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Resumo

O arquivo reúne informativos, cartas, projetos, pautas de
reuniões, dossiês, reportagens e outros documentos a respeito do
Movimento Nacional Pró Constituinte.

Palavras-Chave

Constituição de 88; Pastoral Operária; CUT; União das Nações
Indígenas; Reforma Agrária; CNBB; Reforma Urbana;
Movimento Popular e Sindical.

Notas explicativas

A documentação está em bom estado de conservação e foi
cedida pela Cúria Diocesana de Nova Iguaçu para compor o
acervo do Centro de Documentação e Imagem do Instituto
Multidisciplinar (CEDIM).
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A ComlssiÍo d,à Sls���-�l ·.· D�s 122 eme�da�-;;�i:�;,\l:�;t�i nt'lm�
tlzacão da AssembJ�la Na-· '.•res entregues à Constltuinro de emendas popt,Uares, ,.
clollal Constituinte Já tem o, te, aJ)€nas 83 toram deCeri-. ComlssAo der Sistematiza.
nome de 65 pessoas Indica: ,. das pelo presidente da Co- _. cao nao· está �nsando e�
das por entidades p�troct- missão de Slstematlzacão,""l,.4 �u.if, o tempo P�ra,
.s.:i:�· .c_qt:$ª uma�Mar
nadaras de emendas popu- deputado Afonso Arlnos. ,E, •• 1it
lares. para defendé-las ·na das 39 fndererld4s, a maio-, J., ura €outl6hov secret�
Constituinte, a partir do dia ri� não apresentava o nó,< t <!à Ço11\f�il. 1nforlll;OU Q �
o�.20 mlnufps para· d� .
125, em 12 sessões que serão • mero mlrl,lmo de 30 . mil
,
• dlstt-lbuldas pelos per lodos� eleltores-apoladores. con� , . 4«1 .cada unta tu 'P,;àr. •
i.l •
: da- manha. tarde e nolte. · rorme exigências do régl· .,,fegJmento;;� à·,'�embli
1Denlre os defensores, mento da Assembléia, ma$�: Ço�tltuln�te·vamos �
'.destacam-se a participa- serão encaminhadas c'omo tar·cumpr'J:ft>"/�l\1'ª lss
cão de quatro bispos < Bene"emendas de plenário". Só . estão f!C lJHO vrogramad
dito de Ulnoa, Antonio Cel- duas delas - a que prevê a, · �,ie� Às terças, qua_rtas!:'
. quintas-feiras, pela uia-,
so. Canctldo Padln e Fran- crlacão dos conselhos co-·�
cisco Austregés!lo), o ho- munltárlos de saúde e a , . l}l)ãs às quartas, e quintas·
mem de 1elevlsão,,i\ugusto que defende o· reconheci· " !!liras,. à noite: e às sextas,
César vanuccl. slndlcalls· mento de terapias e méto- . �
, eiras, . à. tarde, durante
tas como José Francisco da dos alternativos· de asslsr" l use semanas. Hoje, a Co
missão de.S1stema.t!zac;ão
Sllva e Valdlr Gazzer, o jor·' têncla à .saúde,- até o
nallsla Barbosa Lima So-·· inicio da .noite de ontem -·..!f,Cv\!�â dl\tUlgar · oflcla.11
� mente os horários e ar11afuinho e o presidente do não haviam sido, subscrl•'.<it
rl!do dos Trabalhnd<>' ' tas par JX!lo menos um de- -�./i·.1 nhl! ó çalendárlo comp ..to;
�s. Luiz Inâcto Lula da S�Vi· --�utado, não devendQ, wr- ··.i. , co.m o.. dia e· �orâvto P� ra
. _tanto ser aprove1tad!\S. .r.' t� defesa �e ç�da Pro&?Ost . ;"
.
.
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Nº 20

CONSTITUINTE : INFORMATIVO INESC - Brasil ia, 17. 08. 87

1.

DIA 23 DE AGOSTO SERÁ ENTREGUE O PROJETO SUBSTITUTIVO

RELATOR BERNARDO CABRAL À COMISSÃO DE SISTEMATIZ�ÇÃO,

JÁ

DO

CONTENDO

AS EMENDAS QUE ELE ACEITOU E QUE FORAM APRESENTADAS ATÉ O DIA 13.08,
INCLUSIVE AS EMENDAS POPULARES. OS 5 DIAS POSTERIORES SERÃO RESERVA
DE

DOS PARA RECEBER EMENDAS DOS CONSTITUINTES MEMBROS DA COMISSÃO

.e

SISTEMATIZAÇÃO, EM FORMA DE DESTAQUES. PODERÃO

SER

REAPRESENTADA&

EMENDAS, REJEITADAS PELO RELATOR, INCLUSIVE AS POPULARES, POR

QUAL

QUER DOS SEUS MEMBROS. TAMBÉM, A PARTIR DO DIA 23 E NOS 25 DIAS POS
TERIORES, SERÁ FEITA , PERANTE A COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, A DEF�
SA ORAL DE CADA EMENDA POPULAR, POR PESSOA INDICADA PELAS ENTIDADES

QUE AS APRESENTARAM. AO FINAL DESSE PERÍODO, HAVERÁ A VOTAÇÃO DO AN
A

TEPROJETO FINAL NA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO QUE SERÁ REMETIDO
PLENÁRIO, PARA A PRIMEIRA DISCUSSÃ<0 E VOTAÇÃO. IS'l'O

lJEVBi-<Á

OCORRER

EM TORNO DE 20 A 25 DE SETEMBRO.
2.

CONSTITUINTES DE DIFERENTES POSIÇÕES POLÍTICAS,

REUNIDOS

EM DOIS GRUPOS - GRUPO DOS 32, COMPOSTOS POR MODERADOS, LIDERADO PE
LO SENADOR JOSÉ RICHA E GRUPO CONSENSO, PROGRESSISTA, LIDERADO
EUCLIDES SCALCO - MANTIVERAM NAS ÚLTIMAS SEMANAS UM INTENSO
SO DE DISCUSSÃO DOS PONTOS

MAIS

POR

PROCES

POLÊMICOS DO PROJETO CONSTITUCIONAL.
-

DO ENTENDIMENTO ENTRE !\MBOS, SURGIU O PROJETO "HÉRCULES" QUE CONTEM
PLA OS SEGUINTES PONTOS:
A) CRIAÇÃO DO CONSELHO DE COMUNICAÇÃO;
B) GARANTIA DE IMISSÃO IMEDIATA NA POSSE DAS TERRAS
PROPRIADAS PARA REFORMA AGRÁRIA;

DESA

C) CONCEITUAÇÃO DE EMPRESA NACIONAL COMO UMA ENTIDADE
PROPRIEDADE E DIREÇÃO MAJORITÁRIA DE BRASILEIROS;

DE

D) CRIAÇÃO DO USUCAPIÃO URBANO, GARANTINDO ÀQUELE QUE NÃO
TENHA IMÓVEL URBANO OU RURAL E QUE PASSOU COMO SEU POR
CINCO ANOS ININTERRUPTOS, SEM CONTESTAÇÃO, IMÓVEL URBA
NO DE ATÉ 250 METROS QUADRADOS DE ÁR�A, A PROPRIEDADE
DO REFERIDO IMÓVEL.
INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159
Supercenter 1 'P.nâncio 2000 - CEP 7í'

,01-22 - SCS, O. 8, BI. B, nC? 50, 49 and., Salas 435/7 /9/41
- Brasília - DF - Tel.: 226- 8093

• 2.

OS PONTOS ACIMA REFERIDOS SÃO PONTOS AVANÇADOS EM RELAÇÃO AO

ATUAL

ANTEPROJETO. EM CONTRAPARTIDA, HOUVE RECUOS EM ALGUNS PONTOS
FICATIVOS:

SIGNI

A) A RETIRADA DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS E DA
TABILIDADE NO EMPREGO;

ES

ATINGI
B) A ANISTIA SERÁ CONCEDIDA APENAS AOS QUE FORAM
DOS EM DECORRÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTI
CA POR ATOS DE EXCESSÃO INSTITUCIONAL OU CCMPLEMENTARES;
C) O LIMITE DO TAMANHO DAS PROPRIEDADES RURAIS, ÚNICA FOR
MA DE SE TER TERRA SUFICIENTE PARA SE FAZER A REFORM!L
W
AGRÁRIA, NÃO FOI CONTEMPLADO NO ACORDO.
3.

FORAM ENTREGUES À CONSTITUINTE 122 PROl:lOSTAS

DE

EMENDAS

AO ANTEPROJETO DE CONSTITUIÇÃO, SENDO A ESMAGADORA MAIORIA DELAS OE
AGRÁRIA,

ORIGEM POPULAR. ENTRE ESTAS, LIDEROU A EMENDA DA REFORMA

COM CERCA DE 1 MILHÃO E DUZENTAS MIL ASSINATURAS. AS ASSINATURAS ÀS
'
,
EMENDAS POPULARES SUPERARAM 13 MILHOES, QUE REPRESENTAM O EXERCICIO

-

DA CIDADANIA POR MAIS DE

20%

DO ELEITORADO NACIONAL. É IMPORTANTE

ENFATIZAR QUE APESAR DA INDISCUTÍVEL IMPORTÂNCIA DAS EMENDAS POPULA
RES, E DE SEU PESO POLÍTICO, PELO NÚMERO DE PESSOAS QUE AS
SUA INCLUSÃO NO NOVO TEXTO CONSTITUCIONAL, DEPENDERÁ

DA

ÇÃO DE FORÇAS EM P.LENÁRIO, E;ENDO POIS, IN"DISP�NSÁVEL
PULAR

SÍVEL.

4.

SOBRE

OS

CONSTITUI.NTES

PARA

OBTER . D

CORRELA

PRESSÃO -

MAIOR AVANÇO

INSATISFEITO COM AS DERROTAS QUE SOFRERA
•

A

APOIAM,

•H 1

NA

POS

SUBCOMISSÃO

QUE TRATOU DOS DIREITOS INDIVID.U�IS E NA COMISSÃO DA SOBERANIA

DOS

DIREITOS E GARANTIAS DO �OM�M E OA MULHER, O LÍD�R DO PDS AMARAL N�
TO VOLTOU, DIA 11/08, A REAPRESENTAR SUA EMENDA QUE INSTITUI A PENA
DE MORTE EM NOSSO PAÍS.
COM A SESSÃO ESVAZIADA
E CONTANDO APENAS COM MAIS TRÊS DE
'
FENSORES DESSA ANTIPÁTICA PROPOSTA, TALVEZ A PARTIR DE AGORA O INS
SISTENTE CONSTITUINTE RECONHEÇA QUE ESTE TEMA

NÃO

DESPERTA

INTE

1 N ESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos· CGC 00580159/0001-22· SCS, O. 8, 81. B, n<? 50, 49 and., Salas 435/7 /9/41
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RESSE DA GRANDE

MAIORIA DO ATUAL CONGRESSO CONSTITUINTE QUE, MESMO

RECONHECIDAMENTE CONSERVADORA, É COMPOSTA DE CRISTÃOS E HUMANISTAS.

ESTES ANTES DE SE PREOCUPAREM EM DEFENDER IDEOLOGIAS, PREOCUPAM - SE
EM GARANTIR O NATURAL DIREITO A VIDA.
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Brasilia,

-

12 de

agosto

de 1987

Caros Amigos,
O motivo desta é informar às entidades da área de direi
tos humanos sobre a mudança de pessoal no INESC. João Garrison
Coordenador da Área de Direitos Humanos, está nos deixando.
Por
razões de ordem familiar, principalmente, ele aceitou um emprego
em Washington, onde irá trabalhar na Fundação Interamericana como
representante para o Brasil. O João deu uma grande contribuição
ao INESC, no ano que passou conosco, no sentido de aprofundar os
contatos e promover a consolidação da área dos direitos
humanos
no Instituto. Certamente, iremos sentir a sua falta.
Para substitui-lo, o INESC contratou,
recentemente
Flávio Montiel da Rocha, que muitos de vocês já conhecem.
Tendo
trabalhaão como jornalista na Nicarágua, assessor municipal
em
São Félix do Araguaia-MT, e assessor parlamentar
no
Congresso
N acional, o Flávio traz uma experiência diversificada e rica ao
INESC.
Com uma visão ampla sobre direitos humanos, na América
Latina e no mundo, e com um bom conhecimento no Congresso Nacional,
temos a certeza de que ele realizará no Instituto um
frutifero
trabalho de assessoria parlamentar, articulação politica e rela
=
�
cionamento com as entidades. Este, sem duvida, muito contribuira
para fortalecer nossas atividades no campo da defesa dos direitos
humanos no Brasil.
Corno sempre, permanecendo à inteira disposição das enti
dades e amigos, subscrevo-me.
Cordialmente,

���
� �
Maria José Jaime

Coordenadora Geral
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ENQUANTO OS CONSTITUINTES CONTINUAM APRESENTANDO

AVALANCHE DE EMENDAS AO PROJETO DA COMISSÃO

UMA

DE SISTEMATIZAÇÃO

NOS BASTIDORES INICIAM-SE CONVERSAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE

DE

ACORDOS PARA UM NOVO TEXTO CONSTITUCIONAL. DEMOCRATAS MINORITÁRIOS
DO PFL

CEN

E DE OUTROS PARTIDOS CONSERVADORES, JUNTAMENTE COM O

TRO, CENTRO-ESQUERDA E ESQUERDA DO PMDB E MAIS OS PARTIDOS

DE

QUERDA: PC DO B, PCB, PDT, PSB E PT, DESENVOLVEM CONTATOS

VISANDO

UM ACORDO QUE PERMITA MELHORAR O ATUAL PROJETO, PRINCIPALMENTE
RELACIONADOS COM A ORDEM ECONÔMICA. O MESMO PROCEDIMENTO ESTÁ
DO ADOTADO PELA ALA CONSERVADORA DA CONSTITUINTE,

ES
OS
SEN

REPRESENTADA

PELOS PARTIDOS CONSERVADORES E COM A ALA DIREITA DO PMDB.
2 .

O DOCUMENTO PROPOSTO PELO "GRUPO DO CONSENSO" AMPLIA

REFORMA AGRÁRIA COM RELAÇÃO AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
PELA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, VISTO QUE GARANTE A

A

PROPOSTO
DESAPROPRIA

ÇÃO NO CASO DO IMÓVEL RURAL NÃO CUMPRIR SIMULTANEAMENTE OS

SEGUIN

TES ÍTENS DE SUA FUNÇÃO SOCIAL:
I - SER RACIONALMENTE APROVEITADA
II - CONSERVAR OS RECURSOS NATURAIS E PRESERVAR O MEIO
AMBIENTE

1

III - OBSERVAR AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE REGULAM AS

RE

LAÇÕES DE TRABALHO B PRODUÇÃO
IV - PROPICIAR O BEM-ESTAR DOS PROPRIETÁRIOS

E

DOS

AQUÉM

DO

ESTATUTO DA TERRA, PORQUE NÃO LIMITA O MÓDULO MÍNIMO, NEM SE

REFE

TRABALHADORES
E TAMBÉM:
- GARANTE A !MISSÃO IMEDIATA'NA POSSE
- E O PAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO SERÁ EM TDAS.
ENTRETANTO, O DOCUMENTO PROPOSTO AINDA ESTÁ

.,

RE AS ÁREAS CONFLITADAS, ETC.
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A CAMPANHA NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA, EM REUNIÃO
DIA 31/07, DECIDIU CONTINUAR DEFENDENDO SUA PROPOSTA

DE

POPULAR À CONSTITUINTE, MAS, TAMBÉM, DECIDIU CONVERSAR

DO '

EMENDA
COM

"O

GRUPO DO CONSENSO", EMBORA ISSO NÃO IMPLIQUE EM QUALQUER COMPROMIS
SO COM O GRUPO SUPRA CITADO.
3 .

NO DIA 05/08 O PLENÁRIO PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONS

TITUINTE, A REDE MULHER E AS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DE MORADORES
DA BAHIA E MINAS GERAIS, ESTARÃO EM BRASÍLIA, ENTREGANDO SUAS EMEN
DAS POPULARES, ÀS 15:00 HORAS, NO AUDITÓRIO NEREU RAMOS, NA CÂMARA
DOS DEPUTADOS;
DIA 12/08 SERÁ A VEZ DE ENTREGA DE CERCA DE OUTRAS VINTE

e

EMENDAS POPULARES; DENTRE ELAS: REFORMA AGRÁRIA, DIREITO DOS TRABA
LHADORES, REFORMA URBANA, ENSINO PÚBLICO GRATUITO, ETC.
ATENÇÃO: A REFORMA AGRÁRIA ESTÁ PRECISANDO DE UMA ESPECIAL ATENÇÃO
DOS MOVIMENTOS DE APOIO. ASSINE
4 .

EMENDA.

NA QUESTÃO INDÍGENA, A ÚLTIMA AVALIAÇÃO NUMERICA DA EMEN

DA POPULAR DO CNPIC AINDA ESTAVA NA CASA DAS 21 MIL ASSINATURAS. É
IMPORTANTE AMPLIAR ESFORÇOS, NESTE ÚLTIMO MOMENTO, PARA

ULTRAPAS

SARMOS AS 30 MIL PREVISTAS PELO REGIMENTO INTERNO DA ANC. É

IMPOR

TANTE, TAMBÉM, ENCAMINHAR AS ASSINATURAS À UNI, EM SÃO PAULO,

ATE

O DIA 08/08.
5

COM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES VINCULADAS A GARANTIA DOS

DIREI

TOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM NO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, NO DIA 11/08,
O DEPUTADO AMARAL NETO FARÁ UM PRONUNCIAMENTO EM PLENÁRIO E

APRE

SENTARÁ, NOVAMENTE, EMENDA A FAVOR DA INSTITUIÇÃO DA PENA DE MORTE .
CABE AQUI RESSALTAR QUE APESAR DESTA EMENDA JÁ TER

SIDO

REJEITADA NAS ETAPAS DAS SUBCOMISSÕES E COMISSÕES TEMÁTICAS E, MES
MO CONTANDO COM POUCOS ADEPTOS ENTRE OS "CONSTITUINTES, A

APRESEN

'rAÇÃO EM PLENÁRIO TRAZ, ,NOVAMENTE,
A PROPOSTA DA PENA DE MORTE PA
'
RA A ORDEM DO DIA E, CERTAMENTE, LEVANTARÁ UMA GRANDE POLÊMICA.
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COMO OBSERVAMOS, A TENDÊNCIA DOS CONSTITUINTES

t

CONTRÃ

RIA A ADOÇÃO DE TAL EMENDA. ENTRETANTO, SE A EMENDA FOSSE APROVADA
PELA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, O DEPUTADO AMARAL NETO, 'I'ERIA

DE

CONSEGUIR A ASSINATURA DE ADESÃO DE 55 PARLAMENTARES PARA LEVAR

A

PROPOSTA DE PENA DE MORTE A REFERENDO POPULAR(PLEBISCITO). ISTO,SE

-

O PROJETO DE RESOLUÇÃO ELABORADO PELOS PARLAMENTARES PROGRESSISTAS
DO PMDB, E OS PARTIDOS PT, PDT, PSB, PC DO B E PCB, QUE PREVÊ

A

REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO POR TEMAS DA CONSTITUINTE,FOR APROVADO.
NESTE SENTIDO, SOLICITAMOS O ENVIO DE CARTAS, TELEGRAMAS
E TELEFONEMAS AOS PARLAMENTARES PROGRESSISTAS, PRESSIONANDO-OS
CERRAREM FILEIRAS NO DIA 11/08, EM PLENÁRIO, REBATENDO A

A

ARGUMEN

TAÇÃO DO DEPUTADO AMARAL NETO.
6 .

