracão profunda, que me leve ao
seguimento de Jesus. Que tenha como ideal a
pobreza, consistindo na partilha com aqueles
menos favorecidos, solidarizando-se com as
causas 'doe pobres (Mt 19,23). O amor aos
pobres e a vivência de uma fé comprometida me
leva a ver a vida, não como privilégio de
poucos, mas vida para todos (cf. Jo 10,10).
- A diácono, o seminarista José Vidal Amorim
que diz: deixei de ser operário, mas gosto de
deles. Rate momento forte de
estar no meio
minha vida, · me leva à solidariedade, com o
mundo do- trabalho. De familia operária ,. e
precedentes no mesmo ramo profissional, Vidal
esta data, pois,
tendo
sido
solicitou
operário, minha finalidade é estar junto com
os trabalhadores.
Por isso louvamos e aaradecemos ao Deus
Trindade, pois a presença dessas pessoas em
nossa Diocese fortalece a nossa luta, e
apressa a chegada do Reino.
A celebra.cão será dia 12 de maio as 9 horas
na
Igreja Nossa Senhora
Conceicão,
da
conforto. Convocamos a todas as comunidades a
participar.
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0.Pai querido, Deus da trindade Santa, nós te
. agradecemos pela· pree�nca de D. Waldyr na
nossa Diocese, ��' 'órdenaoõee de Vida!
(Diácono) e Mis»E:\t,;�Pr�sbitero) . Que isto
trabalho
venha
.e�iquecer . maia ô ;'mosso
pastoral - -�in busca do ·teu reino. Vós o Pai,
tenâ-dado ao Filho autoridade sobre todos os
homens·, para que Ele dê a vida eterna aos que
tiraste do mundo para me dar. Eu peco a favor
deles.
Pai Santo! Guarda-os pelo poder do teu Nome,
para· que aejam:um, assim como Tu e Eu somos
Um. Não peço que. os tire do mundo, mas que oe
guarde do inal �, · · ·
Que sejam ., �-F.us por meio da Verdad�. A tua
me
Palavrà ·,• é· a ! Verdade. Assim como., Tu
enviaste ao,mtindo, Eu também os enviei.
A fàvor del:eá�me entrego completamente ...
Faco isso para que de fato eles pertencam a
Ti.
Não peco soment� por eles,, mas também a favor
dos que vão crer em mim por meio deles. E que
todos sejam um, para que o mundo creia que Tu
me enviaste.
Meu Pai! Quero que onde Ru estiver, estejam
comigo aqueles que me deste.
Quero que vejam a minha glória .. que recebi de
ti, porque me amaste da criação do mundo ...
Te pedimos ainda, Senhor, por toda classe
trabalhadora, para que ela se anime, se
levante e vá em busca · de seus dire.itos,
contribuindo para que todos tenb_am���-·· Vida
completa, apr�ssando a ch�gado do Relno.
Por· ·n'OSSO St!nhor, que é "Pai, Filho e Espirito
Santo,·
João·17, 2se)
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ENCONTRO
ONTEM E HOJE.
TEMA: O TRABALHADOR NA BIBLIA
ANIMADOR:
ACOLHIDA:
ORAÇAO:
Cántico doa Mártires da Terra
CANTO:
é simbolo dos traba
LEITOR 1: O 1Q de maiosua
s lutas.
lhadores e
eoou em Genebra, na
com
ia
tór
his
A
da
6, no Congresa.o ba
186
Suioa, em
Tra
de
l
aciona
t-.ilc:�Aaaociação Intern
es tomaram a
lhadores, quando est
mundo inteiro
decisão · de lutar no
as por dia.
hor
8
só
har
para trabal
e oe trabalha
20 anos se passaramano
s ainda não
dores norte americ
e direito,
ess
do
sta
qui
·�-....q.,,.tinham con
Federacão
a
1886,
então, no ano deUni
Trabalha
doe
ão
a
e
do Comércio
ram pela
idi
dec
dores doe E.U.A.,
greve geral.
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REFRAO:

lizou apoiada por
LEITOR 3: A greve se rea
de operários na
grande concentração
cio do lQ de
ini
e
o
cag
Chi
praca de
maio de 1886.
etacões nas
Fizeram várias manife
ios lideres
vár
portas das f4bricae,
panheiros
com
os
pel
os
mad
falaram ani
tica aos
jue
er
e o desejo de faz
s.
trabalhadore

REFRAO:
, h,

• . 1·
LEMBRANOO E REFLETINDO · · i i
,.--�1 • • ,, f".

LRITOR·5: O� trabal;h..adoree pa_ssam_p0r' 1 momen
maior
tos
dif iceis, vivemos · o
_ ·arrocho salarial de sua história
·implantado por um politica neo�
liberal·. Pr9;jeto esse ditado pelo
FMI (Fundo Monetário Internacional)
, que �em como conseqüências: Cortes
�-· .... n'ós··;·óTçamentoà· destinado as áreas
�oclai�, saúd�, educaoão, habita
..: · ·cão,
. tpaµspor�e ... Os empree6.rioe· ,que
�e .dizem cumpridores da léi �stão
vez mais aumentando · 'seus
·cada
1

ficou furiosa, quando os
os
esclarecer
chegava
fortemente
2

3

r, .,_. ..,t-;?�-"
· :.; {:

1

,Utopia
Cor 1, 26-29
LER:
Miqueiae 6, 9-16
Ex 3, 7-12
Lendo e refletindo

CANTO:

Jllªª

••. .'

·)

=:,:

:-�_;..,

��:',,·

.

:- .... ·1� ,,:_>•. ;,'.l,_,

CANTO FINAL: PovQ _ Novo
.. O�Ç.AO.RXPONTANEA
. Pai nosso ••.

'

PALAVRA D� DEUS:

Q TRABALHADOR NA BIBLIA
do
. realidade
Biblia . fala muit.o na,.
A
as
e
lho
nae
eva
ho. Noa
trabalhador e do trabal
a
cla
s
dua
de
do
mun
um
m
nta
parábolas aprese
.
res
pob
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aos que tr�b{l.lhaJD. e;- produzem., _
.. Amó.a 136::, de3�.l�a- ·,-tr4ba1hador;.-, olhando as injus
tioas sofridas pelos trabalhadores, não ee
amedronta ao denunciar a origem do'. ··':luxo e
mordomia dos ricos, a análise da precária si-�· . tuaçã.o�).-,SQCÜl-1,. dos ,trabalhadores é· o 'chão da
_
..
, , ..icr: ,
ia · de Amóe •· ,
teo;l.ogi:, ,
O.:· rei masasses governa Judá, no ano de 642
,,_._ 847 . ,.a,C fo.r,çado a pagar tributos ao Egito_ Ô
! • �eu res,ime foi o mais longo e repressor. . Mas
seu regime assistiu também a numerosas revol
... tas
gQ. povo trabalhador. Os
campoi)'f�ses
a!''!Jyql�I.Jl.tJ·.i.P r mandato, ..através
.
. de Jof,Sià'lf;�'
Os
1avradores �o�beram.tmpo� seus intereéàê� e
colocam em xeque a corte e os interesses, âa
· ,. ·
elite.
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TEMA: NAS HORAS DE GRANDE CRISE, QUÉH
APARECE
PARA GERAR ESPERANÇA E.VIDAS A MULHER.
..-
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ANIMADOR=:
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ACOLHIDA:
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''oMéãd:
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CANTO:
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Mulher da Biblia e de.hoje
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nQ 429 pag. 107 - Maria, Maria
• i �.·-�, ,1
, �. • •
>'::·r_... •.
1- .(!�J.:
Colocar na mesa símbolos. .:que· repre
sentem o trabalho da mulher. Quando
é que estes simbolos 'J repre'âe'h1tam
libertação ou repressão.
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· LEITOR 1: Em documento
recém-lanoado
pelo
IBGE, ··o Mapa do Mercado de Traba
lho no Brasil", revelou o seguinte:

- 20% das mulheres de hoje eusten
tam suas familias, revelando com
isso, fWD.o..rescim�nto· de percentual
.-J.lEt.fl ,-pua� -úl.t i,tQ.as décadas.
liJn,,lS'lO!·�es�e ,�rcentual era de 13%.
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REFJ;UtO:

R 2: A mulher ganha a metade do salário
-, .,-,idO,··· homem .. Isso ql.}er dizer que na
·. ;;. área� rural seu sal6x-io não .chega a
� !\ .... ,..,,l_. sa,lá-rio minimo. SaQemos por fatos
l..���: ·-'; e:- noticias da diecr-iminaçijo, ainda
à::S•.,.. .
maior, com as mulheres .negras. A
�-� · _ .·�·,.i essas mu-lheres lhes são negadas
• • ·, , '\.li . . todos
,os direitos trabalhistas e
,· .:-:.· 1A,, -qignidade passiveis.