O PEDIDO FEITO POR CONSTITUINTES PR03RESISTAS PARA QUE A ME

SA DA CONSTITUINTE ADIASSE O PRAZO DE ENTREGA DE EMENDAS -

PRINCI

PALMENTE DAS POPULARES - NÃO FOI RESPONDIDO OFICIALMENTE. POR ISSO,
É PRUDENTE QUE TODOS TENHAM EM VISTA O DIA 13/08/87 COMO ÚLTIMA DA
TA PARA FAZER CHEGAR,AO CONGRESSO NACIONAL,SUAS EMENDAS COM AS RES
PECTIVAS LISTAS DE ASSINATURAS.
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PROGRAMA DOS DEBATES

_r.��U-·--_ !_.

SOBRE AS
EMENDAS POPULARES
Data

1

Horário

15:00 às
l9:30h

•'

Expositor

N.0 .da Emenda/ Assunto

PE.
PE.
PE.
PE.

080
035
045
047

-

Divida Externa
Livre Iniciativa
Consumidor
Abasteclment.o

'

PE. 025 - Coopera.tivismo
PE. 027 - Impcsto de Renda
PE. 070 - Planejamento Regional
PE. 046 - Impcsto único sobre MInera!s
4.9

9:00 às
13:30h

PE. 119 - Monopólio Estatal do Petróleo
PE. 024 - Monopólio Estatal da.s
Telecomunicações
PE. 091 - De m ocra tização dos
meios de comunicação
PE. 084 - Censura
PE. 040 - Populações Indigenas
PE. 039 - Nações Indígenas

Inácio Arruda
'Mário �at.o
Lúcia Pac ifico Homem
Manoel Henrique Fa1: rias RamosGuntolf Van Kl}ick
Gasparian
Fernando
' (Constituinte)
Manoel Osótio de Lima
Viana
Walmor de Luca (Constituintel
Barbosa Lima Sobrinho
Paulo Fernandes Gomes
Armando Sobral Rolemberg
Jorge Uchoa Mendonça
Ailton Krenak
Júlio Marcos Germany
Gaiger
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
EMENDAS POPULARES - DISCUSSÃO
(Art. 24, VI, do R. I. - ANC)

Centro Gráfico do senado F-eoeral - Brasilia - DF

4

Centro Gráfico do Senado Federal

Agosto de 198"
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PROGRAIHA DOS DEBATES
SOBRE AS
EMENDAS POPULARES
Da.ta.
31/8

Horário
19:00 às
23:30h

N. 0 da. Emenda./ Assunto
PE. 117 - Forças Armadas
PE. 057 - Supremo Tribunal Fede
ral

SOBRE AS
EMENDAS POPULARES
Expositor
Gisela Mendonça
AntônJo Morimoto

Da.ta.

2/9

Horirio
9:00 às
13:30h

José Freire <Constltute)
.
PE. 038 -� Policia RodoVlé.ria FeQe- "tJiySse� Ouédes
ral

PE. 102 - Juizado de Instruçlio

1/9

10:00 il.s
lS:S0h

PE. 043 - Desarmamento Nuclear

José Goldemberg

PE. 014 ·- Mediunidad.e

Milton Fellpeli

.PE. 033 - Assistência Espii:itual

Augusto César Vnnucci

PE. 021 - Participação Popular

Dalmo de Abreu Dalla
rl
José Paulo Bisol (Cons
titulnte)
José Gomes Pimenta
· João Bosco da Silva
Fernando Batista Bol
zonJ
Luiz Inácio Lula da Sil
va (Constituinte)
Mário Covas CConstitituinteJ

PE. 022 - Participação Popular
PE. 056 - Participação Popular
PE·: 1I8 = Voto· Proporcional
PE. 051 - Plebiscito ·sobre o Regi
me de Governo
PE. 088 - Diretas Já

15:00 às
19:30h

PE. 100 -...:.. Fixa data para as pr6x1mas eleições presiden
ciais
PE. 085 - Bahia - Divisão Terri
torial
PE. 113 - Criação do Estado de
Santa Cruz
PE. 032 - Criação do Estado de
Iguaçu
PE. 026 - Criação do Estado do
Tocantins
PE. 093 - Criação do Estado de
São Francisco
PE. 067 - Criação do Estado do
Triângulo
Estadual
PE. 029 - Competência
para legislar sobre a
criação de municípios

PROGRAMA DOS DEBATES

19:00 às
23:30h

Léo São Mateus

Darcy Martins Coelho
Expedito �endonça
Hugo Rodrigues da
Cunha
Wilson Mário Roselro

3/9

9:00 às
1S:30h

Expositor

PE. 064 - Direitos da criança e do
adolescente

Vital Didonet

PE. 096 - Direitos e garantias da
criança e do adolescente

Deodato Rivera

PE. 010 - Educação

Dom Cândido Padln

PE. 049 - Ensino Público e gratuito

Tomaz Wonghon

PE. 083 - Ensino gTatuit-0

Roberto Geraldo de Paiva Domas

PE. 001 - Educação, Cultura e Es
portes

Prof. Cândido Mendes

PE. 004 - Ensino Religioso

Coriolano Sales

Osmar Lautenschlelger

N.0 da Emenda./ Assunto

. Pastor Elias Abrahflo

PE. 012 - Liberdade Religiosa

Dom Antonio
Queiroz

PE. 036 - Preservação Sesi/ Senai/
Sesc/Senac

Carlos Eduardo l\!or.:·:r.,

PE. 068 - Preservação Sesi/Senai/
Sesc;Senac

Jo<é Washington Coe.lho

PE. 122 - Preservação Sesi/Senai/
Sesc/Senac

Cássio Aurélio Branco
Gonçalves

.PE. 037 - Formação de mão-de
obra profissional

Octanny
Mota

CP,,o

Silveira

da

PE. 095' - Formação de mão-de
obra profissional

Cásslo Aurélío Branco
Gonçalves

PE. 110 - Intermediação de mão
de-obra

Celita Oliveira Souza

PE. 052 - Reronnn Agrária

José Francisco dn Sllvf\

PE. 053 - Reforma· Agrária

Valdil· Ganzer

PE. 098 - Reforma Agrária

Flávio Teles Menezes

PE. 013 - Ordem Econômica

Dom Francisco Austregési!o Filho

PE. 055 - Ordem Económica e So
cial

Ollvio Dutra
tuinte)

PE. 089 - Ordem Econômica e so
cial

Glleno de Oliveira Félbc

(Consti

- '

Data

..

26/8

..

1 · Horário
' - -·- - . . -·- -

·'

19:00 às
23:30h

SOBRE AS

SOBRE-AS·

EMENDAS POPULARES

EMENDAS .. POPULARES·
Expositor

. Moema Vlezzer

PE. 020 - ,Direitos da' Mullier
PE. 023 - Aposentadoria da Mulher

'··· .,

27/8

PROGRAMA.·DOS ·DEBATES

PROGRAMA DOS ··DEBATES

9:00 às
13:30h

:

fE .. 065 - Saúde da Mulher

Maria Amélia de Almeida Teles

PE. 007 - Direitos da Fa.mWa

Francisco Massá
Filho

PE. 011 - Familla

Dom Benedito de
Ulhoa Vieira

PE. 009 - Direitos do Trabalha.dor

Carlos Robert ... Siquei
ra Castro

PE. 054 - Direitos· do· Trabalhador

Paulo Palro (Constituinte)

PE. 066 - Direitos do Trabalha.dor

: Ulisses Rledel de Re
sende

Tra-

Adlb Jorge

Expositor

27/8

lS:00 às
23:SOh

PE. 111 - Aposentadoria:
_Bancá
rios/ Securttárlos

Hélio Duque, e cons
tituinte)

PE. 082 - EstabUldade no Emprego

Luiz Carlos Mandelll

PE. 087 - Estabilidade para os Ser
vidores Públicos Celetlstas

Adylson Motta (Cons
. tituinte)

José Duarte

PE. 061 - Proventos de Aposentadoria

João Botelho

PE. 062 - Imposto de- Renda sobre
Salários

·João Botelho

PE. 060 - Participação no Lucro e
Democratização da Ad
ministração das Empresas

28/8

16:00 ll.s
19:30h

João Botelho ·

PE. 063 - Reforma Urbana

Raimundo Sérgio B. A.
Andréa

PE. 116 - �ansporte c91et1vo

João B05Co da Silva

PE. 115 - Moradia Popular

Dalva Stela Rodrigues
Medeiros

PE.. 018 - Saúde Pública.

André Pucclnelll

PE. 050 - Saúde

Sérgio Arouca

PE. 071 - Sistema Na.clone.l de Se.�de
PE. 077 - Salárló Minimo para Deficientes

PE. 059 - Direitos e Garantias dos
Pensionistas e Aposen- : Farabullni Júnior
, (Constituinte)
ta.dos

2

N.0 da Emenda./ Assunto

1

PE. 019 - Aposentadoria das Donas
de-Ca..<:a

PE. 105 - ApQsentaciorla do
,
balha.dor Rural

Horário

Del Bosco Amaral
(Constituinte>
Lúcia Pacl!lca Homem

PE. 101 - Aposentadoria dos Tra
balhadores

Da.ta

Gastone Righl (Cons; titulnte)
Armando Wurth

PE. 086 - Direitos dos Deficientes

Messias Tavares de
souza.

PE: 042 - Previdência. Prive.da

Paulo Mente

·PE. 072 - Plano de Previdência das
Estatais e Parlamentàr

Antonio Gilson Rocha

· · · ·•
centro Gráfico do Senad'o F1ederal - Brasi.llia - DF
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RÁPIDA AVALIAÇÃO DO PROCESSO CONSTITUINTE ATÉ A

DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO,

ESTUJDOS

1� FASE

Este trabalho foi elaborado pelo DlESC - I�STIT1DJTO

DE

SÓCIO-·ECOili<»UICOS, a partir de um texto-base eser ito pelo

seu Consultor, Jornalista INÁCIO !OOZZI FO�SECA.

Brasília, agosto de 1987.

Em 12 de setembro a Assembléia Nacional Constituinte com
pleta sete meses àe funcionamento. De todo este período, quase cin
co meses e meio foram gastos no preparo de um texto básico,

pelas

subcomissões e Comissões Temáticas, a partir do qual deverá nascer
a nova Constituição. Aprovado pela Comissão de Sistematização

em

11 de julho, este texto de 496 artigos e mais de 5 mil emendas,faz

e

o mesmo papel dos projetos constitucionais que, nas

constituintes

de 1823, 1891, 1934 e 1946 foram preparados ou pelo próprio

goveE

no, ou por uma comissão de juristas e políticos escolhidos

para a

missao.
A Constituinte de 1987 quase seguiu o mesmo destino.

Du

rante o ano de 1986, uma comissão constituida por indicações
Presidente da Rep�blica - a ttComissão Afonso Arinos'' -

do

procurou

repetir o passado, ou seja, escrever um texto básico, a partir

do

Constituintes

qual os.constituintes elaborariam a nova Carta. Os

de 1987, no entanto, resistiram à idéia. Resolveram eles

proprios

ass�mirem a elaboração deste texto.
Todos sabiam desde o princípio que a tarefa não

seria

fácil. Afinal, os 559 constituintes em nada lembram um corpo

de

juristas e políticos experientes, com posições homogêneas, capazes
de montar um projeto constitucional sem grandes polêmicas e de uma
coerência juridicamente aceitável. Pelo contrário, a Assembléia Na
cional Constituinte reflete o país contraditório que a elegeu.Seus

membros são representantes legítimos de diversas classes e frações de
classes e padecem da mesma ansiedade dos segmentos que

os

eleg�

ram, na tentativa de assegurar seus interesses na Constituição.
,

-

Ocorre que o que e melhor para um, pode nao

ser

para

outro. Ha que se estabelecer um equilíbrio a partir do jogo de for
ças que se arma na Constituinte. Outro problema, é o

constituinte

.O2•
entender o que e uma lei constitucional, qual o grau de sua
,

g;ncia e como ela poderá ser complementada pela legislação
ria.

Entender estas duas condições

abran

ordin�

foi o g�ande desafio

en

frentado pelos constituintes nos cinco primeiros meses de trabalho.

O projeto costurado pela Comissão de Sistematização a

partir

projetos nascidos das oito comissões que trataram dos grandes

dos

te

mas nacionais, e, que, por sua vez, .receberam a contribuição de 24,
subcomissões envolvidas com temas muito específicos

da

reálida4

brasileira, pode até ser considerado caótico, corno muitos preferem .
Mas, ninguém pode negar que é mais democrático e que seu

processo

de elaboração serviu como aprendizado para os constituintes

arte de elaborar uma constituição.

Os 559 constituintes, ao se mobilizarem para

na

construir

parcelas do projeto constitucional nas subcomissões e posteriorme�

te nas comissões, tiveram a oport�nidade de lutar pelo seu projeto
pessoal de constituição e puderam, neste processo, conhecer a
bilidade política e técnica de cada urna de suas idéias.
O resultado, acredita-se, é a obtenção de um

via

,

grau

''maturidade constitucional" dos membros da Assembléia, capaz

não só melhorar a qualidade do projeto final da Constituição, corno

também de dar mais agilidade aos trabalhos constitucionais
para a frente.

t

daqui

por este caminho que a Constituinte desmoralizará

as forças que tentaram desgastá-la, ao classificar o resultado

de

cinco meses e meio de trabalho, corno um exemplo da incapacidade do

legislativo e, portanto, dos representantes do povo, para elaborar

leis para o país.

Estes criticos, quase sempre aliados

à Presidência

República, são conscientes que este longo processo tinha,

da

desde o

inicio, a intenção de ser pedagógico. Porém, a eles interessa desa

.03.
creditar o projeto, de forma a criar espaço para que seja

aprese�

tado alguma coisa elaborada sob orientação do Palácio do Planalto.

Felizmente, a manobra parece que não dará certo. As lide

ranças da constituinte têm se mostrado firmes na decisão de seguir
o que determina o regimento interno da Assembléia. O relatório
Comissão de Sistematização, apesar das críticas, segue

seu

da

curso

natural. Por outro lado, a "maturidade'' alcançada pelos constituin

à racio

tes, vem se revelando na busca de entendimentos, que levam

r

nalização dos trabalho e das votações.

Articulação de Grupos
De 15 de julho, quando o projeto da Comissão de

Sistema

tização foi lido no plenário da Assembléia Constituinte, a
de agosto, prevaleceu o prazo no qual os constituintes e
ções populares - com petições assinadas por um minimo

de

13 de

organiz!

eleitores - puderam apresentar novas emendas ao projeto.

30

mil

Durante

este periodo organizaram-se também grupos de constituintes interes
sados em discutir suas diferenças e buscar pontos de consenso.

Nesta mobilização."destacaram-se o "grupo dos 32", lider!

do pelo Senador José Richa(PMDB-PR), um moderado, e o "grupo

do

consenso'', liderado pelos Deputados Euclides Scalco(PMDB-PR)

e

Alceni Guerra(PFL-PR) e mais identificado com as proposta§
res.
Estes dois grupamentos maio�es, acabara�

se

pcpul!

entondand0

para propor pontos de conciliação ao relator da Comissão de

Sistc

matização, Bernardo Cabral, que tem até o dia 23 de agosto

para

apreciar as emendas recebidas nesta fase e a partir delas

aprese�

tar um segundo projeto constitucional, já mais elaborado -um "Subs

'

.04.
titutivo'', segundo a terminologia jurldica - e que pela

primeira

vez será colocado em votação na plenária da constituinte.
Enquanto isto, os dois extremos da Assembléia, ou seja ,

pop�

os constituintes identificados plenamente com os interesses
lares e os constituintes formados na defesa de.propostas

conserva

doras, procuram preparar-se para, no momento da votação - que com�
ça 20 de setembro - atrairem este grande contingente de parlarnent�
res de centro para suas teses. Até 13 de agosto o dois grupos apr�
sentaram inúmeras emendas, aproveitando este Último prazo pqra

i


ante

clusão de assuntos esquecidos (ou prejudicados nas votações

riores) no processo de elaboração constitucional. Agora, é esperar
o grande momento da primeira reunião plenáiia da Constituinte,

em

processo de votação.
Então, os constituintes terão à sua disposição

para

vo

tar, o texto básico concluído em 11 de julho, o substitutivo elabo
rado pela Comissão de sistematização no final de agosto, as

emen

das (inclusive populares) organizadas em grupos de pareceres

favo

rável ou contrário, dado pelo relator da Sistematização,

deputado

Bernardo Cabral(PMDB-AM) e os destaques de ternas para votaçao

em

separado, que podem sei pedidos por grupos de 35 constituintes •

•

prioridade para votação é do substitutivo, q�e será apreciado tit�
lo por titulo, capitulo por capitulo. A cada Item aprovado, estará
prejudicado o tema semelhante contido no projeto de 15 de julho

,

que será votado a seguir. A regra só não vale para temas que tenham
pedido de destaque. Votado o substitutivo e o projeto de

de

15

julho, são votados em seguida as emendas e os destaques.

.....

Passada esta fase, que nao tem prazo definido,

pronto o arcabouço da nova Constituição. Este texto

ainda

teremos
sera

apreciado quatro vezes pela Comissão de Sistematização e retornará
o mesmo número de vezes ao Plenário. Porém, todo este trabalho

se

.os.
rá para ajustar o texto final da Carta. Nenhuma alteração

substan

cial poderá ser feita sobre o que.os constituintes tiverem resolvi
do na sessão de votação que se inicia em 20 de setembro.