...

das mulheres trabalhadores, que é
celebrada no dia 8 d� m�CQ, Dia
Internacionál da Mulher, ·começou em
1857. Quantos anos antes reagiram
as mulheres? Por Que· elaa reagiram
antes?

LEITOR-6: Será -que isto foi· um mero acaso?
Parece que este tipo tle participa
ção aconteceu também nas várias re·Voluçõea,
como na
Rússia,
no
Vietnã, em Cuba, na Nicarágua. Em
todos os movimentos de libertação
parece que a iniciativa
pártiu
quase sempre. _das mulhere�. .
.,

l

REFRAO":
t'

LEITOR 3: Recentemente aconteceram dois fa
tos:
..... ..
- Uma mulher negra limpando as vi.dracas de sua casa, foi interpelada
··...· · por um vendedor que a mandou chamar
seu patrão ou patroa para ofere
cer-lhe o produto. Está se fez de
inocente e disse que eles não esta
vam. Foi o bastante para o vendedor
se mandar sem dizer mais nada.
LEITOR 4: - Outra mulher negra ouviu alguém
dizer que ela era empregada antiga,
pois havia muito tempo que a conhe
cia "trabalhando naquela casa". Só
que aquela casa (boa por sinal) é a
casa da própria mulher desconhecida
como proprietária.
r

�FRA�:
'LEITOR 7: Os màchiàtàà podem até reclamã:r,mas
isso é documentado na história,
•
t;:.: ' -�t' história que �inda não é enr:dnada e
continua escondida. Que� quisesse
aprofundar este tema pôde· · ler o
livro de Rose Ma.ria Meraro: ..A
mulher no terceiro milênio··.

REF!ij\O:·.

. Você �onhece algum outro caso de discrimina. '. çijQ ou ·maJ.'g;i.Qalizacão de mulher? Cite.
1

.,

._, '

'REFRÂO:
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LEITOR 5: A lu1;a· ·dos trabalhadores .. que pas
sou a ser comemorada no Dia do Tra
. ··1 ,balhador,
nasceu em l886. A luta
�'

\

;
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·· ·LE'ITOR 8:- Mas o argumento· mel
está em ana. ···. - ·
.,.. lisar a; · ree.lidade hor
de
hoje. Foi
:··e . · · ·
passado' ·pe1·a t.ra
- �i.cão que a mulher
é o sexo ·frágil'.;· �ue por causa
mulher entrou o mal no �un4P da
e
outras coisas parecidas. :Sê-rã: -'que é
Verdade? S�rá que ain
da hoje nós
continuamoi:s ··pensa
· nãb·'·aaaim?· ·
Qu�Jn ' hoje 'ariiníà. maia a vida na
"-'1 familia,
nas :fsrejae, nas lutas
,�-.;.r/ _ populares pela 'saú
de, pela moradia '
etc.?
-· -� v. ·
1

:

'

,:.,_.__
,REFRA�-: , .: ·' .
..•··, ·�; •. ;
LEITOR 9: A mentalidade machista aju
dou tam
bém a ler a Bíblia de maneir
erra
da. Como em toda a história, atam
na hi,tór.1-_ª ..biblica;·i rtaa horas bém
do
triunfo·· --aparece
homepi, mas nas
horas do fracassooque
m-aparece para
dar forca e vida é a :mul
her.
Vamos ouvir a palavra de Deus
prestando
atencão no papel da mulher na libert
acão do
povo.
Ex 1, 15-21

REFRAO:

nQ 757 pag. 171 .(aq-lam. evangelho)
Lc 1,, 26-38
1 - Que importância
libertacão do povo? tem a mulher da Bíblia na
.� .. ""···
2 - De que forma a mulhe� de hoje pod
enciar na sociedade para sua transf e. influ
ormação?
;])?_· J (i" ,,
CANTO:
Lttâ.nia,dos Pobres nQ 438 pag. 109
':- �� ../�
.. !.�b.í Ottt-.
0.RAÇAO EXPONJANEA
Pai Nosso ...
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ENCONTRO

TEMA: MIST�Rios:. ·PARA QUEM?·
., j ' ... ACOLHIDA: ·'
· -. ·
CANTO:
··Igreja· é · Povô.' .

O que ·é_ Igre3a?
,.
. '
LEITOR 1-: A Igreja- não surge _por acaso, mas
. J·por vontade d� Deus: assim, ela não
é invenção humana, mas divina.

REFRAO:
LEITQR 2: A Igreja surge por forca do Espiri
ta Santo e da decisão dos apóstolos
de anunciar o Reino. Nos �eus ele
mentos essenciais vem de Jesus,
porém em sua realidade concret� vem
do Espiri
.
. Santo e doa apóstolos.
. tó·

REFRAO:
LEITOR 3: A Igreja é a co�':1Jlidad� dos di_ací
amor-servioo
pulos de Jesus para o
que gera o Reino do Pai, por �orca
carismà· dado péló 'Esp irita
do
·
Santo.
REFRAO:

s
LEITOR 4: A Igreja não é só de bispos, pàdre
e diáconos. Estes têm no sacramento
i
da ordem o seu ministério eapecíf
Porém a Igreja deve ser toda
co
fiéis
os
podendo
ministerial,
e
o
Missã
Vida,
da
arem
i
ar�í-0
p
p

ave
Decisões (cf 1Tes 5, 17-22). Hun
R
h
o
do, assim, uma verdadeira com
.de pastores e fiéis.
'\ ..
. : .. ..
REFRAO:
12'encontramoa os seguintes
LEITOR 5: Em lCõr
_ critér1.os,·;para o discernimento dos
cariamás:'
h
a) Confissão do sen orio de Jesus
9

CONCLUS.AO
:

•
� _) r

;

O trabalho humano é fato� fundamental da eo
oiedade. N organização social, a divisão do
trabalho inclui a P.roducão da �iqueza e sua
distribuicão. Neste contexto, a organização
do trabalho (jornada'de. trabalho, condições
trabalhistas
direitos
trabalho,
de
organiz.acão ·
sindical,
· . remuneração:
politioa
salarial,
social,
previdência
destinação
dos excedentes) determina
as
condições de vida e de cultura da maioria d
população. Através dessa realidade se mede a
r�al situe.cão da justiça, da democracia e da
liberdade. Na Enciclica "Laborem Exercens"
João Paulo II considera o �rabalho humanó·�
"uma chave, provavelmente a chave eseencial
r
·
de toda a questão social".

b) A busca da união
e) Função:· Se�vico · · ·1··., ,
. · .... ,
Põe a semente na terra

.,,.
CANTO:

LEITOg 6: Não podemos nos .deixar contaaiar
pelo medo e pelá
desesperanca,
pois, isto só agrada aos poderosos.
Devemos, sim, acreditar no Deus da
yj,da ,�,(lUe ressusqitou Jesus e-. fez
com que Paulo.ironizasse a morte "A
�o�te foi ,·tragada pela vitória.
í'.
Morte,
onde está tua
vitória?
Morte, onde está teu aguilhão?"
( 1Cor 15, 55) .
•

. ',

•<

,.;

' •

•(

'

'

Vamos ouvir a Palavra dé Deus e saber· como
Deus_ -êonta conosco:
Balavra de.Deus: -1 ,Cor
. ..
.. 12, 4-11.
e,
em
. Como · e.Igreja de nossa diocese,
especial, cada um de nós está respondendo o
chamado de Deus?

Por ieso, o trabalho humano "assume uma
importância fundamental e decisiva".
que
exige constante e renovada atenção. A Igreja
no
Brasil,
fiel
a
aua
missão
de
Evangelização, não pode deixar de refletir &
complexa
situação do trabalho no
pais;·
especialmente, neste momento histórico.

'

Que desatios temos hoje?

Como podemos nos comprometer como cristãos na
transformação da sociedade?

,

ORAÇAO FINAL
CANTO,.:

Momento No�o . , .

<

,,.. ,, ....

o

Sugestão: Para as celebrações das comunidades
n�ste dia, estamos sugerindo a introdução
aéima e que as preces, o ofertório seja de
acordo com o dia do trabalhador. As leituras
Podem ser usadas qualquer uma deste subsidio.

Um

abraço carinhoso dos amigos da PO

Que a Paz do Senhor esteja com vocês.
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TODOS: SIM, ME COMPROMETO.
DIRIGENTE: Você se compromete a trabalhar, promover e
levantar os pobres e marginalizado s da sociedade,
para que chegue o dia em que todos nos sentemos
na mesma mesa da fraternidade?
TODOS: SIM, ME COMPROMETO.
DIRIGENTE: Você se compromete a fazer da Igreja wna
comunidade servidora dos humildes, solidária com
o povo, anunciadora da mensagem de libertação?
TODOS: SIM, ME COMPROMETO.