A Importância do Primeiro Texto

-

Estas indas e vindas do texto constitucional nao desclas
sificarn em importância o resultado tirado das oito comissões
ticas. É sobre ele que jogam as forças progressistas e

tema

conservado

ras reunidas na Constituinte. É a partir deste resultado

inicial

que sairá a forma da nova Carta, influenciada pelo arranjo de

for

de

ças políticas que compoem a A$Sembléia. Daí a irnportancia

se

conhecer com profundidade os avanços e recuos expresso no

texto

das Comissões Tematicas e que foram absorvidos sem grandes

modifi

cações pelo primeiro projeto constitucional da Comissão de Sistema
tização r concluido em 11 de julho.

Ordem Social
Nesta Comissão foram debatidos os direitos dos
dores, os direitos das minorias - Índios, deficientes,

trabalha

negros

e

homossexuais -, o sistema de saúde, de seguridade e a política

de

meio ambiente. Presidida pelo deputado Edme Tavares(PFL-PB) e

ten

do corno relator o Senador Alrnir Gabriel (PMDB-PA), a Comissão

des

tacou-se por reunir um grande número de constituintes

identifica

dos com as propostas progressistas. Ao contrário do que ocorreu na
Comissão de Ordem Bconômica, que destacou-se por um perfil
mente conservador.

nítida

,.

• O 6.

Esta composição "progressista" da Comissão de Ordem
cial acabou viabilizando a presença no texto básico

da

So

Constitui

ção de propostas avançadas, como a estabilidade no emprego após 90

li

a

dias de trabalho, jornada de trabalho de 40 horas semanais,

vre organização sindical - independente do Estado, o amplo direito
de greve. Propostas estas, que despertaram de pronto a reaçao

dos

segmentos conservadores da sociedade brasileira, que agora se

pr�

param para tentar derrubá-las através de manobras de gabinetes, ou
pelo voto no plenário da Constituinte.

dos

Estas propostas constantes do capitulo de direitos

trabalhadores surgiram ainda na fase das subcomissões e juntamente
a outras como, férias remuneradas em dobro, trabalho noturno

remu

nerado em dobro, direito ao repouso semanal remunerado, direito ao
132 salário, direito a um salário mínimo condigno e proibição

a

sublocação de mao de obra, sobreviveram intactas ao processo

de

meros constituintes, que se articularam para impedir o sucesso

de

votaçao da Comissão. Este êxito, porem, dependeu do esforço de inu
algumas manobras tentadas pelos segmentos conservadores.

de

A tática da direita constituiu-se na tentativa

obs

truir o processo de votação. A iniciativa da manobra coube ao de.
tado Max Rosenmann(PMDB-PR), interessado em barrar

as

conquistas

trabalhistas. Na operação ele contou com o apoio entusiástico

do

senador Odacir Soares(PFL-RO) e dos deputados Oswaldo Almeida(PFL
RJ) e Cunha Bueno(PDS-SP), que se aliaram a Rosenmann, na

perspe�

tiva de uma troca de apoios, já que este grupo não desejava a apr�
vação d0s direitos dos lndios e das modificações propostas para

o

sistema de saúde e seguridade social.
Minoritário, este grupo conservador limitou-se, -no enta�
to, a obstruir o processo de votação. A manobra consistia

em

obs

truir os trabalhos até à zero hora do �ia 15 de junho, prazo fatal, 7:

• 07.
para se encerrarem os trabalhos da Comissão. Os conservadores acre
ditavam que findo o prazo, a Comissão estaria impedida
qualquer sugestão

à Comissão de Sistematização.

de

enviar

Esta interpretação foi insinuada ao Presidente da Consti
tuinte, Ulysses Guimarães, ·pelo líder do governo na Assembléia, d�
putado Carlos Sant'Ana(PMDB-BA) e pelo líder do PFL, deputado Jose
Loureço(PFL-BA). A contra-argumentação foi feita pelo líder

do

PMDB na Constituinte, senador Mário Covas. Covas defendia que, ini
ciado o processo de votação, ele não mais poderia ser interrompido.
Ulysses delegou a decisão a um funcionário da Câmara,

o

secreta

rio-geral-da-mesa, Paulo Afonso, tradicionalmente identificado com
os 5egmentos conservadores. Quando se temia que Paulo Afonso fosse
acolher a interpretação de Sant'Ana e Lourenço, este acabou

dando

razão a Covas. Eram 23 horas e a direita abandonou a sessão. A obs
trução estava levantada e a votação correu solta até às 5 horas da
manhã o dia 15.
Os temas progressistas foram defendidos por diversos cons
tituintes. O senador Ronan Tito(PMDB-MG) e os deputados Mário Lima

(PMDB-BA), Geraldo Catnpos(PM:DB-DF), Domingos Leonelli(PMDB-BA) , in

1

sistiram nas conquistas dos trabalhadores. O senador Almyr Gabriel
(PMDB-PA) e o deputado Carlos Mosconi(PMDB-MG) lutaram pelos

avan

ços na área de saúde e seguridade, e os deputados José Carlos

Sa

bÓia(PMDB-MA) e Fábio Feldmann(PHDB-SP), destaracam-se nas questões
relativas aos direitos dos Índios. Este Último construiu,

pratic�

mente sozinho, o capitulo sobre a defesa do meio ambiente. o
tado Domingos Leonelli destacou-se ainda pela preocupação
cluir um artigo no relatório, garantindo ào trabalhador
direito

Dep�

de
rural

in

o

à propriedade. Tema que já havia sido torpedeado na Comis

sãd de O�dern Econbmica.

Os constituintes de posiç�o politica moderada,

como

. 08.

o

-

deputado Mendes Thame(PFL-SP) e José Elias Murad(PTB-MG) nao resis
tiram em apoiar as teses progressistas. Afinal, os direitos

dos

trabalhadores são apreciados pela grande maioria dos eleitores. De

pois, como os progressistas eram mesmo majoritários, não havia po�
que correr o risco do desgaste político, lutando contra suas

postas.

pr�

As minorias também conseguiram avanços incontestáveis nos

seus direitos. A discriminação racial, sexual ou fisica, pe�o

to, passa a ser.punida como crime inafiançável. O Brasil, por
vez, fica proibido de manter relações diplomáticas

ou

tex

suf

econômicas

com países racistas. A manifestação de pensamentos, crença religi�
sa ê de convicções fil�sbficas e politicas fica totalmente livre.
No caso dos Índios, fica assegurada a posse

permanente

das terras que ocupam, cabendo-lhe o usufruto exclusivo das

riqu�

zas naturais do solo e subsolo, das utilidades nelas existentes

e

dos cursos fluviais, ressalvado o·direito de navegação.A pesquisa,

lavra e exploração dos minérios em terras indigenas sb é permitido
a empresas estatais ou nacionais, mesmo assim com aprovação
Congresso Nacional e das

do

omunidades indigenas, sendo-lhes garant
i
�
da um ganho não inferior a metade dos resultados operacionais
da
empresa.

Quanto a questão do meio ambiente, foi introduzido

um capítulo, antes inexistente nas constituições brasileiras.

todo
A

partir deste texto, fica dependendo do Congresso Nacional a autori

zação para os planos e programas relativos

à utilização da Flores

ta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal e da Zona Costeira. O
mesmo ocorre para a instalação ou ampliação de usinas

hidroelétri

cas, de ind�strias de alto potencial poluidor e de depbsitos
dejetos nucleares. Fica também firmada a necessidade

de

de

consulta

. 09.
,

plebiscitária à comunidade do local onde sera implantado

o

jeto.

todo o

O relator da Comissão de Sistematização rejeitou
capitulo referente ao meio ambiente,

pr�

à excessão do artigo 113, que

proibia a instalação de reatores nucleares a interesses

ficos. Cedendo às pressões da NUCLEBRÁS e do Governo, o

cientifi
relator

Bernardo Cabral colocou no seu texto a liberação para reatores des
tinados à produção de energia elétrica.
Na área de saúde, o texto coloca o Estado como

respons�

vel pelas ações de saúde, assegurando, porém, ao setor privado,

a

ação compiementar. O inciso 42 do artigo 56, proibe, porém, a

ex

ploração direta e indireta, por parte de empresas e capitais

de

procedência estrangeira, dos serviços de assistência social à

sau

de, no pais.

Ordem Econômica
Se a Comissão de Ordem Social destacou-se pela

presença

majoritária de constituintes comprometidos com as propostas
lares, na Comissão de Ordem Econômica ocorreu justamente o

pop�
contra

rio. De seus 63 membros, 39 - sendo 16 do PMDB - sempre votaram com
as propostas conservadoras. Assim, os tres temas tratados

pela

Comissão - principies gerais da ordem econômica, reforma agrária e
questão urbana e de transporte - ganharam um texto em muitas
tes mais conservador, do que

i

pa�

pr6pria Constituição de 1967.

A presença conservadora foi de tal forma acentuada,
desde o inicio dos trabalhos eles decidiram que não aceitariam
projeto em elaboração pelo relator da Comissão, o senador

que
o

Severo

Gomes(PMDB-SP). Identificado com os progressistas, Severo Gomes lu

..

• 1 O.
tava por tres pontos que aos conservadores nao interessavam,

ou

seja: uma definição mais rigorosa para a empresa nacional, a

colo

caçao de limites para a propriedade rural e a determinação para

a

imissão do título de posse sobre a terra desapropriada.

Já na fase das subcomissões os conservadores haviam

do vitoriosos, derrubando no voto artigo por artigo do relatório do
deputado Virgildásio de Sena(PMDB-PA) da Subcomissão de Princípios

Gerais da Economia. Apresentando um substitutivo conservador,
sinando pelo deputado Rosa Prata(PMDB-MG), eles derrubaram

as

também

o texto progressista do relator da Subcomissão da Reforma Agrária , deputado Gswaldo Lima Filho(PMDB-PE). Por fim, através do voto,evi
taram que moderados e progressistas alterassem o relat ório

conser

vador do deputado José Ulisses(PMDB-MG), na Subcomissão de Questão
Urbana e Transportes.

Na fase da comissão, os conservadores, por questões regi
mentais decidiram agir de modo diverso. Para cada tema, eles elabo
raram uma emenda substitutiva. Desta forma, para a questão

de

"Princípios Gerais'' , onde se tratava da definição de empresa nacio

nal, apresentaram uma emenda integral assinada pelo senador

e

em

presário, Irapuan Costa Júnior (PMDB-GO). Para o terna reforma agri

ria, apresentaram o texto-emenda do deputado e plantador de cacau,
Jorge Viana(PMDB-BA) e para a questão urbana, reconduziram a

pr�

posta do deputado e especulador imobiliário José Ulisses.
Percebendo a manobra, Severo Gomes recorreu ao

preside�

te da Constituinte, Ulysses Guimarães, para, citando as normas
gimentais, pedir veto

à apresentação de emendas-substitutivas.

regimento afirma que determinada emenda pode incluir apenas

re

O

assun

tos correlatos. Severo tentava provar a Ulysses que nao eram corre
latas assuntos de definição de empresa nacional e da política

de

petr óleo, constantes do tema Princípios Gerais da Economia. Também

-

.11.
não seria correlata o planejamento do espaço urbano e

a

política

nacional de transportes. O presidente da Constituinte, no entanto,
delegou a decisão ao presidente da Comissão de Ordem Econômica,

o

deputado José Lins(PFL-CE).
Conservador, Lins recusou a interpretação de Severo

Go

mes. Assim, ao iniciar-se a sessão de votaçao na noite do dia

12

de junho, os conservadores dispunham de todas as condições para de

cidir a parada em questão de minutos. Bastava desrespeitar o

Reg�

mente Interno e utilizar do voto majoritário do grupo para colocar

em votação prioritária as emendas-substitutivas. Assim,

elas

se

riam aprovadas, prejudicando totalmente o relatório de Severo Gorres .
A estratégia havia sido minuciosamente preparada
rias reuniões do grupo conservador - tendo à frente o

senador

ex-ministro do Planejamento do governo Castelo Branco ,

Campos(PD S-MT), o deputado e ex-ministro da Fazenda

em

va
e

Roberto
governo

do

Médice e do Planejamento do governo Figueiredo, Delfim Neto(PDS-SP),
o deputado e ex-ministro da Agricultura do governo Geisel, Allyson
Paulinelli(PFL-MG) e o deputado e ex-presidente da Associação

Co

mercial de São Paulo, Affif Domingues(PL-SP). Estes encontros acon
teceram em urna grande casa no Lago Sul, em Brasília, cedida

pela

Confederação das Associações Comerciais e nos escritórios da

Org�

nização das Cooperativas do Brasil(OCB), também em Brasília.
A esquerda, enquanto isto, procurava articular-se em tor
no do senador Severo Gomes, mas já consciente de sua inferioridade
numérica. A disposição do presidente José Lins de permitir a

vota

ção prioritária das emendas substitutivas, acabou levando a esque�
da

à decisão de obstruir os trabalhos.

Nesta missão, lançaram-se os deputados Brandão

(PDT-RJ), Aldo Arantes(PC do B-GO), Luiz Salomão(PDT-RJ),

Monteiro
Hélio

Duque,PMDB-PR) e Raquel Capiberibe(PMDB-AP). Era,porém, uma missão

"

1'

.12.

de adiamento da derrota. "Não podemos admitir que eles levem

tudo

sem perder nada", argumentava o deputado Luiz Salomão, querendo que
sua atitude de obstrução, pelo menos levasse os conservadores a se
exporem diante de uma platéia compacta de trabalhadores

rurais

que dividia as galerias do plenário da Camara com outra também com
pacta, embora menos, de fazendeiros da UDR.
Ja em plena madrugada, impaciente com as manobras

de

ra impedi-la, vários constituintes tentaram apoderar-se dos

micro

obstrução, Lins determinou a leitura das emendas substitutivas. Pa
fones, a esta altura sob a guarda do líder do PFL, José Lourenço

'ã

pelo senador Saldanha Derzi(PMDB-MS). A missão acabou sendo cumpr !
da pela deputada Raquel Capiberibe, que arrebentou o fio
relho. A partir deste momento, a sessão desgenerou-se

do

em

ap�

pancad�

ria, com intensa manifestação das galerias. Enquanto a torcida

da

UDR chamava os trabalhadores de "vagabundos", estes respondiam com
o refrão

II

assassinos". A sessão acabou interrompida por 15 minutos.
Quando recomeçou, a esquerda havia se retirado

do plen�

rio, em protesto. As emendas subs_titutivas acabaram aprovadas

em

rito sumário, legando à Comissão de Sistematização, um projeto que
na definição de empresa nacional, permitia a classificação

de

e
�

presas estrangeiras instaladas no pais - como a Esso Brasileira

por exemplo-, como nacionais. O instrumento da reserva de mercado
pr�

foi mantido apenas para setores de segurança nacional, ou em

foi

cesso de avanço tecnológico. A reforma agrária, por sua vez,

praticamente inviabilizada. Não foi colocado nenhum limite para
propriedade rural e não há determinação para a

imissão

de posse. As indenizações de benfeitorias em terra

a

imediata

desapropriada

deverão ser pagas previamente em dinheiro e a terra nua será

paga

em tltulos da dívida agrária, que, no entanto, podem servir 9ara o
pagamento de impostos e taxas ao Governo, pelo ex-proprietario

da

1

. 1J •

terra. A reforma agrária ficou limitada aos casos da terra que não
cumpre função social. Posteriormente, no relatório da Comissão

de

Sistematização, foi retirada a possibilidade de empresas estrangei
ras, instaladas no país, constituírem empresas nacionais.

Soberania e Direitos do Homem e da Mulher
Esta comissão superou todas as expectativas. No

inicio

dos trabalhos constitucionais ela despertou a atenção da opinião p�
blica apenas porque iria discutir a questão do aborto. No entanto,
a maioria de constituintes progressistas que a compuseram,
decidida a demonstrar que há muito a conquistar no pais,

estava
no

que

se refere aos direitos individuais e coletivos.
O projeto do senador José Paulo Bisol ( PMDB-RS :Constitui-se
no relatório mais avançado, de todos os propostos pelas
Temáticas à Comissão de Sistematização. Uma aliança entre

Comissões
os

gr�

pos de centro-esquerda , liderado pelo próprio Bisol e pelo senador
Lysâneas Maciel(PDT-RJ) e pelo deputado Uldurico Pinto(PMDB-BA)

e

de centro, liderado pelos deputados Antônio câmara(PMDB-RN) e José
Fernandes(PDT-AM) garantiram uma maiorira de 44 votos contra 17 do
grupo de centro- direita, liderado pelos deputados Eliel

Rodrigues

(PMDB-PA), Darcy Pozza(PDS-RS), José Mendonça de Morais(PFL-MG)
Luiz Viana Neto(PMDB-BA) e Délio Braz(PMDB-GO).
Em nenhum momento o impasse de votação chegou a

ameaçar

o projeto de Bisol. A resistência mais articulada contra um artigo
determinado do relatório, foi feita por um grupo coeso de seis con�
tituintes evangélicos, que não queriam ver aprovada a condenação à
discriminação por orientação sexual. Eles diziam temer que o disp�
sitivo fosse interpretado como a liberalização do sexo no

espaço

. 14 .
público. Por fim, acabaram concordando com as argumentações

de

Bisol, de que o texto não transpirava esta liberalidade.

As conquistas do relatório Bisol podem ser classificados
em ganhos do direito coletivo e do direito individual. No primeiro
caso, a modernidade está na constituição dos Tribunais de Garantia
Constitucional, que terao a responsabilidade de julgar os

abusos.

de autoridade, irregularidades na administração pública e a incons
titucionalidade de atos governamentais. Destaca-se também a

cria

ção da Defensoria do Povo, que será assumida por um cidadão eleito
pelo poder legislativo, para acompanhar a atuação dos poderes
blicos e prestar esclarecimentos à sociedade.
Ainda na Órbita dos direitos coletivos, o "poder" e
classificado em termos de texto constitucional. Ele deixa

re

de "ser

exercício em nome do povo", como registra a atual Constituição, p�
ra ser "exercida com o povo". são instituídos vários mecanismos que
garantem a participação popular na administração pÚblica. O
mento

social

movi

oganizado passa a ter garantias constitucionais

p�

ra interferir no planejamento de ações do governo, pedir esclarec�
mentes, e participar em co-gestão da implementação de serviços
blicos e atividades econômicas executádas diretamente pelo
ou administrados sob regime de concessão ou permissão. As

p�

estado

.
entida ,

des populares ganham também condição de apresentar projetos de lei
ao legislativo.
Os ganhos na esfera dos direitos individuais também
bastante amplos. No âmbito da familia, fica extinta

a

sao

distinção

entre filhos naturais, legítimos ou não, e os adotivos. O divórcio
é livre e não há limites para o número de separações. Quanto
direitos do cidadão, o instituto do "habeas-data" lhe garante
acesso às informações que dizem respeito a si, constante de
,

quer banco de dados. A tortura, por sua vez, e considerada um

aos
o
qua!
cri
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me inafiançável, lesa-humanidade, sem prescrição ou anistia.

A censura para espetáculos, diversões e publicações, pa�

sa a ser por faixa etária. A pena de prisão perpétua, devido a uma

polêmica sugestão constitucional do deputado conservador Farabulini

Júnior (PTB-SP), passa, pelo projeto, a ter aplicação restrita
criminosos reincidentes, processados por estupro, sequestro,

a

ou

deputado

roubo seguido de morte. A pena de morte - proposta pelo
Amaral Neto(PDS-RJ) - foi , por sua vez, rejeitada.

O senador José Paulo Bisol lutou ainda pela aprovação de

um dispositivo que concede anistia geral e irrestrita

para

todos

os cidadãos afastados do serviço público desde 1964, devendo estes

receberem os proventos do periodo, todas as promoções - os que
tiverem em condições fisicas - serem reconduzidos

à ativa.

es

Este artigo afeta mais as forças armadas e vem recebendo

um ataque sistemático desta instituição. A ponto do

relator

Comissão de Sistematização, Bernardo Cabral - contrariando

o reg�

mento interno da Constituinte - que proibia modificação de
nos textos apresentados pelas Comissões Temáticas - ter

da

mérito

suprimido

de seu relatório o trecho do artigo que garante a recondúção
anistiado ao serviço ativo.

A consistência e a modernidade do relatório do

do

senador

Bisol, fêz com que ele passasse praticamente incólume pela

prime�

ra apreciação da Comissão de sistematização. Seus avanços vão

ag�

pertarão a aglutinação dos conservadores, para lutarem contra

va

ra

à apreciação da Plenária da Constituinte, onde certamente

rios de seus artigos. A avaliação, no entanto,

des

é que o relatório

sobreviverá em grande parte, com apoio dos constituintes de centro
e centro-esquerda.

. 16.
Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições
Esta comissão trabalhou, sobretudo, um assunto muito com

plexo e pertinente

à história republicana brasileira: como

gara�

tir o papel das instituições, ou, como garantir que a Constituição

seja respeitada e cumprida. O primeiro enfrentamento da questão foi

feito a nível da subcomissão de Garantia da constituição, que teve
como relator o deputado Nelton Friedrich(PMDB-PR).

Classificado entre os deputados progressistas,

e

Nelton

conseguiu compor um texto bastante avançado, que, no entanto,

so

breviveu pela metade, quando passou pelas mãos do relator da Comis
são Temática, deputado Prisco viana(PMDB-BA) - um malufista
pendido, amigo intimo do presidente Sarney e, portanto,

arre

bastante

susceptivel às pressões do Planalto. Por exemplo, por decisão

de

Prisco, foi retirado do texto o seguinte artigo, que garantia

a

sobrevivência da Constituição, mesmo em situação de golpes de esta
do.

"A Constituição não perderá sua vigência se deixar
ser observada por ato de força ou se for modificada

de

por

meio diverso do previsto em seu proprio texto.

Parágr�fo Único - Na hipótese de ato de força ou de modi

ficação não autorizada, todo o cidadão, investido ou não
de autoridade, terá o dever de colaborar para o

restabe

lecimento da plena vigência da constituição".
A barreira armada por Prisco Viana jogou por terra ainda

um mecanismo de punição "para aqueles que se rebelarem

contra

a

Constituição",e impediu a sobrevivência da idéia de criação do Tri
bunal Constitucional, para julgar a constitucionalidade dos

atos

do governo. Porém, mesmo em minoria, os constituintes progressistas
da Comissão conseguiram fazer passar algumas soluções avançadas p�
ra a Constituição.

e.
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A Comissão preservou a prerrogativa dos governadores

de

estado, das mesas da Câmara, do Senado e das Assembléias Legislatl
de

vas, do Conselho Federal da OAB, ou de entidades associativas
âmbito nacional, de pedirem a declaração de

inconstitucionalidade

de atos do Executivo, o que hoje só pode ser feito pelo Procurador
Geral da República.

Ameaçada a tese de criação do Tribunal Constitucional

e

pode prevalecer a função do Supremo Tribunal Federal de guardião da
Constituição. Como este tribunal

é uma das instituições mais

servadoras do pais, os progressistas estao pelo menos

con

conscientes

de que ele não poderá sobreviver com a mesma estrutura do momento.
A primeira modificação que vem sendo tentada, é no sentido

de

ex

tinguir o caráter vitalicio do mandato de seus juizes.
do

O segundo tema importante da comissão foi a ''defesa

Estado, da sociedac2 e de sua segurança". No centro dos debates,es
tava o papel das forças armadas, que há um século se sentem no

di

O assunto passou primeiro pela Subcomissão de Defesa

do

reito de interferir na orientação politica do pais.

Estado, da Sociedade e de sua Segurança. Ali o relator,
Ricardo FiÚza(PFL-PE), demonstrou-se bastante susceptivel

deputado
in

fluência dos militar�s. Segundo informações da imprensa, ele teria
recebido assessores militares para juntos elaborarem o texto sobre
a questão. Desta forma , o papel das forças armadas continuou abr�
gente, podendo atuar na ordem externa e interna, sem haver

também

definição sobre quem mobiliza os militares e corno o faz. Não fj,��Y
claro também , a submissão das forças armadas aos pod�res con�tit�

Comis

cionais. Este texto foi mantido na Integra pelo relator da

sao, Prisco

Viana.

Os constituintes progressistas, no entanto, tiveram
cesso com a sugestão de extinguir as Medidas de Emergência

e

su
o

. 18.
Estado de Emergência. No lugar surge o Estado de Defesa e e

manti

do o Estado de sitio, com os dois devendo ser submetidos à

aprov�

ção do Congresso Nacional. Para a vigência destas situações

exceE

cionais, há concretas disposições de salvaguarda da integridade fi
sica e mental das pessoas pela comunicação imediata

à Justiça, de

qualquer prisão, pela vedação da incomunicabilidade e nenhuma
trição

res

à imunidade parlamentar no caso do Estado de Defesa. No Es

tado de sitio, há submissão dos atos à jurisdição do judiciário.
Outros avanços, dizem respeito à criação do Conselho

República- com a participação dos Presidentes da República,
ra, Senado, do Primeiro-Ministro, dos lideres da maioria

da

câm�da

e

re

minoria no congresso, do Ministro da Justiça e de um Ministro

presentante das Forças Armadas-, para substituir o Conselho de Se
gurança Nacional e a introdução do dispositivo que permite o

cum

primento do tempo de serviço militar numa atividade social superv�
sionada pelas Forças Armadas.
Na parte do sistema eleitoral e partidário, criou-se

possibilidade de impugnação de qualquer mandato eletivo, no
de seis meses a partir da diplomação do eleito, desde que

a

prazo

provada

a existência de fraude no pro esso e� itoral. Os militares,por sua
�
�

vez, ganham direito de voto, a exceÇao dos recrutas que cumprem o
serviço militar. Fica também mais fácil a criação de partidos poli
ticos. Pela legislação atual, um partido para se constituir
ter 3% de votos em todo o território nacional e 2%

do

deve

eleitorado

no âmbito de cinco Estados. Pelo novo texto, o partido , para

g�

nhar o registro definitivo, necessitará de apenas 1% dos votos

na

cionais e 0,5% de filiação em cada instância da Federação. Ou seja,
0,5% a nível nacional, estadual, municipal.

..
. 19.

Da familia, de educação, cultura, esporte, comunicaçao, ciên

cia e tecnologia

A Comissão da Familia, da Educação, Cultura e Esportes ,

da Ciência e Tecnologia e da Comunicação foi a Única das oito

Co

missões Temáticas a não aprovar um relatório para ser enviado
Comissão de Sistematização. O "lobby" armado na Comissão

pelas

criação

grandes empresas de comunicação, visando não só impedir a

de um conselho que interfira no sistema de concessão de canais

de

sobre a área de telecomunicações, levou à rejeição integral do

p�

rádio e tv, como também pretendendo derrubar o monopólio do estado
recer do relator Arthur da Távola. Para tanto, uniram-se os
sentantes das empresas de comu�icação, os evangélicos que

repr�
lutavam

a favor da censura nos meios de comunicação e os defensores do

sino privado.

Este grupo, delirado pelos constituintes

Fausto

en

Rocha

(PFL-SP), Aroldo de Oliveira(PFL-RJ), Mendes Ribeiro(PMDB-RS),
gelo Magalhães(PFL-BA) - irmão do Ministro das Comunicações,

Ân

Antô

nio Carlos Magalhães - e Rita Furtado (PFL-RO) - esposa do Secret�
rio-Geral do Ministério das Comunicações, RÔmulo Furtado -

conse guiu reunir 37 dos 63 votos da Comissão. Suas lideranças não tive
ram, porém, condições para viabilizar a aprovação de um
proprio.

relatório

Além do mais, cometeram uma surpreendente gafe

regime.!:_

tal. Ao rejeitarem por completo o relatório de Artur da távola,del
xaram de ter um texto básico para ser emendado, assim, cairam

tas todas. as emendas e destaques. Resultado: de um momento

ju.!:_

para

outro a Comissão ficou sem ter o que apresentar à Comissão de

Sis

Bernardo Cabral, passou a ser então, analisar os relatórios

das

tematização. A salda para o relator da Comissão de Sistematização,
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subcomissões que constituiram a Comissão Tematica e a partir deles
tirar um texto básico.
alguns

Este expediente permitiu que Cabral promovesse

avanços em relação aos interesses dos co�servadores. Por exemplo ,
quanto à concessão de canais de rádio e TV, a Comissão de
tização condiciona a decisão do Poder Executivo a um "ad

Sistema

referen

dum" ào Congresso Nacional após consulta ao Conselho Nacional

àe

Comunicaçio. A criação, composição e competência deste conselho se
rá definida por lei ordinária.
O

monopólio estatal sobre o setor de telecomunicações
Rede

que no interesse dos conservadores deveria ser extinto ( a
Globo tem intenção de investir no setor)

ganhou também uma jan�

la para sobreviver. Segundo o artigo 396 do relatório de Cabral
"o mercado interno integra patrimônio nacional, devendo ser oràena
do de modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico,

o

bem

estar da população e a realização da autonomia tecnológica

e

cul

tural da nação". Quanto a censura de diversões, que tanto

interes

a lei criara

meca

nismos de defesa da pessoa contra a promoçao pelos meios de

C'OffiU

sa aos evangélicos, Cabral dispôs apenas que

li

nicação, da violência e outras formas de agressão à familia,

ao

menor, à ética pGblica e à saúde".
O bloco de artigos refere�tes ao tema educação, por

sua

vez, reserva avanços consideráveis para o texto constitucional. Em
torno deste terna se concentraram as forças progressistas da
são, lideradas pelos deputados Florestan Fernandes(PT-SP),
Elisio(PMDB-MG) e Hermes Zanetti(PMDB-RS). O bloco

comis
Otávio

conservador

que lutou pelo acesso do ensino privado às verbas pÚblicas, teve a
liderança do senador João Calmon(PMDB-ES).
Estes são os avanços do titulo "educação":

. 21.

Princípios - EStá claramente definida a liberdade

de

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte

e

saber. O principio da gratuidade do ensino público se estende
todos os níveis. É assegurado o pluralismo de idéias e

das

o
a

insti

tuiçÕes de ensino públicas e privadas.
Professores - Fica garantida a estruturação de urna

-

reira nacional, incluso condições condignas de trabalho,

car

padrões

adequados de remuneração, aposentadoria aos vinte e cinco anos

exercício em função do magistério com proventos integrais,

de

direi

to de greve e sindicalização.

e

Dever do estado - O ensino fundamental, obrigatório
gratuito passa a ter a duração mínima de oito anos e elimina-se
camisa de força da faixa etária. Aprovado este artigo, todo

cida

dão com mais de sete anos pode reivindicar o acesso ao ensino
damental. Um dispositivo complementar cria

sançoes

a

fun

para a autorida

de pública que não cumprir esta determinação.
Perfil da escola - Obedecido o conteúdo básico

obrigat�

rio para o ensino fundamental fixado por lei, as escolas

ficam

livres para se adaptar às especificidades regionais. As universid�

des, por sua vez, passam a gozar de autonomia didático-científica,
administrativa, econômica e financeira, desde que não dissociem

o

ensino da pesquisa e extensão e atendam ao padrão de qualidade ori
entado por lei.
Recursos - Desatendendo aos interesses dos conservadores,
Cabral mantém no texto o artigo que limita o acesso as verbas
blicas às escolas privadas que têm finalidades não lucrativas

e

reapliquem excedentes financeiros em educação e prevejam a destin�
ção de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica,co�
fessional ou ao poder público, no caso do encerramento de suas at�
vidades. Por sugestão do senador João Calmon, amplia-se

a

vincu

. 22.
da edu

lação de recursos da receita tributária ao desenvolvimento

cação. A União fica obrigada a aplicar em educação nunca menos

de

18% do arrecadado e Estados e Municípios nunca menos que 25%.
Plano Nacional de Educação - Definido em lei, tera
por

ção plurianual e será elaborado de forma participativa
os Órgãos representativos dos integrantes do processo

dura
todos

educacional

-

univer

e da sociedade , visando a erradicação do analfabetismo, a

salização do atendimento escolar e a melhoria da qualidade de ensi
no.

Organização dos Poderes e Sistema de Governo
A organização e área de atuação dos tres Poderes - Execu
tivo, Legislativo e Judiciário - foi o objeto de trabalho desta Co
missão. A adoção do parlamentarismo como sistema de governo

movi
Palá

do

mentou o debate e acabou aprovado, apesar da resistência
cio do Planalto.
O �elator da Comissão, o deputado progressista

Egydio

Ferreira Lima(PMDB-PE), obteve êxito na defesa de um ·modelo de pa�
lamentarismo bastante aproximado do parlamentarismo clássico. Pelo
seu projeto o sistema parlamentarista começa a vigorar no pais
15 de março de 1988, em plena vigência do mandato

do

em

Presidente

José Sarney, determinando uma importante redução no poder do Presi
dente.
Pelo modelo proposto por Egydio, ao Primeiro Ministro ca
berá elabo�ar o plano de Governo, estabelecer as metas políticas e
administrativas e decidir questões de Governo. O Presidente
pública ficará limitado a representar a naçao perante outros
ses, exerce� o comando das Forças Armadas e vetar projetos

da Re
pa�
de lei
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aprovados peio Congresso Nacional. O Congresso Nacional

através de uma moçao de desconfiança coletiva, derrubar

poderá

todo

o

gabinete do Prirneir? Ministro. Esta é a diferença em relação ao mo

delo clássico do parlamentarismo, onde o parlamento pode

derrubar

ministros individualmente.

-

Com o parlamentarismo, o Poder Legislativo fica bastante

fortalecido. Há também uma decisão de dar mais autonomia às

sões Temáticas do Congresso, permitindo a tramitação

mais

Cernis

rápida

dos projetos de lei e mais poder de influência do Plenário da Casa.
No Poder Judiciário

é criada a Justiça Agrária, para dirimir

os

conflitos de terra e surge a figura do Procurador-Geral da União ,

que passa a cuidar dos interesses do Poder PÚblico, enquanto o Pro
curador-Geral da República atende aos interesses da Sociedade.

Sistema Tributário, Orçamento e Finanças
O relatório aprovado nesta comissão, formada

por

maioria de ex-secretários de- Fazenda e Planejamento de Estados

uma

e

Municipios, preconiza urna verdadeira reforma tributáFia, desconcen
trando o poder da União sobre inúmeros impostos.
De 11 impostos que a União administra hoje, cinco

sao

transferidos para a esfera de Estados e Municípios. O Estado ganha
também o poder de criar tributos. A decretação de empréstimos
pulsÓrios por parte da União, fica sujeito

à apro vaç3o do

so Nacional.

O deputado e economista césar Maia (PDT-RJ),

que

com

nao

participou da Comissão, alerta que a descentralização tributária não

é um fato suficiente para se louvar o trabalho da Comissão. Na ver
dade, o projeto implicará no aumento indiscriminado

de

impostos

. 24.
sobre toda a sociedade. ''Isto poderia ser evitado, se na

Comissão

existissem representantes dos contribuintes, o que não ocorreu"

afirma.

Organização do Estado

çao

Esta Comissão sugere ao Plenário da Constituinte a

cria

de cinco novos estados - Tocantins (desmembramento do norte de

Goiás), Maranhão do Sul (desmembramento do sul do Maranhão), TriâJI

gulo(desmembramento do oeste de Minas, ''triângulo mineiro),

Tap�

jÓs (desmembramento do oeste do Pará) e Santa Cruz (desmembramento

do sul da Bahia) - e a transformação em Estado dos territorios

do

Amapá e de Roraima. Alerta, porém, que o custos destes projetos al
cançará a cifra de US$ 30 milhões.

É recomendada a autonomia politica para o Distrito

Fede

ral - Brasília-, que terá elerto o seu Governador e contará

uma Assembléia Legislativa. A Comissão propõe, ainda, a

com

extensao

aos deputados estaduais e vereadores dos direitos de inviolabilid�

de e imunidade parlamentar de que gozam hoje os par amentares fe
�
=
rals. Na área tributária, veda a concessão pela Uniao de insençao
fiscal sobre tribJtos de competência de, Estados e MunicÍplos,

sem

que seja dada a devida compensação.

Este primeiro projeto de constituição, nascido do

lho primário da Comissão de Sistematização, � inconsistente e

lrnba

fri

gil, porque assim deveria ser.tum projetn que servir��� ba20 d1.

trabalho. Um projeto para ser mexido e remexido.

O próximo projeto, aquele que sairá da sessão

da c�nstituinte - que entra em processo de votaçio no dia

plenária
20

de
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�

consciên

setembro, no entanto, sera uma peça quase definitiva. A

eia da proximidade deste momento, quando o martelo terá que ser b�

tido, levou os constituintes a tentarem erguer pelo entendimento ,

aquilo que se demonstrou inviável de se

concretizar pelo

to. Dai nasce a tese do consenso, de que tanto se fala

confron

ultimamente.