•••
"Vocél foram batizados em umáo com Cristo; desse mo
do n.i.o hd diferença entre judeus e não-judeus, escravos e
ltvres, homens e mulheres. Todos voeis são um só, em uníJo
com Cristo." (Gál 3, 27-28)

"V4Ü> receber poder qumzdo o Espfrtto Santo descer so
bre voces, e serão mtnhas testemunhas até nos lugares mats
dt3tantes da terra." (At 1,8)

ORAÇAO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

APRESENTAÇÃO

COMENTARISTA: Queremos, Senhor, viver o nosso batismo.
Por isso pedimos:

Aqui está mais um livrinho para os grupos de reflexão.
São nove encontros sobre o Batismo, e pode ser nossa No
vena do Natal. O Batismo é a Celebrnçiio da Vida, por isso
queremo s que seja um encontro com a Vida, que é Jesus:
"Eu sou a Ressurreição e a Vida" (Jo 11).
Tudo isto tem sido preparado pelos representantes dos
grupos de reflexão do setor Cupecê, cpmo expressão de seus
anseios de vida melhor 'J)Q.ra todos e de sua coragem na luta
por essa mesma vida. Apesar de tudo, vale a pena viver.
Vejam o que nos fala nosso Bispo Dom Mauro: "A preo
cupação com a vida é profundamente evangélica. Tudo que
abafa a vida, impede a vida, machuca a vida, fala à nossa
consciência e atinge o nosso coração.

TODOS: Venha lavar-nos, Senhor,
dos nossos erro11.
Ajude-nos a converter-nos
para que não sejamos
causa de · Inimizades,
causa de Injustiças.
Ajude-nos a converter-nos:
assim não faltaremos
aos que precisam de nós.
Assim no meio dos homens,
seremos uma presença de
Cristo pelo amor
e pela verdade. Amém.
COMENTARISTA: Que o Senhor perdoe nossa falta
aos c�mpromissos de nosso batismo.
Que Ele "-nos taça ter um coração
puro, a alegria da salvação,
um espirit.o- aberto e &eneroso".
(81 150)

TODOS: Amém.

Na Palavra de Deus descobrimos como Deus ama os ho
Os seus sofrimentos e suas aflições sobem até Deus:
'Ouvi os clamores do meu povo, conheço os seus sofrimen
tos'. Os profetas com palavras veementes, e muitas vezes
ásperas, denunciaram as injustiças contra o homem. Mas
para -perceber o valor máximo do homem e da vida hu�
na, olhamos 'J)Q.ra Jesus Cristo. . . . Assim percebemos que é
profundamente evangélica a luta para que cada pessoa hu
mana possa ter aquilo que é necessário para sua realízação"
(D. Mauro Morelli, na Ass. sobre o Custo de Vida - 20 de
junho de 1976).
Que estes encontros se1am uma convocação para que
construamos Vida nova onde reina o egoísmo e a morte; le
vemos pão onde existe fome; levemos amizade e fraterní,..
dade onde existe a frieza e o isolamento; numa 'J)Q.lavra:
"Que todos tenham vida''.
mens.

Equipe de Coordenação do Setor Cupecê Região Santo Amaro
2

São Paulo - Natal 1977
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0BSERVAÇõES PRATICAS

0

Quanto ao uso do livrinho e à animação das reuniões,
seguem algumas observações de ordem prática:
1. A nossa sugestão é que se faça um encontro por
semana e que o últhno seja feito com a rewúão de todos os
grupos na igreja.
2.

Há uma oração inicial e final para todos os dias.

3. l!'! bom valorizar os cantos que irão ajudar wn cli
ma de mais alegria e participação.
4 . Não precisa se prender aos roteiros, o importante
é que o grupo caminhe. l!'! preciso ouvir e sentir as neces
sidades do grupo.
5. Quem anima os encontros deve ter em conta o se
guinte:
- Todos têm com que contribuir e ninguém é o "dono
da bola" ou o "manda-chuva".
- D�r a cada um a oportwúdade de se manüestar, sem
obrigá-los, sem fiscalizar e nem desprezar o que fa
lam.
- Nunca dizer que está errado. Se alguém não pensa
muito certo, será bom ouvir a opinião dos outros e,
por si mesmo, poderão perceber o que é certo.
- Facilitar a participação no encontro, não só na con
versa, mas também na maneira como dispor as coi
sas, arranjar a sala ...
- l!'! bom não atrasar para começar a reunião e nem pro
longá-la além do tempo marcado.
Nota:

Esses cuidados favorecem e incentivam todos a se
rem mais unidos e possivelmente mais irmãos ...

19 ENCONTRO

EU NÃO POSSO ACREDITAR POR OUTRO
OLHANOO A VIDA

Ll: Já ouviu alguém falar -assim?
"Meus velhos eram católicos; também eu faço ques
tão de casar e batizar meus filhos na Igreja."
"Faz tempo que minha menina está passando mé.d.
Tenho medo que possa morrer. Tem 5 meses e
ainda não foi batizada. Preciso me apressar."
L2: "Batizei meu filho, no 19 mês de nascimento, po:
que queria redimir sua alma do pecado original,
para que se tornasse filho de Deus, e assim tam
bém tranqüilizar-me como católica."
LI: Vamos ouvir este depoimento:
"O costume de batizar crianças levou consigo uma
progressiva desvalorização do sacramento. Eu
acho que o batismo deveria ser recebido em adul
to, pois só o adulto é livre para tomar uma deci
são e o batismo é 1L�a decisão. Pode um acred1
tar por outro? Pode um pai assumir um compro5

misso em nome de uma criança? Além de tudo,
não foi Jesus quem recebeu o l.mt1smo com 30
anos?".
VAMOS CONVERSAR JUNTOS

- O que acha desses depoimentos?
- Qual a idade mais certa para o Batismo?
A VIDA DOS PRIMEIROS CRISTAOS
Ll: "Na sexta-feira nós saimos e fomos para perto do
rio. Pensamos que lá havia algum lugar de oração
para os judeus. Sentamos e começamos a conver
sar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma
das mulheres que estavam ouvindo se chamava Lí
dia. Era da cidade de Tiatira, e vendia roupas fi
nas. Lídia adorava a Deus e o Senhor abriu sua
mente para que compreendesse o que Paulo di
zia. Ela e as pessoas de sua casa foram batizadas."
L2: "Alguém gritou: Que é que devo fazer para me
salvar?
Eles responderam: 'Creia no Senhor Jesus, e você
será salvo, você e sua família'. . . Logo depois ele
e sua familia foram batizados."
(Os entendidos em Bíblia dizem que a palavra
"casa" indica: ''pai", "mãe" e todos os filhos
de todas as idades. Portanto quando os pais
passavam a cristãos, os filhos, mesmo crian
ç�, eram batizados junto com eles. Já houve
época que os cristãos foram perseguidos e,
às vezes, o pai e a mãe eram postos na ca
deia durante muitos anos, não podendo, por
tanto, se preocuparem pela educação dos fi
lhos na fé. Aí nasceu o costume de batizar
em adulto.)
DIALOGO

•

ô

Antigamente só se dava o Batismo quando os pais
se comprometiam a educar os filhos na fé. Se os
pais não praticavam, não tiuharn clirrilo a batizar.
E hoje?

Não deveria ser feito a mesma coisa?
Será que todo mundo tem o direito de batizar na
Igreja?
DEUS NOS FALA
Ll: "Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu
Pai é o Lavrador. Ele corta todos os galhos que
não dão uvas, embora eles estejam em mim.
L2: Mas Ele poda e lirnpa os galhos que não dão uvas,
para que dêem mais ainda.
L2: Continuem unidos a mim e eu continuarei unido
a vocês.
LI: Vocês só podem dar frutos se ficarem unidos a
mim, como o galho dá uvas só quando está unido
à planta.
LI: Eu sou a videira e vocês os galhos. Quem está
em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem
mim vocês não podem fazer nada."

acham que não adianta lutar e diante de tantos me
dos, de tantas dificuldades entregam os pontos. Ou
tros renunciaram à condição de vivos e se confor
maram com ir de carona pela estrada da vida.
VAMOS CONVERSAR JUNTOS
Voce conhece alguém que já se deixou derrotar pela
VlCfa'}

gcm?