Este apelo ao consenso, porém, tem dois sentidos. Há

o

consenso comprometido com o avanço e o outro consenso, aquele

da

manutenção da ordem atual. O consenso do avanço ocorre quando

em

a

perspectiva retrogada, que busca na eliminação dos conflitos,

um processo de negociação admite-se algumas conseçoes em troca

consistência na conquistas fundamentais.

de

Um bom exemplo é a negociação estabelecida entre o grupo

conservador da constituinte - o "grupo dos 32", liderado pelo sen�
dor José Richa(PMDB-PR), e o "grupo do consenso", liderado pelo d�

putado Euclydes Scalco(PMDB-PR), d<\_ tendências moderadas, em torno
da definição de empresa nacional. O pYirneiro grupo não abria
da tese de que as empresas estrangeiras instaladas no pais
também "nacionais". Para este grupo, tal critério tinha

eram

necessida

de de prevalecer para deixar a legislação brasileira em
•

mao

consonan

eia com a legislação dos países desenvolvidos.

Alguns�ernbros do grupo do consenso, principalmente

o

senador Severo Gornes(PMDB-SP), a principio condenaram·. radicalmente
,

o conceito. Posteriormente, corno a questão não avançava, decidiram
ceder em parte. Combinou-se, então, que a definição de empresa
cional se faria em dois parágrafos distintos. Um especÍf� ;o
empresa de capital brasileiro, considerado como aquel� eom

na
parã

le decisório e de capital votante em poder de pessoas físicas res!

dentes no país. E um outro parágrafo para a empresa nacional de ca
pital estrangeiro.

O avanço, no caso, está na conquista de uma definição pr�

)
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.'

cisa para a empresa de capital brasileiro (e portanto, a

dad1e nacional). A empresa nacional de capital estrangeiro,
.breviver como conceito

legitiml
se

so

à votação do plenário, ocupará provavelrne�

te um lugar marginal e dificilmente assegurara para as empresas e�
trangeiras, algum tratamento diferenciado em relação ao que

conse

guem hoje.

A

perspectiva do atraso, por sua vez, .e·ncontra-se na

ma

utilizaç;o do consenso. Os grupos de esquerda do Congresso,

que

rejeita o consenso, alertam para os riscos da manobra. Para eles ,

o consenso possibilita o voto negociado e, portanto, impessoal. P�
ra muitos constituintes, o acordo para a votação é interessante
que funciona como

para

nao

II

ft

po�

cortina" atrás da qu·a1 eles poderão se esconder ,

se comprometerem diante de seu eleitorado.

No bastidores, longe. da observação pÚbli,ca,· tais

consti

tuintes articulam-se com os conservado+es e não relutam em

defen

der claramente as posiçÕ1=
, s atrasadas, coptribuindo para que o

con

senso se estabeleça num patamar mais prqximo à direita. Porém, com

o acordo concluido, não há quem possa impedir ...a estes

constituin

tes, de se venderem para o eleitorado como progressistas que defen

deram a parte avanç�da da proposta global.

Para evitar este rna§car.amento, os grupos de esquerda apr�

sentaram 15 emendas envolvendo todos os ternas polêmicos da
tituinte � no momento da vot�ção pretendem pedir destaques,

Consti

que cada um deles seja votado em.separado do substitutivo do

para

rela

tor da Comissão de Sistematização. Esta artimanha fará com que

da parlamentar pronuncie seu voto individualmente, perante
lerias. Os grupos de esquerda acreditam que desta

ser assegurados alguns avanço� em relação ao texto

forma

g�

poderão

c0nstitucional

que está nascendo do consenso entre grupos conservadores e

dos. Tudo dependerá da pressão popular.

as

ca

modera
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NC11'ICIAR NOTICIAR NOTICIAR NOTICIAR NOTICIAR NorICIAR NCYI'ICIAR '·�...

MASSACRES EM NOME DO DESENVOLVIMENTO

Na televisão local foi noticiado no dia 17/08/1987 um conflito armado entre índios
e garimpeiros, �6-orrido num garimpo ilegal aberto na área yanomami Paapi' U ( Couto de
se .falava que não se conhecia ainda o número dos mortos e suas
Magalhães). �uanto
,,
identidades, passavam-se imagens de mulheres de garimpeiros aJ1gUatiadas na espera de
·: ·,
•, i
noticias.
1
Deu-se depois :�plo espaço às declarações do representante legal dos garimpeiros, ad
vogado Alei R��b.ã·, qu� '·jogou a responsà.bilidade dos fatos em cima da Diocese de Rorai
ma, pois, se�o um :re:trão já das-gastado "está insuflando e treinando os índios para
a r&volta annaàa": l'or isso evidenciou que os Yanomami estavam armados de espingardas.
Colocou ai.nd��qu�'está querend.'o ir até Brasília para esclarecer à opinião pÍblica e
aos governantes, pois a Diocese está distorcendo e monopolizando os meios de comunicação ao ponto d.e n�o pennitir o confronto: e; a livre ci':rculação das informações. A via- - ·
gem visa ta:nl:lé'm �olicita.r que medidas sejam tomadas.
Em seguida o �'kni.nistrador da 'FUNA'.I a."e Boa Vista, senhor Esmeraldino, :forneceu o nÚ
mero das mortEls kp.1radas-: ·um ga:rimpeiro e cinco yanomami. Os garimpeiros tinham sido
:cepetidamenü(·ccinvida.dos a evacuarem a· área,
· por parte dos próprios Yanomami e de :fun
cionários do -"po�·tp-da ·FUNAI, localizado na área, sem que as solicitações fossem aten
didas. Respe���o �a praxe corriquei';a entre os ·reportares da Tí/ local, foram feitas
mesquinhas e'téndenciosas perguntinhast, na'teintativa'. de "gar:;,mpar" as respostas.
Por Último fói a vez do,·bispo ·de ;Roraima, Dom Aldo Mongiano, que esclareceu que a Diooese nao mant�m missoes na area do conflito e que so .·falta acusa-la de tráfego de droga, pois já }b'i acusada, de
através das mais mirabolantes calÚnias. Como de cos
tume quando dertas declarações in�omodam os políticos e marajás locais, a palavra do
bispo foi drJ�ticamente cortada.
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D3te enésimo ato de violência perpetrado contra os Índios . de Roraima nos leva a aistematízar umas corisidsraçÕes.
Se p:retenqe $ilici'tár providências, mas não se aceitam e tão pouco se respeitam aque- las que j.t ·tpraiil tomadàs: a área Paapi U faz'parte da área i:nte:ro.ita.da com Portaria
GM n. 025 de:·09/03/1982 do Ministro Àndreazza; então .b garimpo é ilegal e a entrada
de ga.rimpei±pJ
.. ·em.,.,.. ã·:i.-ea yanomami é �a e ·simples' invasão.
A dor das l)'IUTherés d-os garimpeiros nos comove e àf'eta a todos, mas quem se dá conta
que os cinco·Yahomami · mortos de'ixaram pais, nrulheres e filhos no luto?
Aà espinga;:r:tl.K�· são introduzidas entre os indÍgenas por garimpeiros e aventureiros e
oomercial'.i:zadas em'. 1tróca de ouro, em exploradloras ·transações comerciais. Enquanto os
garimpeií'Os l�Íri d.i'.I.'éito de usar espingardas para invadir as áreas i.ndfgenas, os indÍgenas nao ten( dire:tto de usa-las para se defender d·os invasores de suas terras.
Sendo que, ,o gÍr,impo: no Paapi U é ilegal; sendo que os garimpeiros não quiseram avacuar
,.,.
"'
li, J
• , ... ,
•
..
'
• \.
•
á area frente as solicitaçoes
dos Yanomami;
sendo que as mortes sao de um gar1.mpeiro
e de eincó 1anotnami·, Só pode-se falar de ataque premeditado, açao de :força, assalto
organizado contra a comunidade yanomami.
Como os m�.íçs de COlIIW1:ícação em Ror.:i.ima são escassos e manípula.dos pelos setores diri
gentes,�: po:pula.s:ão roraiinense pennanece mal infonnada sobre a situação econômica, o
que possibiÍita sua contínua
alienação e sua dominação pela classe que datem o poder
•
(
.,
,
•
,� 1
socio-poh, t::J.jc
.o. Com �: m'á.nobra dos meios de comunicaçao, em Roraima se tomou usual
responsabili'i�i· os 1'.nd.Ígenas pela pobreza a pelos :fracassos nos empreendimentos econô
micos, em v�z·Je apontàr a política do Governo que, a partir de 1943, benefioiou gru
pos da aristocra.éia'n.L�al e funcionários pÚbficos.
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6) Enquanto a polémica entre Igreja e :futado continua monopolizando a atenção da opinião
pÚblioa roraimense, o verdadeiro problema, o dos índios, sua trágica situação em Ro
. raima, continuam passando despercebidos. Na• representação da traeêdia i.nd.Ígena ro:rai
mense Igreja e Totado passa1·am a desenvolver papel de heróis, e isso contribua para
que a opinião pÚblica perca a consciência. de que as VÍTIMAS são os Índios.
7) Segundo infonnações dos próprios garimpeiros, as invasões estão sendo financiadas pe
lo Governo e, natural.mente, pelos marajás roraimenses.
Como pode um governo exaltar e respaldar as atividades dos garimpeiros quando is�o
significa, como todo mundo sabe, cahaça e prostiuição? f isto que queremos para nos
sos filhos? t isto que deixaremos acontecer para nossos filhos?
8) Sendo que sempre sofremos repressão, e essa situação continua pois a DENOCRACIA não
chegou ainda em Roraima, por meio desta nos dirigimos a amigos, companheiros, aliados
do sul do país: só a mobilização da opinião pÚblica brasileira pode acabar com as
ações etnocidas e genocidas da oligarquia roraimense.

PELA DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS EM RORAIMA
PELA CRIAÇÃO DO PARQUE DIDÍGENA YANOMAMI
Comissão Pró-União das .Mulheres de Roraima
Associação dos Orientadores .Eliuc�ionais de Roraima
Partido Comunista do Brasil - PCdoD
- Federação Roraimense Teatro Amador - FERTA
Associação Brasileira Teatro Bonecos/Núcleo de Roraima - A:BTB/RR
Movimento leigos Amarica latina - MLAL
Associação contra o uso indevido de drogas.
Partido dos Trabalhadores - PI'

Boa Vista

(RR),

agôsto de

1987

' .1.
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Dossiê de acompanhamento
Período - 09/08/87 a 16/08/87
INESC

1 - Alienígenas versus indigenas- (FSP 09.07.87)
DOC. 2 - A Conspiração Contra o Brasil-I-(ESP 09.08.87)
DOC. 3 - Deputados vão pedir CPI para ação da Igreja na Amazpnia (Globo 11.08.87)
DOC. 4 - Uma Violação da Soberania Nacional-II-(ESP 11.08.871
DOC. s - CPI para ar,iurar criação d� "Estado Ianomami" (Glob·o 11.08.87)
DOC. 6 - Brasileiros, não apenas indios {Globo 12.08.87)
ooc. 7 - Odacir vai pedir "devassa" nas contas do CIMI
Alceni ach� den�ncia ridicula e grosseira
(Correio Braziliense 12.08.87)
DOC� 8 - O CIMI e seus ''irmã�s do estanhoM -III-(ESP 12.08.07)
DOC. 9 - CONIC - Conselho de Igrejas Cristãs �o Brasil - Rebate
informação sobre Conselho �undial de- Igrejas (Telex 13.08.37�
DOC.10 - Índios, o caminho para os minérios-IV-{ESP 13.08.87)
DOC.11 - A conspiração contra o Brasil - Nota do Sindicq.to de Indústria
da Extração do Estanho, Instituto Brasileiro ae Mineração
Associação Brasileira dos Mi·neradores de Ouro (JBR 1�.08.8 7) Foi publicado na grand� imprensa
DOC.12 - FUNAI criou reservas nas áreas em que há minerai?(Globo 13.08.87)
DOC.13 - Governo investiga o CIMI (C0rreio Brazilien�e 14.08�87)
DOC.14 - Alves quer apurar a atuação do CIMI (JBR 14.08.87)
DOC.15 - João Alves pede êossiê sobre CIMI !Correio Braziliense l�.08.87)
DOC.16 - CIMI prop�e a divisão do Brasil-V-(ESP 14.08.87)
DOC.17 - O evangelho do CIMI = Índio, Ouro •. �-Final- {ES� 15.08.87)
DOC.18 - CUlI e mineração - Artigo de Luciano Mendes çle Almeida (FSP 15.08.87)
DOC.19 - Cronologia de uma conspiração - Ar:tigo de Severo Gomes(FSP 16.08.87)
Denúncias contra CIMI têm reflexos na Igreja
DOC.21
(Correio Braziliense 16.08.87)
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Al�enígenas versus indígenas
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AILTON KRENAK, MANUELA CARNEIRO DA CUNHA E VANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO

á
sabia que o debate sobre a
questão.indígena na ANC iria se
centrar na cxpl-or::ção do subsolo.
Mas sabia� ta:r.bém que o governo
Sarney se havia comprometido a
aguardar a decisão da Constituinte. A
pressão das mineradoras, no entanto,
parece ler mudado o quadro e conseguido o apoio da Funai e do Departamento
!'\acional de Pesquisa Mineral <DNPM),
ConCigura-se agora um verdadeiro
complô contra os lndios às vésperas da
votação do anteprojeto da Constituição
na Comissão de Slstemat!z.ação. Vejamos os falos:

v ·
José. BeHori

presidente da Funal e
Bastos, diretor-geral do DNPM, que
defendem a imediata regulamentação
de matéria tão polêmica, frnnqucando
as terrns indlgenàs à mineração empre
sarial. O primeiro chega a contestar a
competcncia do ministro sobre a malé
ria (Folha, 02/ffl. .,7) e o segundo diz
desconhecer os compromissos po!(ticos
assumidos por Aureliano Chaves ("Jor
nal do Brasil", 03/07/rrn !
2> Simult· ,eamenle o deputado Rena·
to Viana d�MDB-SC) faz coro no
Congresso NJcional, em defesa dos
interesses clhprcsarials privados: No
dia 30 de jur.ho, no plenário da ANC, ele
1 > o ministro Aureliano Chaves, das
Minas e Energia, é repentinamente ataca o artigo 434 do anteprojeto da
"atropelado" por uma portaria assina- Comissão de Sistematização, reíerindo-se a uma "grande conspiração con
da sigi·1osamente pe1 O presidente da
tra os interesses nacionais" . Em lermos
Ftmal e pelo diretor-geral do DNPM, no semell1antes são as dec1 araçõcs do sr.
úllimo dia 18 de: maio, regulamenuindo Samuel Assayag Hanan, ex-diretor dn
o decreto 88.985 e legnlizando explora- multinacional Brascan Recursos Natu
ção do subsolo das terras .indígcnas por rais S.A. e atual presidente do Sindicoto
empresas de mineração. Tal decreto, Nacional da Indústria do Extração do
aliás, que eslava congelado desde s�a Estanho e diretor da Associação rasi
D
promuJ�aç�o en:i novembro de 83 e CUJ� leira de Mineradores de Ouro, ao
1nconstttuc1onaltdade eslá sendo argui-· "Jornal do Brasil", no último dia 4. No
da no STF.
mesmo dia e na mcsmn linha o jornal
D.:!Scoberta pela imprensa ("Jornal "O Estado de S.Paulo" publica o
do Brasil", 01/07/87), segue-se um editorial intitulado "O interesse nacio
çoníronlo público entre o ministro nal está em jogo".
31 Finalmente, o presidente da Funal,
Aureliano, que nega a vigência da
portaria e � srs. Romero Jucá F. 0 ,-de maneira inusitada desde o inicio da
.

ª

sua gestão, convoca uma coletivo de
Imprensa no seu gabinete em Brasllio,
no último dia 6, na qual estavam
presentes alguns lndios espedalmente
dcslocndos à capital, numa tentativa de
cooptação para legitimar os termos de
tal portaria.
Contra o anteprojeto do Constituição
são lançodns publicamente acusações
maliciosas e sem nenhuma procedência.
Dir-sc-1,a que não se leu o texto saldo da
Comissão de Sistematização.
A primeira acusação é de que veda a
exploração mineral cm áreas indígenas.
Não veda. Submete-se à apreciação do
C-0nr,resso e estipulam-se critérios ex
pllcitos que configurem o real interesse
nacional.
A segunda acusação é de que se est�o
servindo interesses olienlgcnas. Como,
quondo se di A União o monopólio da
exploração? Não se está restringindo a
atuação das empresas mineradoras
privndas nacionais em lx!neflcio das
multinacionais, e sim cm lx!neflcio da
Uni:io que é, salvo melhor juízo, quem
melhor de(enc1e os interesses nacionais.
Na C-Omissilo de Ordem Econômica,
muitos defenderam uma definição ti\o
lata de empresa nacionnl que até a
British Pclrolcum colx!ria neln: diante
disso, pode-se perguntar a quem servem
os que pldteam com tanto aíinco a
pnrticipação das empresns privadas

nacionais na mineração em áreas indl
genas'? A terceira acusação é de que o:·
art. 434 do anteprojeto estaria norteado·.
por wn conceito de "sooorania restrl�'
la", submetendo as leis brasileiras a.:
normas internacionais. Por mais que se::
leia o texto, rião se conseguem encon-:
· trar rastros de tal conceito. E se nãb-:
existe, só se pbdc supor que a intenção·.
atrás dessa acusação é de se jogar os�
lndios. contra os demais segmentos
soci�de brasileira.
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A opinião pública, no entanto, recu··:
sa-se a ver os lnclios como inimigos do
Brasil ou empecilhos ao seu desenvot-:
vimento. As manobras recentes que·�
passam por portarias excusas, por ..
acusações infundadas no Congresso e··.
até por cooptação de lideranças indlg� :
nas deixam transparecer a vontade de
se colocar a nação diante de fatos"
consumados, reconhecendo à Assém:.:,:
bléia Constituinte, a essa sim, apena�.�:
uma "soberania restrita".
...·,n

o
í'
>
U'I
U'I

....•

AllTON ICl1NÀIC, ll. , coord..,odo, -5-4 do.·
Unlõo dot N'0(6-t lridf9..,no1 (tJNI)
, :' .,.
MANUllA CA•Nlleô OA CUNHA if pt.-.lcMi,nte do,
Auoclo(Oo e, oill•irtJ d• Anl,opolo,gio (A!.A) • ""
poh•uo,o do Ottp<>f1on,en10 d• (1,a.,"('10, Soc:lo14 do
. ••
USJ'
•
VANDIRllNO TIIXIIAA 01 CA.VAllOO. U. t'
m.,atrondo p.lo lrHlllvlo d• C.-ocltnclo• do Unlw•nl•
dod• E ,todvol d• Co"'ptno, (Un;<Of'ftp) • pt-e-tlC:S.n•• do
Coo,d•noçõo Noclonol do, G.-ólog,o, (Con09•l

.·-

�0,#ESTADO iDE :S., PAULO

!i,i.-·. •

�-

. ..

•

l

•

•

1

••

•

�::.ruu�.,t1�i;qun·A [�-·� , \':·�. ;JULI'! DB JIIESQUITA FILHO """ ....,, �

Cz.S ll,00 • ... • ANO 108
1•

( -...J,y•

..

. '

DOMINGO, 9 DE AGOSTO DE 198'7

•·•• .__,.,,., J.\.l. l ••'1·'·111, \•"l>t• ,v,_..,._,�.,._,__., ,. 1 ...

-· i...�-··

.

f'IUNCISCO ftfl;SQUITA ""'· ,...,

W 34.493

1

Domingo CzS 20,00
.

•

..

. •I •

..

•

�ecos r lníorm n<:(irs .,.

Projeto Aluízio, honi
e� q:ual quer regime

---A··constituinte e a consniraçãa�

... A pari.Ir de hoje. a As.1emblt!l1 Nacional
,Conalttulnte tnfrcnt, aeu maior desafio,
' 4'-nqu.anto rtp rt'atnla(:Ao c1o podt:t sohcrono
qu, re$1dt no po\'o brB.1llt1ro. Diante doa
. · YcportaR•n• que começnmoa o publicar,
- ; !lnndo conta da tnma que ae mnnt.ou ron•
lu o b:1l1do brn1llrlro, • Aucrnb léla drvc
• dor • rr,poal• dcvld• 10b pen• de p•:1.•ar do
· 'pObllco recibo de acr auJelLa a lnlluCnch11
\!l( lernu púbUcas ou nlo. Pesondo bem oa
: . galavru: o que u ttporlagena dc,vel am é,
• a r1gor, uma grande conaplraç ao que u:m
•' doi. obJcUvos multo claros: um, que ae de• m onalra , aacltdade noa documento, que
.
dlvulgamoa nesta edlçlo, é red111lr a ação
: qo tal.ado bruUelro em boa part,, de seu
-,. 4mt.0r10, a soberania aobre ele sendo com·
parlllhada com os lndlos, que enconlrar1am
· · · nos "mls.,tonAr(os" acua 1\nlcoa amigos e
\lrfensorea; outro, cu,Jo viu começamos a
, lévanw,é aullar a mlnrraçAo na Amazônia,
,•uJa para prt1erv11.r 01 mlner1os para o,
·.·t;randu clvllluçOu européias", srJa para
tmp,dlr que • exploraçOo del ea abale • po•lclo de poderoso, grupos lnt<emaclonals
contrnladoru dos mcrcadoa e da malor1 a
du operaçou que se lazcm na Bolsa dt
Londres. Em 1uma. a Assembléia Nacional
· Oon&Utulnte deve tomar con1cl�ncla de .
• Que a campanha cm delesa do lndlo - lella
·
, j\l.nto a seus membro, por um lobbv Ulo
.mllls ellrlenu quanto ml\ls dl.screto, e c•·
· -pu de mucuar ••us reais obJotlvos - ser·
�• nlo para Impedir "u brutalidades" a
ljüe ,e auJell.am 01 lndlo1 - como Jovens
:�os1r1ac01 tngenuamenle mandaram dizer
• ,o deputado Bem ardo Cabral -, mos para
..tender • esllattala de rrupoa econOnllco,
:Podero,� que desejam Impedir o progresso
BruU.
·
· --: . A.nles de adenlnr per 011lros camlnh08,
e ·convcnlenle delxu crl,tallnamenu clara
1 noa.a po.tçlo, na medida em que eslAo
,m Jo�o qut1Ule1 que envolvem Iradicional
atllude desta tolha lrenle a problemu que
"\'tm dividindo a naçlo brasllelra hll dece.
, · rooa: a 1oberanl1 le Juntament e com ela •
:�::Jrandeia") • o capital utranaetro.
.,_.....

,,_ - � · . . . . .. .. .. .. -...,_

ao

�· Advcnúios resoluto& doa regimes rnUJ.
'.latta e autor11.Ar1os que governaram o Bra
' •11. nunca recuaamoa a qualquer sovemo o
ll>Olo dr que ne-cr-asltava para drfrndtr e
, 11lrmar a 101>1-ranla do !:>lado bro•llelro.
, Ela t a condlçlo de noasa exi.ttncla e de
: nos..a 1obttvlvtncla enquanto naçDo, num
"mundo que pttt<endemos venha R enlender·
- �e aob 1 /glde de uma organlzeçlo lnurna•
·clona) ou aupranaclonal, mu que lnlellz·
;·rncnLe ainda e um mundo de t,tados
,.nwç�,. Portanto 1obarano1. Ora, a tese da
. aoberanl1 reatr1ta 1 que a açQo do Conarlho
• Mundlal du �Ju CriatA.s deuJa ,.., con•
·. , uguda para ot t<err1lór1os habitados pelos
··1�dlgenu da .llmotdnla americana, lere
·tronll\lmenu noMa vlalo do que seja o Bra141. allm de contribuir latalmen� para que
°' IOllhoa de "arandna" 1r.scnt1dG.\ no pro
: ..,...uo aoclal e na lnltJrotlo naclonlll põa·
.UJ1l ttalllar__.. Além do que, 6 prrcl10 con-

"' '

. .
-�"'!!:.. . . _�- - -- . . . ..
tulnle que reduza a •obtronla do Brasil
ardcrar que ea nB çõea lndl8Cnna que exercertam t.eorlcnmente 1obcranfa 11ohr,e "' 'Hrnt
nobre. pnrl� c;ID �ou t.crrllórto.- Os cerca <te 4't
n,ll Jnvt>no nu�lrtar.o:, qur a.a:,lnnrnm o "tiU•
regt()t?a srrlu.m, ao llrn e tto nnbo, mt!ro�
gestDo populnr n• 001", protornladn cm 20
Joguclea nRA mao, de grupos utran8elros,
con•tltulndo ,ae cm vcrcl0<lrlro� ri1rlnve1
1lr Julho deste nno 1111 AasrmlMln Nnolunnl
d,•nlro do lrrrllórlo •ob Jurl•dlçfto de h1chu·
Conamulnle, lmoglnovom estur delendcn·
da do Eo\odo broollclro. O território do Brn·
,do o• lndlos brnollelros, sujeitos a "brutull·
111, tnl qu•I rr,ullou dns avnnçoa de 1111
dadca", On que ldcoll>.amm n compunhQ
gente e do lrabRlho de aun diplomacia, Leria
nfto aglum com uaa lnocõncln - nublam
aua lnlegrldode nmcnçada.
que o obJcUvo dna uslnoLuros tra lorçur
uma definição doa conaUtulnLea em lavor
No que tange aoa grupoa catrangelro,
que eatAo por delrllS de toda a trama, é · • de auM t,,ses.
preciso ver que eles deseJnm que a AmazôA Comlssfto de BlatemoUzaçAo protoçolou uma sugestAo de emenda l Constituinln permaneç a lncxploreda por empresas
çlo braallclra vinda do Exurlor, na Constl·
nacionais, ou mulllnaclonols, lndlatln\a.
tulnlA, nAo •e ergueu voz alguma contra a
mente. NAo 1e trata, 1>oro aqueles quo Or·
lntromlsaao lncjcvtda (ainda que a preuxLo
questram a campanha em lavor de atribuir
aos lndlos o usufruto exclusivo do solo e do
humnnltll.rlol. Ê Justo quo aquelt4Quccom·
subsolo e auos rlqucins mlnerala - que só
batem o projeto Calha Norlt, acu.nndo-o
de IA,r aldo elaborado aem aer ouvido o Con·
seriam exploradaa se tossem necesallrlns ao
mercado Interno -, nAo ao trote, dlzlamos,
greMo e as nações lndlgenaa, sintam-se
trlunlontea, Quando uma Asaembltla
de desejarem elca lrabolhnr na AmnzOnlo.
O que querem e que ninguém 14 peneire • Constllulnte consente que vozea eallangel·
ras ae pronunciem sobre aaauntoa naclopara que, permanecendo oa mlnér1os l11cx•
nala, tudo 6 pcnnlUdo.
plorodos e ,em culUvo o terrn, poa,am
mnnlcr suas posiç ões de prlvlléglo no muntaae consplro ç Do - cuJoa pormenores
do lntemoclonal de negOclos. Ê contra tala
começamos a publicar hoje - vem a furo
grupos, que pretendem Impedir o livre exer·
no momento oportuno. Diante dela neces·
ciclo da aobcranla brasileira e a aUrmaçAo
allrlo que os esquerdos ,e definam: ou de·
do Drosll no mercado mundial, que a A•·
tendem o lndlo de acordo com oa relvlndl·
aembléla Nacional Constituinte deve ercaçõc• do Conselho Mundlal dos lgreJaa
auer•se.
CrlalB11 e doa poderoso, grupos que na aom·
As matéria a que publlcnmoa hoje - bR·
brn llnanclom easo lmensn opera ç Ao - e
alcemente a exposição dos documentos 11·
enlOo servem a lnlercue, e,lrongclro•
dcdlgnos a que tivemos ncesao-dêo conto
marcadamenle e de falo a111fnaclonals -.
de que se lrato de lato de uma açOo concerou se dispõem a rever sua poslçAo, concor
lado a ntvel lnurnaclonal,a qual conseguiu
dando com a exploração da Ama1.0nla de
progressos conalderévels graças ao auenclo
acordo com normll/J econômica, que reapel•
que crrcou ,uaa manobras, e c,peclalmenu
l.em o lndlo e n ecologln, mas nAo nfrontcm
lífa ç aa ao lato de multo• do6 que coorde·
o Drasll e lhe proplclcm o descnvolvlmcnto.
nem a aç Ao mais ampla lerem deavlndo a
Diante dessn consplraçAo, cm acgundo lu
at,,nçAo da oplnlAo p�bllca poro nasuntoa
gor, é lndlspensllvel que oa poslçõca de ca·
outro,, de grande lmportAncla, mna nAo da
da um ae aclarem; alm, porque ,na verdade,
relevtncla dc..es, que altngem a aobtronla
quando o 01ml, presidido por um bl•po ea·
do Estado braallelro. Pelo que se aabe, o
trangelro, coloca em d�vlda (como mostra·
Conselho lndlgentala Mwlonllrlo conta
remos noa reportngcna a seguir! a primazia
com 438 deputndoa e senadores a lavor de
d a a lronulraa nacionais sobre pr1nclploa
suas propoalções, além de esperar lazer
Ideológicos, laz-ae mister aabcr a quem e
chegnr à Aasembléla, até o próximo dia 12,
poro que aerve o prlvlll!glo concedido a pa·
emenda popular com dezenas de mUharea
dres estrangeiros, rotulados de mlsslonll·
de a.sslnaturaa deaunadaa a dobrar a opl·
r1os, de poderem contestar as leis e a.s decl·
nlAo dos con.sU\ulnlet. Nunca, na hlstór1a
sões bruUelras em nome dt uma ml.sslo
do BrasU, viu·•• tamanha moblllzeç Ao cm
que o Estado leigo nAo pode admitir lhe
tomo de uma cousa - • moblllzoçllo leito
seja Imposta como norma metaJur1dlca ln•·
com dinheiro colocado l dlaposlçAo do Con·
plradora
de 1ua Co nstltulçAo.
aelho Mundial du l&reJu Cristas Jl em
IVBI, conlorme ae te nos documento, em
A delesa do lndlo nAo pode acr prcleKl-0
questlo.
para diminuir o Orusll. Nem multo menoa
pode o lndlo ser o escudo olróa do qunl HC
Na verdade, escarncce-ae do Brasil no
escondam lnlcrcsscs anUnuclonuln l's�rlml·
Exterior. Ea.sa e a verdade nua e crua, doa a
dos por quantos, dizendo-se crlalOos, opc·
quem doer. Enquanto o eaqucrdo e 01 boa·
nas deaeJam Impor ao BrasU regras nnda
baqutt grilam 1logan1 contra o P'undo Mo·
humanos
de conduta na &elva d11 relaçõea
netir1o lnt<ernaclonal e o copltal eslrangel·
cconõmlcaa lnlernaclonols. A Aasembll!lo
ro que , Investido no Bra,11 poro duenvol·
Nnclonel ConKLllulnle duve meditar sobre
ver noua, riqueza, e dar lrobalho a brosl·
auoa dectaões a respeito doa allvlcolas, ,ob
lelros, silenciam diante de manobra clara
penR de translormar-sc numa reunllo cona
mcnt<e orquestrada pela qual cldadêos aua
trlacoa, lnst.rumentadoa Pot agent,,a lnt.er . lltulnle de lntere•sea estrengelroa1 delxan·
naclona 1 sem pudor de espécie RIRUma,
do do acr a Auembltla ConaUtulni.e da na
çAo brasileira.
reclamam da Aaaembtela Nacional Conall·
..... - · · - - -- ·
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· -
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Pelo ,1111, prlo ndo, o mlnlllro
Alutito Atuu acaba de prtporor mi,
nuelo,o i,roJrlO de lrl r,/ormulando
dt afio a bal.ro o mec4ntco d• /u11,
,r::::'º,,�H,! ::�-��:�':!:
elonam•nlo da admlnlalracdo /<d<·
rol, Ptuoolmentt. lntllno,u ptla nha Q. ur 11ff'tlttu1Jo 011 ro-.dlrloM•
odoç4o do parlamc"tarhmo, "'º' do. E claro 4u o pl'Tlldrntt dO "4•
p�bllta f OI .,lnlllru, dt/hlrd.) 41
c
��:i:,�r;o�� ,;1:,v.��d��r:���� prlorldadu. a, 111\1\.., Wll<W 41
lt da, arq0t141 pollllco1, 1trd dl/lcll acdo , o afio poflllro. & o ,tra ('Qbf,,.
tue 1f1lemo de gducr,io /uPLclonor. rd dt/lnlr o, rumo, do PQC,,
Prefcndt '"vlor o proJtlo oo Pol4· lanlo, O,tltllrõo d rollna Cl<l,.IW•
cio do PlonoUo, ncu prdzt"10J arma· lrauvo ndo 10/r,r lnllm,pçdfl, Q•
par
�:�·�!j�, dl1 Alulalo Alou:· o
pro,.01 1010 ,
lo. 80 no ano qut ucm Aul"1, tncon, s,a,u cheoou o
Ira molt um moHvo poro lldltnlor rio.li, ltMprt Qltf e11tdo1 do Q�•tOo
out, ,e ttlabcltcldo o parlomcnla• odmlnlllrotl\JCI. lnullllro11 condl•
rllmo, ele ,o 1.>enho a enr,ar em utoor CO<• paro ""'ª rt/ormo fffl pro/\1,ndl·
apo, o 1irmlno do mandolo do pttJI· dodt 110 pla110 funcional r ""-"ft,0
dcnlt Jo.C 8orneL1, Ha11trlo tempo, dl/tttl Q"-0.1' tmpo,,ft,cl o .. ,,. t•ot1·
lkrdr1o. cruur na uralo fu111do-.ol
ª
c
, ch,oa, a r'ht/t dl ,,cao. o:,,n o
l>CII dlrtlr1tU , UUl,ltUt prtparado proJtlo tt/trldo, a, rolla, u pauo,
paro, em 1m, rflpondtr cu rzlgln· ,ao dt modo dlJtr1nlt, A ,.,,..,do
ela• que dtla u prutiarO uptror.
funcional olara abtrta o lodoa. du·
·Atrido ove o porlarnentortuno dt out. I cloro. t1u1qsu'" apr1111orcr.
ndo a,/a adolado, dlr o mlnl1lro da u 01rarct1 de cv,,oa • de 'º"º"oa.
811n ,uot.ttdv I para q1i1, dtlt"
Admln11lracao, nem por tuo o rt/or•
ma 1trd lnOrua
,nlnudo, ,,ra•l(l'' 011.111taro. f'O'l'IO
Pelo conCr4rlo, renouord o., ,,. 01 de rtQHdnrla •
""º'�
1
rllflll,
OOf('Oftl, ro.,f,-;'111·
:�� 1�;f:. �:.f�;���\'u�i?ç� �;�•o! rol t a,r1n1orllla1. /ormt'11 '"' ,,,,
fu"elondrto, , abrindo comlrihot po d parlt, tontratado para o pr,1,
poro que o mtrllo 1lrua dt /alor loçOo dt 1m·1ç•1 .\'do -orno.. ,0011
prlnclpol na aluoçOo de cada um.
0 9
;. d� �::r::· ª��:��.�::
qu, rt/ormo , eual Com cau1,.
fa, o mlnlalro avança a u111 tina la. ott º"uro Purqut. lhJJt. lt t,m d<IIU
�
/1;,1ttonor10, , ro'""'''"''· tua o oi•
t
iff::�t;u�l:� ;�;���d°:!,8::;:f. da tnlttra noqutla /tutc4o IH do I.
C0u. A tdtlo ctnfral , dt ena, u,na ta"'W"' fka. fflt04todo o• urrt"4o
Cl<lmfnl1lraçdo d,aul11<ulada d41 1•· "'º'
Outra "º'"'º rtptda do proJtto
Junçõea pollllca,, Aulm, quando um
mlnl,lro Jor d<rlQnodo, n4o aconle• 1trd dt Q"-t' 11fnQulin "101' ,.._r,ord
ctrd mal.l como oronfcc• hoJ,. ovon·
o
a
do ei, pode demUfr , dc,lpnor uma
lllflnldada dt /llnclondrlot, doa dlrr· dt tO'lfrafO(Óitl OM Od.11dUÕft 'º'
tore, CU dtpar1(unenro o.o, thtftt d4 t>ol.J'o do po,i,o.
Hov,,10 ,,a,4o do clo.,a, pclUt•
ucao, do, ronllnuo, que urvem o
CO/tzi"ho co, motoriJta., • a1c,,,.,o co. hldortromtntt lnt,,,ua4o f1rt
01
rlllCU, Ptla propolfa.. o ftOl'O mlnt,::,
�
;::.
�-:, :;,��.,�:,�r·.;�,��
º
t>o• tlrllo,af,J Atvlllo J\h'(t ocAo
�1� :t!�! ��r�fa�o�r���· ::
queno Qrupo a, a.ueuore, pcuooll, quf ttdo. Mui(() pelo C'O"trdrto, UM
f
d�
:� r.o::ba�1:,ro;·��o:: :: �s
todo, poro ao-,o•
• FA.8, obr1ndo,u ao, Ufl•ldnrt1 prdldo,.
tlpitl#
pdbllco, ndo ,o paulbllldadt1 cu (l"''' & ,,,, lll�llt"I
melhoro 1oldrl01, dtnlro d41 mt1• d, tlflld«' prol,tor. boatado 110 ,.,.
ma, Junç0.1. romo o or,110 f\,nclo ,
;:�.�
nal d•nlro d, plono1 d, carulro ., .
lrulurado1, Conor,01 per10dlco1, 1,11,,,
Hot•trd
fm
brt\'f
'"'º
1oful4a·
,
tntcrno,, , cvr•Of r1ol1.tadoa at,o
t>U dt conotn101 con1 u unlt.Jitt1Ld4· dt "º Poldclo do Planalto. Mcu·ta,,,
de• • na flcoJc de od,nlnllfrocdo • do o ,11ulo do p,oJtfo ao Co"º'"'º
8W/J11JndO·ff fllll dt•
na c,11lro Cl<lmlolalralh<> d, de11n- Ol,ado t1l1
putodo, t 1t,,ado,t1 op,ot>t"' o
e
Urto "º
do pr1 mtlro unc,Lr,
n
º
c,ieoar oo, podo, /unclon.oLt moll
p
0ll01 ndo podtrd 1tr dttlocado por
pou,
do
110,,0
prtud11t1
do
lttp1•
quttlOu pollllcaa. A/timo OI dlrtlo
re, dt dcporlomfnlo urõo ucolllt· blltO, 00 0111 h1oJO 11\dk'd. f"I a.J'('O
doa pelo, mlnt,lro1. dtftlro do QMO• df Ili�. p,u,udO•U f\lf 4J tlt1.i00
dro ou• ,ncont,ar,m. H04 pod.trdo prttldr11.-to1, 11 r•ollu .. '"' -.o,.,.._.
bro dt IHP. o-. 11Jo., Qllf o p,ol.44-.Lt
frour
d• foro.
Jo,t &a,ncw J>f'"'ª"eto cl,w:o 0110&
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11. Am1110 L&nart Junior da pruldtn·
11 d l 81di"brll �rovou um m1
n6
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e
J
,g����J.";:'� d� o���: <IJ'e
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Com o lezlo Jd undo rodado na lm•
pren,o Nacfonof, o deputado Darrt•
to Pfnto J,oanlou a quutdo. Reuni•
rom,,c 01 fwrnfnar,1 do ,J)()('o. dt
Olduto Manoabelro o Hrrrw RaMot,
''" bu1ca de uma 1oluç4o. Um dtlt1
deu o conulho. oJlnol: "/1,ltu /Ilho, ,
bom 1,od tr na Jmprtnta Notlonal t
lrocor o, ndmero1. O11dt u li 1$,
coloque 21''. Aulm/al/tllo, nlngutm
reclamou. ,. lrf"la ano, mal, tordt..