Você conhece alguém que erúrenta a vida com cora-

OS FATOS ESTAO Al

2Q ENCONTRO

DEUS QUER A VIDA E NÃO A MORTE
OLHANDO A VIDA

LI: A vida da gente é uma vocação. Fomos chamados
do nada à vida, a uma vida pessoal e responsável e
não a uma vida à-toa.
L2: Fomos convocados por Deus para viver, conhecer,
respirar, ser livres, sentir, trabalhar, decidir, lutar,
partilhar, AMAR.
LI: Mas algo acontece ao nosso redor que faz a gente
ficar com medo. Há sempre alguma coisa que im
pede que nossa alegria seja completa. Os pais es
peram com alegria a criança que vem, mas por ou
tro lado pensam: virá para sofrer!? Há sempre
quem fale para nós: "não mexa ai, é perigoso".
L2: Temos o nome de vivos mas não vivemos. Pior ain
da, vivemos semi mortos, dC'-animados. Alguns
8

LEITOR Ressaltando que "Deus quer a VIDA e não a MOR
TE", deze,nas de pessoas reunidas ontem na capela
do Lixão do Jardim Helena Maria, em Osasco, en
tregaram ao Prefeito Guaçu Piteri wn abaixo-assi
nado pedindo a remoção do lixão, localizado próxi
mo à Igreja: "Estamos aqui porque queremos re
ceber os nossos direitos de, pelo menos, viver, sem
sermos ameaçados pela fwnaça constante, pelas mi
lhares de moscas que cobrem as paredes de nos
sas casas, os pratos em que comemos, a comida que
engolimos. Queremos o direito de não morrer aos
poucos, direito de viver como gente digna de ser
chamada filhos de Deus, como somos".
TEMPO DE OUVIR E REFLETIR
• O que o povo do Jardim Helena Maria estava recla
mando?
• Você conhece algum fato semelhante? Participou de
alguma situação assim?
• Como cristãos batizados, somos filhos de Deus. O que
significa isto?
DEUS NOS FALA
Ll: E Pedro começou a falar:
L2. Agora eu sei que Deus trata a todos igualmente.
Pois Ele aceita todos os que respeitam e fazem o
que é justo, seja qual for a nação deles.

•

Ll: Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou
ao povo de Israel, anunciando a s boas notícias de
paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de
todos. Sabem do grande acontecimento que se es
palhou por toda a Judéia, e que começou na Ga
liléia, depois do Batismo que João anunciou.
L2: Sabem também a respeito de Jesus de Nazaré, co
mo Deus derramou o Espírito Santo sobre Ele e
lhe deu poder.
TODOS: Ele andou por toda parte fazendo o bem e curan
do a todos os que eram dominados pelo diabo. Por
que Deus estava com Ele.
SALMO 129
LEITOR: Do profundo do meu coração eu clamo a Ti, Se
nhor.
TODOS: CLAMO DE NOITE NA PRISÃO E NO CAMPO DE
CONCENTRAÇÃO, NA CAMARA DE TORTURAS
E NA HORA DAS TREVAS; ESCUTA A MINHA

voz.

LEITOR: Se levardes em conta o conjunto dos pecados, Se
nhor, quem ficaria isento?
TODOS: MAS TU PERDOAS OS PECADOS.
LEITOR: Eu confio no Senhor e não nos políticos, nem nos
re�lames de televisão.
TODOS: EU CONFIO NO SENHOR E NÃO NOS DISCUR·
SOS DOS UDERES; ESPERA MINHA ALMA NO
SENHOR MAIS DO QUE OS GUARDAS PELA AU
RORA.
LEITOR: Enquanto nós estamos presos, eles estão em festa.
TODOS: MAS O SENHOR É A LIBERTAÇÃO, A LIBERTA
ÇÃO DE ISRAEL.

39 ENCONTRO

SEM ÁGUA NÃO HÃ VIDA
OLHANDO A VIDA
Ll: Depois de 2 anos de paciente espera, os morado
res do Jardim Maria Elisa, cm Vila Nova Cachoei
rinha, estão à espera de um grande acontecimento:
finalmente a água encanada está chegando ao
bairro.
L2: Entre espantados e surpresos, os moradores, na
grande maioria famílias de nordestinos que vie
ram para São Paulo na esperança de sobreviver,
olham os empregados da Empreiteira Irmãos Pe
droso, colocarem os 3 000 metros de cano, que ser
virão para expansão da rede.
L2: Seu Agenor Alves Meira disse assim:
"Vou perguntar aos amigos que já têm ligação,
para ver o que precisa fazer Com 11 filhos é difícil a
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gente viver sem água; mas não tinha outro jeito,
né? O que se pode fazer? Há seis meses, eu com
prei uma bomba de poço. Gastei muito (Cr$ 700,00).
Vamos ver se dá pra vender e fazer as instala
ções. A ligação de água não tem preço determi
nado e pode demorar 2 ou 3 meses".
V AMOS CONVERSAR JUNTOS
- Você tem água de poço ou encanada?
- Você já sofreu com a falta de água? Conte.
DEUS NOS FALA
Ll: Evangelho (Jo 4, 1-30).
L2: Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha mais
discípulos e batizava mais gente do que João. (De
fato quem batizava eram seus discípulos, e não Je
sus.) Quando Ele ficou sabendo disto, saiu da Ju
déia e voltou para a Galiléia. No caminho, tinha
que passar pela região de Samaria.

- O senhor não tem balde para tirar água, e o
poço é fundo. Como é que vai ronsl'guir essa ág-ua
que dá vida? Nosso antepassado Jaró nos deu es
te poço. Ele, seus filhos e seus animais ht·h<'l'c111t
água daqui. Será que o senhor é mais importan
te do que Jacó?!
L2: Então Jesus disse:
- Quem beber desta água tornará a ter sede. Ma�
aquele que beber da água que eu der, nunca mais
terá sede. Porque a água que eu lhe der será nele
como fonte viva que dará vida eterna.
Ll: - O senhor quer me dar dessa água? pediu a mu
lher. Assim eu nunca mais terei sede, e nao prc
cisarei mais vir aqui buscar água.
PARA PENSAR E ORAR
TODOS: Nada vive sem água, o Batismo é a VIDA.

Ll: O povo, os camponeses, os operários, as cozinhei
ras, as lavadeiras sabem muito bem pará que ser
ve a água.

Ll: Chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar,
perto das terras que Jacó havia dado a seu filho
José. Ali estava o poço de Jacó. Ao meio-dia, mais
ou menos, Jesus sentou-se junto ao poço, cansa
do da viagem.

TODOS:

L2: Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus
disse:
- Po1:�avor, me dê um pouco dágua. (Os discí
pulos de Jesus tinham ido até à cidade comprar
comida.)

TODOS:

Ll: - O senhor é judeu, e eu sou samaritana. Como
é que me pede água? respondeu a mulher. (Ela
falou isto porque os judeus não se dão com os sa
maritanos.)
L2: Então Jesus disse:
- Se você soubesse o que é que Deus pode dar, e
quem é que está pedindo água, você pediria e Ele
lhe daria água da vida.
12

LI: Ela respondeu:

L2: Sem água as plantas não nascem, as colheitas fi
cam perdidas. 1 litro de água na região de Irecé,
na Bahia, custa muito caro.
Ll: As plantas, os animais, nós homens, necessitamos
de água para viver.
TODOS: A AGUA DO BATISMO REPRESENTA A VIDA FÉR
TIL QUE O CRISTO NOS TRAZ. ''EU VIM PAR./\
QUE TODOS TENHAM VIDA" mostra A FECUN
DIDADE A QUE SOMOS CHAMADOS: QUE NóS
POSSAMOS TER O NECESSARIO PARA COMER.
QUE A JUSTIÇA SEJA A BASE PARA CONSTRUllt
A FRATERNIDADE ENTRE TODOS NóS.

MEDITAÇÃO EM SIL:E:NCIO
"Para entrar no Reino de Deus
vo, nascer da água e do Espírito."

é

preciso nascer de no
13

A PALAVRA DE DEUS
LEITOR: Derramarei sobre vós uma água pura e vós sereis
purificados. De todas as vossas imundícies, de to
das as vossas idolatrias vos purificarei. Dar-vos-ei
um coração novo e porei em vosso peito um co
ração de carne. Porei cm vós o meu c>spírito e fa
rei com que procedais segundo os rncuc; prrc-citos
Observeis e ponhais em prática os meus manda
mentos (Ez 36, 25-27 ).

CELEBRACAO SOBRE A AGUA

L2: Existe água que causa morte: são as enchentes de
vastadoras, a água dos poços contaminados.

Ll: Existe água que dá vida: a água que está sendo li
gada em nosso bairro dará vida, higiene às nossas
famílias.
TODOS: SENHOR, DAI-NOS SEMPRE A AGUA QUE DA
VIDA!

Ll: ASSIM FALA O SENHOR:
"Eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reu
nirei de todos os países e vos conduzirei sobre o
vosso solo. Derramarei sobre vós águas puras,
que vos purificarão de toda sujeira. Dar-vos-ri um
coração novo, e em vós porei um espírito novo.
Tirar-vos-ei do peito um coração duro, e porei um
espírito novo.
Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos
-ei um coração novo, de carne".
L2: "Conduzirei meu povo à beira de águas correntes,
porque sou para eles qual um pai."
TODOS: ÉRAMOS UM DESERTO ARIDO, ISTO :t, UM PO
VO SEM AMOR.
ÉRAMOS UMA COMUNIDADE SEM ENTROSA
MENTO.
ÉRAMOS UMA FAMíLIA SEM FECUNDIDADE,
SEM AMIZADE.
AGORA SOMOS UM POVO CONSCIENTE, VIVO,
AMADO.

Ll: "As águas jorrarão no deserto e as torrentes na
planície árida; � terra queimada se tornará num la
go e a região da sede em fontes."
ORAÇÃO ESPONTÂNEA DOS PARTICIPANTES
SUGESTAO: Arrumar três jarros de água e deixar numa
mesinha.
Ll: O sinal mais significativo do Batismo é a água,
pois ela é fonte de vida. Srm ela a terra não pas
saria de um deserto árido, os homens seriam en
tregues à fome, os animais condenados à morte.
14

CANTO
DIRIGENTE: SEDE BENDITO DEUS PAI TODO-PODERO
SO, QUE CRIASTES A AGUA PARA PURIFICAR
E DAR VIDA. SANTIFICAI ESTA AGUA, CRIATU
RA VOSSA, PARA QUE SE TORNEM CONFOR
ME A IMAGEM DO VOSSO FILHO AQUELES
QUE FORAM BATIZADOS NA MORTE E NA
15

RESSURREIÇAO DE CRISTO. POR ESTA AGUA
DIGNAI-VOS INTRODUZIR OS PRESENTES E
FIRMA-LOS EM SUA FÉ E EM SEU BATISMO.
(Todos molham as mãos na água e depois rezam o
Pai Nosso.)
SALMO 62
LEITOR Senhor, Tu és o meu Deus,
há muito que _te procuro com grande ansiedade.
TODOS: Como a terra seca do sertão à espera da chuva,
todo o meu ser anseia por ti, Senhor.

LEITOR: Ah! se pudesse contemplar-te no teu santuário,
e experimentar o teu poder e a tua glória ...
TODOS: Teu amor fiel me é mais caro que a própria vida.
Por isso quero louvar-te,
levantar para ti as minhas mãos,
e bendizer o teu nome durante toda a minha vida.

LEITOR: Tu enches o meu ser até à plenitude,
fazendo aflorar aos meus lábios cantos de alegria.
TODOS: Até mesmo durante o meu repouso
está viva em núm a tua lembrança.
Passo as noites pensando em ti.

LEITOR: Tens sido para mim um apoio.
Quando experimento a tua proteção
sil).io vontade de cantar de alegria.
TODOS: Eu me agarro a ti,
e Tu me seguras com tuas mãos.

LEITOR: Em vão atentam os homens contra a minha vida.
TODOS: Serão eles que hão de perecer na morte.
Serão todos executados, e nem sepultura terão.
LEITOR: Eu, porém, me alegrarei sempre no Senhor.
Todo o que se comprometer com Ele poderá falar.
Mas o que lhe for infiel, não terá direito à nossa
confiança.
19

4c:> ENCONTRO
À MARGEM DA VIDA

COMENTARISTA: Muita gente está à margem da vida, está
impedida de viver.
TODOS: O marginalizado não participa do desenvolvimen
to e do progresso.
COMENTARISTA: O pecado do egoísmo e da ambição de
alguns, faz com que muitos sejam marginalizados.
TODOS: Ser marginalizado é ficar na fossa, na beirada.
(Documento: "Exigências Cristãs de uma Ordem
Politica")
VAMOS OLHAR E DESCOBRIR A VIDA
LEITOR: "O que eu revolto é contra a ganância dos ho
mens que espremem uns aos outros como se es
premessem uma laranja. Os preços aumentam igual
às ondas do mar. Cada qual mais forte. Quem
luta com as ondas? Só os tubarões. Quando vou
à cidade tenho a impressão que estou no paraíso.
Acho bonito ver aquelas mulheres e crianças tão
bem vestidas. Tão diferentes da favela. As casas
17

com seus vasos de flores e cores variadas. Aque
las paisagens hão de encantar os olhos dos visi
tantes de São Pai.lo, que ignoram que a cidade
mais afamada da Arné1ica do Sul está rnlc-nna.
Com as suas úlceras, as favelas. As favelas não
formam v carátt->1. A fa\ da e o quarto de despejo
e as autoridades ignuran, q_ne tem o quarto dr (k:--
pejo. Atualmente f.omos c�cravo.., do custo de vi
da. Eu achei um par <.k sapatos no lixo, lavei e
remendei para a Vera calçar. Cheguei em casa,
aliás, no meu barraco. Pensei na vida atribulada
que levo. Cato papel, lavo roupa para jovens, per
maneço na rua o dia todo. E estou sempre em
falta. Na minha opinião, os atacadistas de São
Paulo estão se divertindo com o povo, igual aos
Césares quando torturavam os cristãos. Só que
o César da atualidade supera o César do passa
do. Os outros eram perseguidos pela fé. E nós
pela fome. Naquela época os que não queriam
morrer, deixavam de amar a Cristo. Mas nós não
podemos deixar de comer."
(Do livro de Carolina de Jesus)
PARA CONVERSAR E DIALOGAR
1. Você se sente marginalizado'? Em quê? E você
estã se preocupando em mudar esta situação? Como?
2. O fato da marginalização é prova de quê? Quan
do ela tende a crescer?
PALAVRA DA BtBLIA (Lc 18. 1-8)
"Jest'is fez a seguinte comparação, mostrando a
eles que deviam orar sempre e nunca desanimar:
Em certa cidade havia um juiz que não temia a
Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade mo
rava uma viúva que sempre o procurava µara pe
dir justiça, dizendo: Ajude-me, e julgue o meu caso
contra o meu inimigo. Durante muito tempo o
juiz não queria julgar o caso da viúva, mas afinal
pensou assim: É verdade que eu não temo a Deus,
e também não respeito ninguém. Porém como
esta viúva está me aborrecendo tanto, vou defen
der os seus direitos. Se eu não fizer isso, ela vai
acabar me deixando louco.
18

E o Senhor continuou: Escutem o que disse aque
le juiz desonesto. Então Deus não vai fazer jus
tiça em favor do seu p róprio povo, que grita por so
corro dia e noite? Será que Ele vai demorar para
ajudá-lo? Eu a.firmo a vocês que julgará a favor
desse povo, e fará isso bem depressa! Mas quando
o filho do Homem vier, será que vai encontrar fé
na terra?"
- LENDO O TEXTO DA BÍBLIA, QUE ATITUDES
ELE SUGERE A NóS, CRISTAOS, PARA A REALI
ZAÇÃO DO BEM COMUM, ISTO É, DA VIDA PA
RA TODOS?
VAMOS REZAR JUNTOS
SALMO 72
LEITOR: Eu alimentava grande inveja desta gente vaidosa,
vendo sua boa vida, sem qualquer preocupação
com Deus.
TODOS: O rico confia nos seus bens e não quer precisar de
Deus.
LEITOR: Para ele não existe angústia. Desconhece a co
mum aflição dos homens.
TODOS: O PODEROSO CONFIA NA SUA FORÇA, NÃO
PRECISA DOS OUTROS.
LEITOR: Seu distintivo é o orgulho, seu feitio é a violência.
Trata todos com ironia maldosa, e agressivamen
te ameaça com a opressão. Não respeita as coi
sas do céu e tem opinião sobre tudo o que acon·
tece na terra.
TODOS: O rico é aquele que se sente dono da verdade, aque
le que fala da justiça e oprime o irmão.
LEITOR: Por isso as massas correm atrãs dele, sorvendo
fanaticamente as suas palavras. E dizem: "O que
Deus tem a ver com tudo isso? Se é que Ele sabe
o que se passa conosco". Assim vive essa gente
sem Deus, tranqüila e feliz. Fazendo crescer mais,
cada dia, o seu dinheiro.
TODOS: Pobre é todo aquele que se abre a Deus e aos ir
mãos. Aquele que grita por justiça e dá a vida
pelo outro.
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criaturas doentes, sujas ... ". Disse João: "l!':, an
tes de pôr um filho no mundo, é preciso pensar mui
to . . . pensar na educação, pensar se se pode criá
-lo como se deve".
L2: D. Nenê, na rua, se encontra com uma comadre que
a cumprimenta da seguinte maneira:
- Você de novo! Não, com você não tem jeito!
- lt, o que se vai fazer, a gente não está podendo mesmo. . . Deus quis, paciência!
- Você não quer ir na D. Alice, ela pode dar um
jeito nisso.
- Você tá doida mulher, pensa que vou deixar
matar meu filho? Deus me livre.
PARA CONVERSAR E DIALOGAR