�.���!'�:�r:.·���� !:'

"Interino"

�����d�ºo�rr�.ºe���:s:.�����. ::�::

r d
:::::cl�c�·���:.�cr�::�� :tt a�::�
e oprtmldoa' ', "venc.tdorta t venci·
·
do,' , "domlnante, e domln1do1"
"tX loradoro, • u 1orado1'", "lmpe·
� o· P
r, ç
�;�rd� ;Ó; ::��1fo� tc": 'e!f:.���
casupruauem"nov�ln&Ua",f claro

���
��ta�g,�:���íl���:::01��;:�
• dtalntoxlcan o-o, 1 llm de que ntle
d

,e poHa rupltar I llbtrdade e at P06·
11 uaar I ln!•llatncla, em mull<l pou.
P

:����:B�:1: �!�Ó�r��: �:���'"::

do mundo dOI ldtól0801 que \retU·
&.aram a aua rtformt e 1t t.erl t.om••
do. do ponlo de vlat.a lnt..tlectual e
clenllllco, verdadtllament<e lmpru•
lável.Prtmtlro •m 8lo Paulo t, 1 ,.,.
rutr. nOA outtoa Eatado,.
Unam·••, 11ora, 01 dola plano, e
percebtr-,e·I, em toda 1 ,ua al&nlll·
caçlo nelaat.a, a a.meaç.a que pe11
&obre o tn1lno e, porlOJ\t.o, aobrt o
PaJa: de um lado, 1mtaç1-se, real,
m e nte, o plu r1111mo ..eol111, poli
que, 1 aprov111-ae I ortenlaçAo de.
"xUlaa pedagor1cc.'" da co_naututn
te. o en1lno puUc.u1u, acadtmh:I•
mtnLe Uvrt, tm �,e, pode atr tcono-

������• :�r�,:��.:�n!I��,:�:

o qual eventualmente toda1 11 ver•
bu venham I a<r canallndu pode
lornar·tt, em pouca tem�lnlelra·
d
:::��'j.�����:��l�����:n:��
prla da, ldeolo&lu do que da lorm•·
çto clenUJlca e hum1nl1Uca doa u·
tudanua.
Pode-11 atá c h,aar I pen11r em
uma trama verdid,lramtnu dlabõll·
1r
1 1
:�:0 1�����:�,:�
i�: •r
Dru.lrQucr fflOdtrnl:tlll•lt, t.Q n\lr•IC
prótpe:ro e ent-rar para I comunld1de
d1.1 ntç.0n reahn,ntt chlllndaa, f
al10 que nlo u pode ptnnlUr.

au tontluormoi
iumo.

o 1r11kUJtef4·
e.

Responsável

COrt/tUO O mlnl1tro Alut,lo AI·
otl tu tido o re,pon.tdt.<e l �lo pr1·
melro ''mdQlco" co,utuufrift OC"Onlt•
ctda no Bro1U modenio. 8ra dtpufo•
do, •m IP46. parllclpando do, lrobo•
lho, do Aurmbldla Nacional Con1•
Jllulnle. 'linha JI ano,, , a pro/tio
final oprooodo ddtrmlnou o Idade

�'!,,��: J:!'n'��.�

�!�3�

"º'

1:í:,� �:,r:i� !:;'�'�!tá:.�:�·,;,�
�:;J°,:i,:�,":ot�:•''"P"·
'º"'

14, ou uJa, val,r4o poro º'
'"' aalaloll. O '"""°"" md

JUrnH 1ldenlrytc11, embora nlo h•·
Ja dinheiro pua 1110: o mlnlatro Jod
Hug:o af talA pan elaborar 01 proJt·
q ;J�·: �d��
\.oi. t • N1çto, 1c1brunh1d1, ualate puduu pela prtmctro wa ,er tltlto
amb, m ltn'-a
1 rate ftaUnl de lrncton1Ud1dt tcoT
ll
o
����tecuJa conta p11arl, ln&pe ·

1

�".t�.i:,�;ri:-dr���-d���
Ubtrdade • a rtll poaalblUdadt de pruenlada. no cuo, por enU dadu
ou p,saou prtvadu. tua aepançlo
e
tt manlluta na prolblçlo ortalnal de • No momento, puect•nc. que o
lit>trd1dt dt tnalno qut den Yl&orar rtpuauquaisqu er v,rbu p�bUc•u mai. 1lblo, alfm de aer o procedi·
no lnttr1or du ucoJu. utalala ou INUlu lç0.1 puucularu mlll( •d• 1 monto maio ellclonto para conttr o
putlcutartt. de modo • p,nnlUr o na ttd1çQo ltn1.I do antt'proJeto que "r1dle1llamo relardatfJlo", 6 deixar
nttno drwnvotvlment.o lntt1eclu1l Ui1,11a no "btbt de Rosemary". com I a quutAo do Un1ncl1mtnto do tn1I·
doa rducandot, um QmlUOf1 ou ta• •dmllslo de qoo enUdadu ui anlró- no (exc1u1d1 a dlapoalçlo da anuo
ttmo&.tac�• rtlll1adu com obJeU• ptcu ou tong�nttts pouam, ttc:un• "emtn'1a CaJmon") pata aer dllcuU·
com calma, modera·
�"'.' uu,qutt1c01.
dlt1arntnu, v1r I btnellellf,.. de ai· da • rtllUl•d•
rumu aobru dt tala recurso&. a, ,o- çlo t, na mtdIda do po..utvel, na au•
, lua amuei • Ubtrdade e 1 0 manno,
1encl1 de palxõts po\!Ucu ou ldcolócn
o
ml
rtla
em
HI
e
e
d
vonta
r,lwallsmo do tnatno começa a 1p1, 10 tn.sJno privado. que, no entanto. glcaa, pua uma Jt' complemenlu de
reur. com n1Udet, tm dols plano, uptclalment
e no nfvel auptrlor, d lrt Lrtzea e buea da educ1.çllo. M11
dl/ertn1<, - e a.tnd1 ht l<mpo auJI·
cerca de ,..senta por cento, dellnlndo, no lmblto conaUluclcnal,
cllo\C pua tus,,Jl·I• tm arnbol. dU· 1Und• 1 mo,
da
populaçao escollf o ena lno P�bllco como aJao que nAo
de que .. Unha 1uJJelenu lu cJd.. • no mini
ao Umlta, de maneira alauma, ao en•
rorarem e nlo R prrmlt.a 101 "rtt&r· m•lr1cuJ1d1, ,01 controlo rtlaUv.,oo
por
escolatts,
taxu
compreender-, ., sino ealataJ, Isto e, dellntndo-o
a.
di"'1oo da tlvUluçlo'". Ul<l f, ao• que,
aua
/unçOo e nlo por sua ortaem.
en,lno
0
parUculu,
f•cllmentt,
�rucnlantt1 do ruclon1rl1rao
Quanto 10 oullO plano em que
11u qutrdlala", a tlfCUçlO dt HUI
ro�!� ::
e
1 m• •
u
1 do
rt hec•
P.C:PpO&IIO&. •
l>Od•"' 1 nuatqu momento licor qu
ºeº"
��. ,1T!rd
conc r,
- ad.•dç0 ,w1'no 6
:. o prtrotlro d•aae• plano• t116 re- lnUlramtnlf I mfrce dOI atnhoru
c
r r • ç
1<lorwto com o trabalho da ConaU· do Eatado. Nlo 1omo1 movidos, 10 �,:::. �: a���:?.���::�i��
Ull\te. eon,ubltanelando-ae no 1nte aponlar uu po11lbllld1de, pelu culu" que a Coorden1dorl1 Eala·
..,.0Jeto da Cornlulo de Educaçlo, quelxu • ttclarnaç0t1 da& ucolu, dual de Nonn11 PtdagOiJcu (Cenpl
tm rtlaçlo u mennlldadta ou anui• elll untando Implantar no enalno
dado que lhta penntttm cobrar ou, paullata de 1• e :r Rtau e que vem
1•de enttt o oeu cont<eOdo • o du ao conlttr10 pelu roelam,çOu e aendo ltn1almenle tfeaenvolvlda em
J,m.a1& P4,l1,e.t cso \.tXLO 1loh1I. Junta• qutl><u du 1arnlll•a, Ju.sl&mc nl<! ,. outro, Eatado,,como o de Mlnu o ..
voltAdu contn o 1umenl<l de conlrl· rala, e que, tudo o Indica, po de alu·
1
�
�l� :U�!
e d
l:'.t.'m��infJ:ã:.ºl. r.�.���:r
��'�:.���� �::n�:
:u:��,:rm�n� tndc. no, HUI orçamenlol domt&U·
0
1 en
·• m,IIIOnllo na 1u 1 lonna, ellml·
claro que a prtval•ctr a orlen·
0
1tfndo- 1t OI HUI HPfC\.ol m,11 110- ���:��: T a �ru��:
;���t.�:d�':'J1�:r�����:
u
orlent•do pelae centnll unlvtralt•·
:!':'u�;,:o'.'�:f.�: �
o up\ttto ur e qut, no tuo, u ttcolas prlvadu dtnmpenham tt11 do mata nlrorr1do muxl1mo
lenlnlema, e que quer, de u m lado,
u ç
, pode lllu de tlplr11<ll que prtvale
m
le
· -.--· ..11 tlaboraçlo Mrl tauaJ· ��� � � il\�: � �.',:o :���1 : 1ub1Utulr o 1prendl11do rui por um

�:. d�-�i�,�
;�=,:h�:r

���º

malt��:'f;\��� :. trea petroqulml•
c1 rotral• mala uma vn o 1overno
Joat Sam•r. no qual ht um obJ•ll•o
com I ul.st.tncla de mJntt1o de ferro que 1uper1 Lodoa 01 dem1I.I� a txt,n ·
,m Car1Jis, Hqurcrndo que. alfm IAo ao mb1mo e a qualquer cUJt.o;

:;.7, ConarlenLe ou lncona.clenlemtn• m,nu modlllcado ou acabara por
\d, produ\.o ou nlo dt um11 Lr1m1. lmpor, ae.
•lco dt ru.lmt11\.t pavt podt 1c1bu
Eut ..uplrlto••, tomo )i Uvemoa
...lontttcndo r.om o tNl.no br•1IJt'IJo. opartunldade de uslnalat, tnta de
no que dtz rt1pclt.o • 1u1 IJ�rd1dr t lnllodU%lr uma lnJuaUflctvt1 1tp111•
l manuttnçlo do plunlwno ocolu
1
ntttutr1o pua a manuf.tnçlo de um
Jc����lr��!�
rcclmt werdedrlnmtntt abulo. uma 1Uvld1de p�bllea, a aer exerci·

i!t :�:

i �:

u
u

t.ro 1le11 que o mercado pode ur
encontrado em 8to Paulo, conl.fndo,, pua Iasa a expando d11 1ldtnlr·
1lcas JA ex.JJt.entu, e lnnsportandono dt 4e0 mil pua eJo mU \.Oneladas rtcW'IOI pua t-&nto ou a, prtftrtrla.m 1t o iço do M111nhlo 11.,f o Ctntropor ano. A1on. ut1 poaalbWd•d• d• duplicar o pOlo bt.lano, autando me·
1
::�;:, �:::i·d�i'Jf;
,c_apanüo I cuato rrduzldo t116 du· n91. Be qulltmn, tln wao de lt

su

Ameaça

A d •clalo de conalrulr um novo
d
q
&�\�/�� �::"!�i,11:J�, � 11
uma v1011çAo daa lmpl1dvd1 rraraa
econOmlcas qu•, 1 •••mplo do qut
houve no Plano Cruzado, nAo dtl·
11
1
q
�C,�"��1 ���.::. : �:v�'m�
atrove, da P,troquln. vai ur d• ln·
•
:�•�l�r,:::Ji�!�\:.. P,•� d��I
�����
lõglea, racional, evldenu, e momen•
dOVtl da Pelroqulmlca de Camaçar1

r1
.:�s:: �=t:��
,·���::a::::::�i:�e�::� ::��:��:::.r:�,��������!.�:i
clalmente, o mrrcado. Mu o mllUI· ou quaLro pólos pelroqulmlco, ou 11•

ta

pollUeoa. 01 �nico, do Mlnlll,Mo
· cam1c1r1 f tttnlcamrntt po.s.slvtl t da Jnd\Ut.rla • do Comfrclo altll.lD
· tconomlca.mrnt..t tteomtndlvtl, JI que nlo cabe 10 aovtmo mu 10

:��;rc:��::,º.�'º ���:���

apu!:d�,

��rt�i�� ��
�i:·���
;:�d: ��ti1fi'.i:J;��
prod uto, nlo haverA mercados nem aun1tn1ar a sua produçlo I custos

-:à."���� :�e".�f;�,ll,"o'.!"ci';
i�:�:t�·.�r���������� r�r:i
dOlaru. Ainda aq i ht aempre I
mela verdade: .ie J sllllca eala usina

·:�::: �.
in'l��:t:J';���
.o pOlo da Bahia. em C1m1cu1. pod.,. 1,9 bllhOu d• dOl1tt1I O dtcrtl<l nlo
.na au dupUudo rm a�nu quatro up("Clflca u ton�• dt rrcW'IOa pua
anos conll"a o, a.t� a.no.s que o p(lto u obru ntm lndJc1. tt h1ver6 me-rc&·

ª
:.C::,S
.,,�:.:.
·��-: r:: ::::.� ��
portanl<l, que I doplluclo d•

to
do Klo de J1nclro, o
, r qulmlco
f�•ºm�l� �: Jq�et:.::�!'1:�:i ' , Pmumo
1r1umenlo f1llo.
:��e��•nlt •
uJ.a;�d�
para o atu prealallvo ministro da ln·
d Oalrla e do Comtrclo. Ainda hA pou·
co. o mlnlatro Jost Hu10 Cut.tlo
º t
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Petroquímica do Rio: festival de irracio�alidade
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· : . O pc-,sldenu Jo,t 8amey tuba cartada para dar lutar 10 novo pOlo
"·dt
ua.inu mala um df"Cttto qut f um do Rio dr J1ntll'0
. .. ,.trd1dclro hlno , hncton1Hd1dt
Ntt\.e c110, nlo te apllca.m 1e,.
: -tê onOmJc.a. Jruplr•do, \lnlc1 , ucJu, quu o.s co.tlumtlro1 Ul\ll11tnt.oa de
:"'Vl'ttmtnll' no hitettue tm l\endtf ·' ductn\nltzaçlo n&1on1.t , d\atrlb\11·
:,� uu.1 unlaoa poUUc01 t 11r1ntlr o çlo da rlqun1 para &rua mcmoa
vlu-ae
• �to do aovcmador Mortlra rnnco vortcld11. Como o prtaldtnte 110ver,
' "• dos drputado• que O 1t1Uem pu u dlonW! du rtlvlndlcaç0.1 doa
a�:i':
O RJ
�
��·��u
�
mandato prHldtnclaJ de Cinco anos.
O �
8&m•J criou o põlo pelrOQUlmlco do Bahia (e como u banoadul de&IH
Rio dt Janeiro, onde aerlo tnv ulldos t atadoa votam ,a conaUlulnW!l ,1,
_pelo m,noa 2 bllbõta d• dOl 1110 O
aundeu todos... menos 10 Pari. De
,polo lot criado • preuxto d• 111 ae uma ,ó ap•nada, num único decrtto
. ,uullut o ab ulraldo da Bacia dr prepando pelo mlnlatro Joat
Hugo
_ Çampoo. 141.1 o pruldenu 11bl1 e Cuttlo Branco, que tudo engtndn,
- • ·lora Wonnado pormrnor1zodam•n- ludo 1uaunc1 e ludo aetlta para con•
�.. ptloa t.ttntc:os dt qur a dupUraclo Unuu no podtr autorUou a tmpU&·
'do pOlo p,Uoqulmlco dt Bahia cus- çlo doa trh pdlÍ.. ll ulattnUa(o da
11r1, de JO 1 10'\> men01 do qu• 1 Bahla, o de860P1ulo t o do RloOran•

od1"1l11htrocdo ,11r1,,.,, • '"' ro11dt·
(Ófl dt ndo IOfrtt t0IU(d0 d-C ('tlr\ll•
ru,ldad, quando ocorrutM Wludc-.,
ro, mfnlJttrlot,, uJa cm trito 4,
Qabtntt,, lf for aprorcdo o parto• •
mrnlarC.mo, ,rJo dtntro do.1 N>"dl·
º
º

8AlllfLIA
AOtNCIA ESTADO

COmrnldrlo ouulda no PalOClo
do Plonallo, onl,m: ··o ,up<rlnlc•·
dtnf• lnlerlno da 8udtn1, Anldnlo
Cario, l'rolo, 110lln1<rtnar por mullo
ltmpo"...