5� ENCONTRO

'\

RESPONSÃVEIS PELA VIDA

l-'

COMENTARISTA: Os pais são colaboradores de Deus na
grande obra de transmitir a vida e são também
seus continuadores. Devem ir descobrindo o sen
tido profundo dos acontecimentos e da vida dos
filhos.
O�apa Paulo VI recorda aos pais os deveres de
uma paternidade responsável: uma vrz criada a no
va vida, deve ser respeitada, valorizada pela edu
cação e pela sua integração na comunidade.
OLHANDO A VIDA

LEITOR: João e Maria estão enfrentando uma série de pro
blemas. Os filhos precisam de roupas, calçados, es
cola. . . agora estão pensando num novo filho, es
tão cada vez mais preocupados. No domingo, na
igrejinha do bairro, quando vão para a missa, sal
ta-lhes aos olhos o que nunca tinham reparado.
E a esposa diz: "Olha só aquela pobre mulher, ve
ja quantos filhos. Olha o estado daquelas polJres
20

1. Que acham da atitude de João e Maria?
2. Quem está certa? D. Nenê ou a comadre?
3. D. Alice dá "jeito nisso". É justo isso? Por quê?
4. Fazer aborto é a mesma coisa que matar um filho?
Você concorda com isso?
PALAVRAS DOS BISPOS
COMENTARISTA: "NÃO PRETENDEMOS DEFENDER
UMA FECUNDIDADE IRRESPONSÁVEL, MAS DE
VEMOS DENUNCIAR OS RISCOS DE PHOGRA
MAS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, QUEDES
VIAM A ATENÇÃO DE SUAS CAU::iA::i RAD1CAlS.
OS POBRES NÃO SÃO POBRES PORQUE TEM
MUITOS FILHOS, MAS SÃO POBRES PORQUE
S.AO VíTIMAS DA INJUSTIÇA. DIANTE DO
CRESCENTE DISTANCIAMENTO ENTRE AS
NAÇôES PRóSPERAS E AS SUBDESENVOLVI
DAS, ENTRE AS CLASSES RICAS E AS CLAS
SES POBRES, É CôMODO JOGAR A CULPA DA
FOME SOBRE OS FAMINTOS E TRANSFERIR
AS CAUSAS DA SITUAÇAO PARA AQUELES QUE
AINDA NAO NASCERAM. EM VEZ DE IR À RAIZ
DOS MALES, PRESERVAM-SE AS POSSES DE
UNS E SUAS ALTAS EXIGÊNCIAS DE CONSU
MO, E INDUZEM-SE OS OUTROS A SEREM ME21

NOS NUMEROSOS ASSIM DEIXA DE SERPE
RIGOSA A PRESSÃO DO PAUPÉRRIMO SOBRE
A ORDEM EXISTENTE. O PROBLEMA DA FO
ME E DA MISÉRIA NAO SE RESOLVE COMPI
LULAS E SIM COM JUSTIÇA SOCIAL, COM PRO
FUNDAS E RADICAIS REFORMAS. Aqui reside,
para nós, o ponto central do problema: Dar à fa
mília condições de vida digna.··
"A mulher brasileira nã0 precisa de pílula::; de gra
ça, mas sim de comida para ela e seus !'ilhas."
( "Folha de São Paulo", 29-31/07/,7)
PARA CONVERSAR E DIALOGAR

- Esse programa de planejamento familiar é real
mente 'para ajudar os pobres, ou favorecer ainda
mais os grandes? O que pensa sobre isso?
69 ENCONTRO
COMPROMISSO DE VIDA

Numa carta, o Papa Paulo VI nos diz: "A pater
nidade responsável leva os esposos a assumir ple
namente sua missão de pais, numa justa escala de
valores".
- O que podemos fazer para melhorar nossa fa
mília?
- O que podemos fazer para ajudar nossos vizinhos?
(Dmlogar e chegar a uma conclusão bem concreta.)

(
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SE QUERES A PAZ, DEFENDE A VIDA
COMENTARISTA: Em sua mensagem de início de ano, o Pa
pa Paulo VI proclamou: "Se queres a paz, defen
de a VIDA".
Jesus é amigo da vida. Em sua pn�ga<;ão insislt> qur
toda pessoa humana é importan1 e e a vida tem
muito valor. Hoje vamos refletir paro junto� des
cobrirmos o valor profundo de nossa vida, das pes
soas com que vivemos, mais ainda: devemos to
mar consciência que todos têm o direito de viver.
OLHANDO A VIDA

LEITOR: D. Julita c seu Joaquim são casados há 6 anos. Es
tão preocupados com a doença de Filipe, que tem
apenas 8 meses. D. Julita já deu ao nenê todos os
"chás" que as vizinhas aconselharam. Mas dia a
dia Filipe vai emagrecendo. Levar ao INPS não
<lá porque seu Joaquim é biscateiro, não t<'rn car
teira assinada. É verdade que D. Julita faz limpe-
za nas casas, mas o dinheirn não chega porque ain22
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da tem mais três irmãozinhos de Filipe que preci
sam comer. - "Que agonia, precisamos de alimen
to e remédio para o nenê e não temos condições."
Essa é a maior preocupação e tristeza do casal, que
perde sono e serviço para cuidar de Filipe. Mes
mo assim ele vai ficando cada dia mais amareli
nho e fraco. E na segunda-feira, toda vizinhança
do bairro se reuniu para enterrar o anjinho. Os
pais cJ1oram muito, mas se consolam dizendo: "Fa
zer O quê? Isto é vontade de Deus, temos mais
um anjinho no céu".
COMENTARISTA: Em São Paulo, dentre 1 000 crianças
nascidas, morrem 109 antes de 1 ano de idade.
o próprio Ministro da Saúde falou: "As crian
ças que falecem anualmente no Estado de São Pau
lo antes· de completar 1 ano de vida, dariam uma
fileira de sepulturas de São Paulo a São Vicente,
com o espaço de 1 metro entre os túmulos. Se
igual mortalidade acontecesse entre os bezerros,
a pecuária seria fatalmente conduzida à falência.
Trata-se de mortalidade permanente e por isso
mesmo pior e mais prejudicial do que a produzi
da pelas guerras. Quase ninguém percebe, porque
as mortes dispersas na comunidade acontecem si
lenciosamente, sem ruído de metralhadoras e ca
nhões".
(Mário Machado de Lemos - Ex-Ministro da Saúde)

curando a criança para matá-la. Então José se levantou, pe
gou a criança e sua mãe, e fugiu de noite para o Egito. E eles
ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se
cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: "Eu cha
mei o meu filho, da terra do Egito".
Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o ha
viam enganado, ficou com muita raiva. Aí mandou matar
todos os meninos de dois ano s para baixo, de Belém e das
vizinhanças. Isto de acordo com a informação que havia
recebido sobre o tempo em que a estrela tinha aparecido.
Assim aconteceu o que o profeta Jeremias havia dito:
"Em Ramá se ouviu um barulho
de choro sentido, e de lamentações.
Era Raquel chorando por causa de seus filhos.
Ela chora e não será consolada,
porque todos estão mortos".
PARA CONVERSAR E DIALOGAR

Naquele tempo Herodes mandou matar muitas
crianças? Quem são os Herodes de hoje?
2. Quais os grandes perigos que ameaçam a vida de
nossos filhos?
1.

SUGESTÃO PARA AGIR E VIVER: Vamos nos esforçar
para valorizar mais a vida?
(Dialogar e encontrar algo de concreto para va
lorizar a vida das pessoas.)

PAR-'\ CONVERSAR E DIALOGAR

1.
2.
3.

o

qu�os diz a morte de tantas crianças?
Será que estas crianças não tinham direito de vi

ver?

Por que morreram?
Está certo dizer: "É vontade de Deus"?

PALAVRA DA BÍBLIA (Mt 4, 13-18)

Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Se
nhor apareceu a José num sonho, e disse:
- Levante-se, pegue a criança e sua mãe, e fuja para o
Egito. E fiquem lá até eu avisar, porque Herodes está pro24
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7Q ENCONTRO

VIDA ... A QUE PREÇO?

OLHANDO A VIDA

1

Um papo de Zé e Vicente num ponto de ônibus.
VICENTE: O povo não é tratado como gente, mas bem pior
que animal. Perdemos 4 horas cada dia para ir
e voltar do trabalho.
ZÉ: A gente vive esperando nas filas. Nesta cidade, só va
le quem tem. Vim da roça, porque lá não dava
pra viver. Terra para os pobres não existe mais.
E aqui é a mesma coisa. A gente pensa que está
comprando um terreninho, vai ver, é grilado. E o
preço?
VICENTE: Meu velho sempre dizia: "Deus deixou a terra
para todos. Nada é de ninguém ... ". Mas hoje
está assim: quem pode mais chora menos. A gente
virou peça sem valor. Não existe espaço para os
pobres.
ZÉ: O povo como nós vai sendo sempre empurrado para as
vilas mai s distantes.
VICENTE: E olha que quem trabalha em São Paulo está
dando um duro danado e criando muita riqueza
para os patrões. Faz tempo que eles dizem: "São
Paulo não pode parar. Vamos fazer um bolo bem
grande de riquezas e depois iremos dividir para to
dos". Mas cadê vida para nós?
ZÉ: Estão é acabando com ela. Moramos em bairros sem
conforto algum. Nossa saúde, principalmente a
das crianças, vai indo para o brejo. A vida custa
o olho da cara.
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VICENTE: Dizem que não tem verba. Mas é aeroporto su
persônico pra cá, supersônico pra lá, para fazer
inveja aos turistas.
ZÉ: Minha esposa trabalha no Jardim Europa como em
pregada doméstica. Ela fala que por lá não existe
esgoto correndo na frente da ca�a. . . É calçada
bonita e jardim bem cuidado ...
VICENTE: Constrníram um palácio para Tribunal de Con
tas da Prefeitura, que daria para fazer muitos hos
pitais e muitas escolas e, quem sabe, para dar um
jeitinho na condução do povo.
ZÉ: É, compadre, se o povo estivesse mais unido seria le
gal Precisamos nos organizar e dar umas duras,
que as coisas mudam.
VICENTE: O ônibus vem vindo.
ZÉ: Vamos lã. Quando a gente entra no Miguelão, a gen
te se sente remido de todos os pecados. Até dos
que a gente ainda não fez.
PARA CONVERSAR E DIALOO-AR

1. Existe alguma causa mais profunda, responsável
por essa situação do povo?
2. Por que os bairros de gente rica não têm esses pro
blemas?
3. Essa situação tem algo a ver com o Custo de Vida?
PALAVRA DO NOSSO BISPO
O povo não pode ficar olhando a locomotiva passar.
Nós devemos ser sujeitos da nossa própria história. A se
gurança de um país está num povo consciente e participan
te. País em que o povo não participa não é país. Como Cris
tãos devemos nos alegrar com o acontecimento de hoje.
A preocupação com a vida é profundamente evangélica. Tu
do que abafa a vida, impede a vida, machuca a vida, fala à
nossa consciência e atinge o nosso coração.
Na Palavra de Deus descobrimos como Deus ama os ho
mens. Os seus sofrimentos e suas aflições sobem até Deus:
"Ouvi os clamores do meu povo, conheço os seus sofrimen
tos". Os profetas com palavras veementes, e muitas vezes
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ásperas, denunciaram as injustiças contra o homem. Mas,
para perceber o valor máximo do homem e da vida huma
na, olhemos para Jesus Cristo. O Pai no seu amor pelos ho
mens nos deu seu próprio filho. Jesus Cristo. caminhando
entre os homens, foi solidário com seus sofrimentos e sen
sível às suas necessidades: "Tenho compaixão desse povo".
Assim percebemos que é profundamente evangélica a
luta para que cad a pessoa humana possa ter aquilo que é
necessário para sua realização.
(D. Mauro Morelli na Ass. sobre o Custo de Vida -

20-06-76)

PARA REFLETIR
Não devemos ficar olhando a locomotiva passar. Deve
mos participar. A· preocupação com a vida é profundamente
evangélica.
- O que mais impede a vida na sua fábrica no seu
bairro?
- O que você poderá fazer em união com os vizinhos
ou com os colegas da fábrica para melhorar a situação? (su
gestões concretas).

89 ENCONTRO

A QUALQUER HORA, COMPANHEIRO!
OLHANDO A VIDA

COMENTARISTA: A nossa vocação de batizados exige de
nós que, a qualquer hora, estejamos dispostos a
colaborar diretamente na construção da comuni
dade, isto é, com as iniciativas e serviços que a co
munidade organiza. E temos muitas e boas inicia
tivas que esperam o nosso apoio e colaboração.
LEITOR: A famili a de Joaquim vivia há 2 anos em sua co
munidade. Sempre preocupado com seu traba
lho, nunca se interessou com o que acontecia em
seu redor. Um belo dia percebeu que as paredes
do salão da comunidade estavam quase prontas,
quando um companheiro que estava ajudando na
obra chamou: - Olá, seu Joaquim, quando é que
o senhor vem carregar uns tijolos para nóis?
Joaquim ficou meio indeciso, mas falou: - Qual
quer hora, companheiro. Enquanto ia andando,
Joaquim foi refletindo: "Nunca pensei que podia
28
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também ajudar aquela turma. Não entendo nada
de construção, mas posso carregar tijolos, afinal
aquele salão vai sê pra todos nóis".
No sábado seguinte, seu Joaquim estava lá carre
gand� tijolos. Ficou contente, porque além de aju
dar ficou conhecendo muitas outras pessoas. Vol
tou para casa cansado, mas satisfeito e logo falou
pra mul �er: "Faz 2 anos que a gente está aqui e
quase nao conhece ninguém. Também nunca se
vai a nada; nem à missa a gente vai. Amanhã
vamos reunir os filhos e vamos todos pra missa.
Até esse salão não ficar pronto, não vou arredar
o pé de lá".
PARA CONVERSAR E DIALOGAR
1. O que fez seu Joaquim e sua família a se interes
sarem pela comunidade?
2. Aqui na nossa comunidade existem famílias desin
teressadas, que não participam? Por que está acon
tecendo isso?
3. Quem faz crescer uma comunidade? Como?
4. O que acontece com uma família que não partici
pa na comunidade?
DEUS NOS FALA
Ll: Evangelho (Jo 3, 1-8).
(Encontro de Jesus com Nicodemos).
L2: Havia um homem chamado Nicodemos líder dos
judeus, d� partido dos fariseus. Uma n�ite toi vi
sitar Jesus, e disse:
LI: - Nós sabemos que o senhor é o mestre mandado
por Deus. Porque ninguém pode fazer milagres
se Deus não estiver com ele.
L2: Jesus respondeu:
- Eu afirmo ao senhor: Ninguém pode ver o Rei
no de Deus se não nascer de novo.
LI: - Como pode um homem velho nascer de novo?
perguntou Nicodemos. Poderá voltar ao ventre de
sua mãe e nascer outra vez?
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L2: Jesus disse:
- Eu afirmo: Ninguém pode entrar- no Reino
de Deus se não nascer da água e do Espíri
to. O homem nasce fisicamente de pais humanos,
mas espiritualmente do Espírito de Deus. Por isso
não se admire de eu dizer que todos vocês precisam
nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ou
ve-se o barulho que faz, mas não se sabe de onde
vem nem para onde vai. O mesmo acontece com
todos os que nascem do Espírito.
PARA REFLETIR
Jesus nos fala de um "novo nascimento", de uma "vi
da nova". Será que a participação na comunidade não é o
caminho para essa vida nova? É possível viver essa vida
nova, sem participação, isoladamente?
NOSSO COMPROMISSO
1 . Em que nossa família pode participar da comuni
dade?
2 . O que poderia ser feito para que as famílias par
ticipassem melhor da vida da comunidade?
3. Em que nosso grupo poderá ajudar a comunidade?
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não vivem chamarem isso de ignorância e acharem
que o governo t:eria que tomar providências para o
controle da natalidade.
Esta fertilidade dos pobres é um grito de esperan
ça, é um ato de fé na vida.
LI: Uma mulher de uma favela em Governador Vala
dares, deu à luz no hospital. As vizinhas foram
visitá-la. Uma delas pegou a criança nos braços, le
vantou-a bem alto· e, quase extática, gritou: "Quem
quer comprar? Não vendo nem por um milhão.
Esta é a nossa única riqueza, só nossa!".
COMENTARISTA: O sistema de vida dos ricos não lhes per
mite descobrir essa alegria de viver. Para eles
falta fé na vida e fé em Deus.
(Seis Dias nos Porões da Humanidade, Carlos Mes
ters, p. 55)

(Celebração do Natal)
9Q ENCONTRO

NÃO PODE HAVER TRISTEZA QUANDO
NASCE A VIDA
COMENTARISTA: É preciso abrir o coração e se alrgrar.
TODOS: "Alegremo-nos: não pode haver tristeza quando
nasce a vida" (S. Leão M.).

COMENTARISTA: Vamos acabar com o medo. Jesus Cristo
não veio para julgar ninguém, não nasceu para
condenar.
Por isso Ele aoareceu como criancinha.
Temos motivo para fazermos uma grande festa.
TODOS: "Deus se fez homem e veio morar em nossa casa".

OLHANDO A VIDA
COMENTARISTA: Nos sertões de Areia Seca (lugarejo na
serra enlrc Ceará e Piauí). as crianças recebem o
seu direito de nascer e crescer, apesar dos que lá
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PARA CONVERSAR E DIALOGAR
I . O que você acha da grande alegria daquela mulher
favelada de Governador Valadares?
2. Em nossa comunidade, em nosso bairro, está sen
do valorizada a vida?
3. Você acredita que Cristo está em nosso meio, em
nossa vida, quando somos capazes de lutar pelos
direitos de todos à vida, ao pão, à felicidade?
EVANGELHO (Lc 2)
LI: José e Maria estavam de viagem para Belém, aon
de iam alistar-se no cartório.
L2: Estando eles ali, num lugar miserável, completa
ram-se os dias de Maria. Ela deu à luz seu filhinho
primogênito, envolveu-o em faixas e reclinou-o nu
ma manjedoura, porque não havia lugar para eles
na hospedaria.
COMENTARISTA: Na falta de jornais para comunicar a to
dos o grande acontecimento, o céu encarregou-se:
Ll: E o anjo disse aos pastores: "Não tenham medo,
eis que eu vos dou uma boa notícia, que será ale
gria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade
de Davi, o Salvador, que é o Cristo Senhor. E su33

bitamente reuniram-se uma multidão de anjos, que
louvavam a Deus, dizendo: Glória a Deus na imen
sidão e paz na terra a quem Deus quer bem''.

PARA CONVERSAR E DIALOGAR
1. Por que não havia lugar para Ele na hospedaria?
2. Compare o "anúncio do Anjo" com o "grito de ale
gria" da mulher de Governador Valadares. O que
você acha?
A vida de Cristo não está palpitante naquela crian
ça da favela, em todas as crianças que nascem, em
todas as vidas?

LEITOR: Que . todos os operârios possam se unir e discutir
os seus problemas, e que sem medo lutem juntos
por uma vida melhor.
TODOS: Dai-nos um coração ...

LEITOR: Que no nosso bairro aumentem os grupos de fa
mílias que se reúnem e que se ajudem, diminuin
do assim os sofrimentos.
TODOS: Dai-nos um coração ...

NOSSA ORAÇAO
COMENTARISTA: Senhor, Vós que dissestes: "Eu vim pa
ra que todos tenham vida e tenham vida plena",
ajudai-nos a valorizar a vida que temos e a desco
brir meios de ajudar os outros a terem mais vida.
TODOS: Dai-nos um coração grande para amar.
Dai-nos um coração forte para lutar.

COMENTARISTA: Que na nossa comunidade todos tenham
chance de viver:
LEITOR: Que os doentes tenham o conforto de nossas visi
tas, tenham atendimento adequado, tenham a ale
gria de nossa amizade e apoio.
TODOS: Dai-nos um coração grande para amar.
Dai-nos um coração Corte para lutar.

LEITOR: Que as pessoas de idade sejam assistidas, respei
tadas e amadas.
TODOS: Dai-nos um coração ...

LEITOR: Que as crianças tenham lar, carinho, alimento, es
cola, lazer, ambiente para viver.
TODOS: Dai·nos um cora�ão ...

LEITOR: Que os jovens sejam acolhidos, orientados, valori
zados.
TODOS: Dai-nos um coração
34
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R.efrão: B� � AQUI. AQUI � NATAL (bis)
O CONVITE
ó meu irmão, por que não vem
pra nossa caminhada?
Precisamos mais alguém.
ó meu irmão, que eu quero bem,
nosso Jesus convida você também.
Deus lá do céu,
vendo o povo oprimido,
ele fez o seu pedido
pra. Moisés e Abraão.
Mesmo com medo
atenderam o seu chamado
e o povo foi libertado
daquela escravidão.
E agora os fatos estão se repetindo,
nós estamos descobrindo
que é a mesma situação.
Nossa tarefa é conscientizar o povo
a construir um mundo novo
em que haja união.
A gente vê nossos irmãos explorados
nesses trabalhos pesados
que têm de muitos estilos.
Qµando adoece, ele perde seu valor,
o pobre trabalhador
vai terminar no asilo.
Nós somos um povo
que trabalha todo dia
e até com alegria
na esperança de vencer.
Já sinto um pouco
da nossa libertação.
A vida em união
até que é bom viver.

•
SI

••

1.
2.
3.

Belém é aqui, aqui onde estou
Na casa vizinha mora o Salvador.
Belém é aqui, se existe calor
Se não se recusa no outro o Senhor.
Belém é aqui, se habita o amor
Na luta dos homens. combatendo a dor.

•••

O POVO SE LIBERTARÁ

Nossa alegria é saber que um dia
todo esse povo se libertará
pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo
nossa esperança realizará.
Jesus manda libertar os pobres
e ser cristão é ser libertador
nascemos livres pra crescer na vida
não pra ser pobre, nem viver na dor.
Vendo no mundo tanta coisa errada
a gente pensa em desanimar,
mas quem tem fé ele está com Cristo
tem esperança e força pra lutar.
Não diga nada que Deus é culpado
quando na vida o sofrimento vem
vamos lutar que o sofrimento passa
pois Jesus Cristo já sofreu também.
Libertação se alcança no trabalho
mas há dois tipos de se trabalhar
há quem trabalha escravo do dinheiro
há quem procura o mundo melhorar.

•••

Deus vem a nós pra dar a VIDA
vem ensinar-nos a VIVER.
Quer que sejamos ''acolhida"
fazendo o Amor em Nós crescer.
- Glória ao Deus que é VIDA
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Noite Feliz!

Quem vive só tem menos VIDA
Perde seu tempo e nada vê.
Por que não sermos gente uruda
Para O caminhQ percorrer?
_ Glória ao Deus que é VIDA

Noite Feliz! Noite Feliz!

Eis que no ar, vêm cantar,
Aos pastores, os Anjos dos céus,
Anunciando a chegada de Deus.
De Jesus Salvador. (bis)

(Com a música de "Vinde Cristãos,
Vinde à porfia")

• • •
O
POVO DE DEUS ABRE O CORAÇÃ ADO E
PEC
O
E
UEC
ESQ
TO,
O SAN

ÉS POV

•••

1.

CANTA O BAIA9

z, bem nutrido,
Deus quer todo o mundo alegre, feli
.
gozando saúde
- pude.
da nao
am
a,
dur
é
vida
a
s
ma
,
dar
estu
preciso
ndo esta igreja, logo
2. O povo todo se unindo, forma
vai crescer
, nós
é grande a labuta, Jesus está conosco
vamos vencer.
que o Cristo é o
3. Nós aprendemos na Biblia
Me ssias, o Libertador
ende a viver
Ele é nos so Mestre, com Ele se apr
com amor.
filhinhos são
4. Nós somos filhos de Deus, e nossos
gente de bem
o mundo
nós vamos lutar, pra ser bem melhor
que vem.

1.

•

••

Noite Feliz! Noite Feliz!
ó Senhor, Deus de amor,
Pobrezinho, nasceu em :8elém.
Eis na lapa, Jesus, nosso �em.
Dorme em paz, ó Jesus. (b15)
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Noite Feliz!

ó Jesus, Deus da luz,
Quão afâvel é teu coração,
Que quisestes nascer nosso irmão.
E a nós todos salvar. (bis)

Fiéis acorramos, ledos triunfantes
Corramos contentes até Belém
Vede nascido nosso Rei Eterno.

Refrão: HUMILDES ADOREMOS, HUMILDES

ADOREMOS
HUMILDES ADOREMOS O NOSSO BEM.

2.

Deixadas as lides, céleres pastores
Modestos acorrem ao Rei do Céu
Nós igualmente, cheios de alegria ...

3.

De Deus, Filho Eterno, nós o adoremos
Velado na carne de pecador
Deus pequenino dorme em manjedoura ...

•••

Refrão: FELIZ QUEM AMA A FRATERNIDADE
E EM SUA CASA VIVE A VERDADE
Quem não explora dos pequenos a fraqueza
E não se deixa seduzir pela riqueza.
Aquele que tem da Justiça sede e fome
E é perseguido pela causa do teu nome.
Aquele que constrói a paz na caridade
E é fermento de uma nova Humanidade.
Aquele que começa em casa cada dia
A construir fraternidade na alegria.
31