Porlamutaru • mlnlllro, qut
tlm conuer,odo eom o depulado
Btrnarda Cabral,
�lllmo, dia,,
revelam II lmpreudo cu QUf o relo•
to, da Comludo cu Blalemaluaçdo
con,agrard em ,eu pro/elo um 1lale·
ma d< gowrno mulfo prdil"'o da
pa,lamrnfarlsma eldulco. O prul•
dente da R<pdbllca 1trO chtJt de
biado. mttmo, com pouqu111lma1
afrlbulçõu de go,-eroo, ap,10, d ,
,1,110 pelo uolo dlrelo. A cht/14 d o
gouerno rabcrd a u m pr1melro-mf·
nl1lro lndle4do pela 11141orlo JICl•lo·
mtnlor, I111 1lallm4, coo/ormt o

"°'

propo,14 d< Cl>t,,,al 16 ...iror14 c,o
,·rpor ao rtnnt110 do "'ª"daJodo p,.
• ••
aldenlf /011 ,Scm,y,
Rttto ,cr,.,, u o, partLdo, t ,n.•
pa, parllddrloa hoj, cúdir<Uloa a
,laborar 1ub1ll!Ullto1 , ,inudot
rc"'ordar4a rcm o /1m do prttldt�·
clallimo, ,, '""' COJ0, u ftdo ·pr�
ftndtrOo ur o par1am,n1ort11no
1
º
'"
�K.: �c::�:: ���-��t.'� ;)r.1:
dtnlt Jo1i Sarnt� 11õo c.dmUta cnt·
iar o, braro, , dL/tOIÚr ap,na, o,
uu.1 h1ltrt111,. uro ,. d• 'º'"""°
ah! o / m 4' "" mandato C'Offt &.odol'
01 podtrta. Tomou po4tc4o a /or:-or
do prt,tf'\IOt4.o do prt1ldt11tta)t,l'IIO
paro o, ,eu, 1uceuo,o,con/0Mf1.tdJ.t.,
u o Btrnanfo Cobrai dura nuº'"'°"
ço no l'<lld<lo do At,oaro44, q.1•14·
/ctra..
. },

1

Tem que renunciar.

lfttlrt AJon,o Ario01 /oi Jo.Ú.r

0

J:!!��;'::.'.

=
::��.�to'!�o
1,.,. popca 114 ll•ovo: ,� am,u,
uu mandato 4 d.t ul.t
nl11Qll'IJI\

º"°'·

����o:�t'c!i;::;,r.��,.�
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Crntianiiar?

Amloc. do '"lnlalro AIMlr Pdl'
tla110llo a<abo,.dLalffid·lo,POro AI·
pdl<lf pouco orlodoza "° poJUko
pollafa. s. 114 attllor a dupklo
pela Pr,/ellura dt soo Po•lo, M
dmbllo da P.IWB. I U t'fll<ttO <O'I·
l'Cnçdo, COl'ftrd o risco dr .,, '"c111·
ttanluld.o" pero POl�mo.cfor Ôf"Ni(t
Qvtrcta. Pnn.tlpolNnLI lf o d.tpv•

��-::..���1.�,;."'.! tL� Do•••,:o•

. O ESTADO DE S. PAULO
Di..t• lu,-14tfl
IUvo 01 M.:SQu1ta "'''º

t;!:o'"!�r:

:::;:�� g p����.��t�at:!.,��:,:
uta r,�·o"AtuMo. ptlo 1Ullldcl., o
mo C0NUdo NHI aJrG.&.
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Os mclios. na no'vn Constituição - l

,

A Conspiração Co�tra·o··Bra§il

•

A campanha organizada pela Drtlkoc,nlc·
sakllon dtr Kathollsthen Junruhar Oeitrr•
rcich, (movimento de Jovens católicos da
Au6l.r la) para lnílulr nas decisões da Assembitia Na�lonnl corulltulnt.e brasileira no toctu1 t.e ao problema lnd(gena Indica que ndo
eram Jnlundados os temores expressos pela
Secretaria OerRI do Conselho de Segurança
NaclonaJ,. .em 1995, de que se viabilizassem 88
pressões t.anto nacionais, quanl.O de eat.rangclros, vlsando consUtulr - à c usta do
atual teml.ór1o brasileiro e venezuelo.n o um Estado Yanomanl". Se o obJeUvo da
campanha ndo é especlllcament.e organiz ar
Cun "Estado Yanom anl", é declaradamente
�!' 'bt.ralr H% da Amazônia legal do controle
rslii lo do E&Lado brasileiro, mediante a lm·
�lçAo do concello de "sobernnla rcaLrlla"
I'º.Brull sobre u ireaa lnd!genns. O comi·
1tho para 1.&.,o possa, nece&sarlament.e, pelá
alteraçdo dos dlsposlUvos consUtuclonals,
v!geot.e.,, ,obre os ailvlcolas, palavra ba·

�*

,1lda do vocabulll.rlo aUvlst.a - ConsUtulçllo
Fedem!, arUgo 198 e plll'i\graloa.
Ouronte os trobnlhos das subcomissões e
das comissões tem Micos do ConsUtuJnt.e1 esaa alt.eroçAo lo! lelt.o no sentido prctcnaldo
pelo Conselho lndlgcnlsta Missionário (Cl·
mi), orgnnlzaçno !Ulndo à CNBB; para reforçnr sua prct.ensllo, o Clml - que segue bnslcamente aa diretrizes estabelecldas pelo Canselho Mundlnl de JgreJns CrlslOs, cm aua rcunino de Julho de 1081 em Oenebra - espera
coletlll' mnls de cem mil assinaturas pe ra
suges t.A o popular de emenda II ser entregue à
Msembléla Nacional Constituinte. O Clml
tem certez a de contar com o apolo de 43 8
conslllulntes que - é textunl a allrmaçAo "nO.o atent llJ'em, pelo menos a� ogoro, pera
a redaçAo eles nl\o entendem nnda de mln6·
rios .. .'' O próprio Chnl ndrnlt.e que, n ser mnn·
Uda a rcdaçdo dos artigos 424 e seguintes do
texto do ant.eproJeto apresentado pela Co·
missão de 8lstematlz11çllo, "nào existe a menor posslb�ldade de as re�ervu serem exp)o-

rada&", Easaa reserva, são as de minérios
• (raros ou nfto) ou mlnerela em gcrnl exln!en,
tes nns terrns lnd!genna - e o objetivo con·
lessado da ce.mponha Internacional ó mantê·
laa lnexploradasl
Como se verti, ao longo desta sér1e de
reportagens, a cnmpanhu cm lavor de preser•
vnr as !.erras lnd!genae de qualquer lnlromla·
alio do "homem bronco" foi plnneJntlu no
Exterior e llnancladn por dinheiro deposita·
do no Ext.er1or desde 1981. Os ·documenlos
que Iremos reproduzir allo todos de cio reza
merldlona: textos de uma dlrP.trlz espec!llca
para o Brasil, de cartas de pessoas altament.e
situadas na hierarquia do Clml, de depol·
mentos do presidente do Clml, d. Erwln
KrauUer, e de bolcllns dessa orRnnlzuçOo. De
Ludo Isso rosultnrll um quadro pollllco cxtre,
mamente penoso, em que homens de boa fé
aão envolvidos em manobras manhosament.e
urdidas, em que naclonallstna extremados
acabam, obJellvament.e, servindo pos lnt.e•

/4us tríacos quereni influir

•

AS SU0UTÕES
o t.xlo tmpoltUIIUb duu1rat.Ao
popula, a1111rl1c.1 • o "l\llllle, lp1l1
wrbh:
"D<putodo Jo,! Rernardo Cà·
bnl, Relator da COmlulo de 81ale·
matlnçlo, Au,mbUla Nacional
to
d
�:.�w��.��.,i�. :��� ·E•«l•nUMlmo flenhor,
•01 abalroa u.,lgnanlu ube·
mo• clat brutalldadu e arn:110t1
qur 01 po•01 lncUrenu ,orrem no
BruU.
Por tttt& raoUvoa ptdh:noc ao,
8tnhom:
•• O reconbtdmento do dhel\o
l<n11<>r\al doa lndlos wono o, pr\mtl·
roa moradoru do n,uu, t tambfm •
dtmarcaçlo e rounlla de 1uu
ltttu;
• Olttll<> exclu,Jvo doa lndlo1 dr
uploraçlo to aolo • aub ,aolo du
,uu t.t.rru;
.. Rttonhr-ctment.o e re,pelto •
<>,ias,.luçlo aoctel t cuJl.ur&I do.t ln·
dJOI.
"Ptdlmoo 10, S.nhoru luer to�X':u�·:�:S°uf��l�r�J.'�:
ddtnda 1<m Urnltoçõu oa dlreltoa
do, lndloa".
Al0UMAS OATAS
: ·Nlo 1tr1a rota dt propOalto con·
tront.&r al,un111 dat.aa: •m 1& de Ju,
nho de ID�l. u coon,.,õu TrmAUcu
t,tTllloanm seu lrabalho. Em 9 dt
Julho, o dtputodo Bemasdo Cabral
tncamlnhou 1tu rtl1lór1o • Comia•
alo dt 811ttm1Uuçl0, que o 1prc>
vou rm U daqu,11 mh. Ot•:.t suru·
�:,,�� :�::�·�,: �/:fd�� tJo popultr auatrtaca ch,,ou l Cl·
f &oa 1u1trSac:O1. tm 1u1 srande masa no dla 20 dr JUiho. Sr 1t conta·
baJor\a 1,nottntta do ld1oroa portu,
d
;:��!di�1�"� �::::.�·:� ��:;!:
da a BruDla. t.Ne·t S de JUiho remo
l<ltuta " podt ln/trlt qur a nspon, data do envio. O rtcolhlmento dt H
1
tal!!lldtde dlttta p,lt col,ta du u,
Unà\,W'U t do ""'Iço pulõral • da
f\tlO CatóUu da Dtocu• dr Frld·
l::lr<h. Frldl:lrch t uma cldadr aus,
�'1,oa o.u prolllmJdadu da IJ'Ont,tra a <0ltto d• ualntlW'U para lnlrodu·
ç.1: por curiosa colnddtncla. &Ir tmcnda na Con,UtuJçlo bra,llrl·
�la
u
u comrçou pouco ant.ta, ou na rnu•
qu, te u�. ��� !'.! �� ma data em que u Cornla1õo1 TtmA·
'!"ltst&la.
ucu wnclwam eeu tnballlo.

!f!�i.���:�::�acin� �-::,:

�r:������t�� �,i��::�
���!"o��:��:�:. �� l�':ia�
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Nações ind enas
: versus Estados da Amazônia

!

: A pthndn noU.da pllbHcaque1t
tae,·, da artJeuJatlo d• lnt,n..,, ln•
\m1.1clon&la
com ruLu l AmazOnla
,. cro
tnvolvtndo o, lndlos. foi
pubUcado ,m Ctracu. Por li Uniu,,
"' Ot g dt aro,to d< 19M. A mat,r1a
4n. nada ml.l.l n•da mtnoa do qut o
documento tonlldtncl&J elaborado
pan o ExttuUvo venezueJano, no
" qu.sJ ,. •XJ>unh&m 1,10, qu,. apartn·
�m,ntt dttconuoi, 1pon\ava.m na
cllrtçlo da apucaclo do con«lto do
�aobtra.nJa rt1lrlta" a \oda a lrtL
• - A rtportarem vinha usln.lda
pol' Rleanlo Eicalanl<. Por ti<, ubt
� qut. ,m Jantlro d• lt71, "o Conse
" t,o Mundlal dt lrrt)u • o lrullluto
d• J;t.nolopa d< Bema-O,n,bra con·
fotar&m um '8lmpó1Jo ,obn Olv<r•
ttnclu lnttrtlnlcu na Amtr\ca do
�u.l'. que te rnlUou tro Bub1d01°•.
C'ha.m.iva a attoçlo du 1ut.or1d1dt1
1'tottue1anu o tito de na "'Dtclara•
olo Ot Basbodoa Ptla Ubtrú.tlo do
" fndlpna·
d.11tnm-1t collu coroo ta ·
iu,•_ O. lndlatnH da Amtr\ca con·
lltluam .aubm<Udoa a wna nlaçlo
cofoolal dt dotulAlo. . po.sl(lo qu,

*

-0 enc_
a_
de_a_
m_
cn
-ta;,
pcrrei,o <lc :::
olgun11 futolf ,';;.

i. ia Constituição· do·· Brasil

.
:_ Em 29 dt Julho dt 1981, a CNBB,
cm <.<rtmbnla &mplamtnt< dlvuJ1a·
de pelo, mdoa dr comunlcaclo. ta·
t.!l tnltt&a ao pnsldtnl< da ,-..,u,.
t,\itia N1t1onll Con,Utu1nu, d,puta•
ao .Ulyuu Oulmarlu. de qualn>
propo,l\.u de ernendu populue1 ver
a,&.odo aobre: .. 1. normu rtl•Un1 l1
tannllu do, c!lttllo, do hom,m e
da mU!htr quanto & Ubtrdadt r,Upo
u: 1. normu rtl1Uvu ao dlrdto da
��: S. nonnu rtl1Un1 • educa•
çAo; t. oonn.u re1aUvu • o,dem r,co,.
1>4Dlloa".
.. S.m &lanlt, nodla20dc Jull>o dt
um. foi protocolada nat«ttlar1a da
Ç\mlbúod, Slat,malUaçlodaANC
..Jlup,tio Popultr l'I' 8-COI. Otla 1t
Lt,-t conhte.lmto� u,,1ro p,lo, boi..
Una dt dh'Ul(açlo do, trabalho, da
,._.,,mbltla Naclon.al COrutJlulnlt;
drlo pouco ou quu, n.sda .. !alou
,m pltol.r\o. Ela t, no tnlanto, o lato
RU<"U.a uma llr\t de aconl<dm=
toa que Uveum Inicio cm 11171, qUIII·
1lo " nunlu. tm Basbadoa. um alm·
s,o,10 aobrt dlvenldades 1.otutWcu
aa Am!r\ea do Sul.
: -A sucnllo populv ttte'be o ti·
i,,.ulvo n�rom> dt U.2il u11111tu•
n1. todu de c.ld1dlo1 1u1crtaco1
hulon1 de U ano,. A coltto comu
)\OI ronta do mo•lmento dtnornlna:
do 0,..1,..n10 ... 1rit1or1 �., Katholh,
�htl'I Jut11uiur O.,tetNlcht, QUt
rlb\nbulu Co\hu llmprnu1 ou mJ.
ln«:paladu , nlo ,. pod, dl1Unli\lll
llO 1trox• nu 4u11& corutava o ttxto
�, autu\.lo cm duu Unruu - por
tus:uta '"'"ª porturuh) • ,,,mio. O

resses de grupos lnt.ernnclonols - que n�
de .. Ja,n lnvo,tlr. n'O Dro,11, mas ,lna, pelo co,r,
trórlo. quer•m qut aqui nio ,. •••llam ln,01
tlm,nlo, n o aclor mlnrnl. pua qu• ,lu pou
1u111 rontlnuar dulrulondo dr uana po,lcio oh•
. ;
1op0Hvlt no nirrodo lnlrrornrlonol. Tudo Ir.!()
pelo que se v� d n docu 111<•111uçno: con1u n.�!�
,
C
1
1
d
pelo Conselho "1 un 1u1 dus IIT•1us r •-.. .t
'""
com llnanclamenl.Oe externos.
••· ·
t essa lula para restringir o exerclclo ;iá
soberania brasileira sobre as.letras lndla.s ci.
Amazônia que explica o vigor que o Clm��
porte da CNBB - d. Luciano Mendes
Almeida é alvo de crltlcas, como .e ver li . .�
colocam na campanha contra o proJelO C••
lha Norl•, eluborado pelo Conselho de Br�
ronçn Nacional. Vigor que cheaa ao rancr;ir,
cm alguns cuoa, e leva d. Er.vln KraullrJ,
ausLr!eco de nasclmenl.O, a considerar m�
lmportant.e manter ln Locado o Ltrr1Lór1o �
reserves lndlgenas que essegurlll' a delesa1\§!
tront.elra brasileira.

"'

O mnpn foi
divulgado pelo jornal
El Universal
cm 1084. Ele: lndlca.
1 ,
a llmpllludc ·1' ,
dn árcn que ao pretende
seja regldn
pelo princípio da
"soberania restrita" ,
A região
abrange. toda a Amazônia
Brasileira
(Belém, Manaus e Boa Vista
Inclusive),
além de parte da
Venezuela, Colômbia,
Peru,
•
Bolívia e
todas as antigas Gulanu.

Se um (1to aparrnttmtn,�
nm ruio dr IH complrmrnt�,·.
quando nio con1plt11 dt a,....
nelra p,rl,ha - lô,lca t <roru,.'
loclcanitnl• (alando -, umã'"'
1irlr de outros dr (uja vtu<L
dadr a, pod.rla du,ldar, 010·;
,. duonle do que 1 1l1or pode
srr considerado um• Informe·
çAo. O falo ap.srenlcmtntr 1<ro
razão dr ur t a ·1u1utio po:.
pular n' S-001" prot0<0lluda
tm ZO de Julho dt 19�7 p,la ,.-·
crelarla da Comh,ão dr S1'1<·.
noallutio da Au crublda Xa;
clonai Con1tltul111,. O, demauo'
sio u 1çõ" dnenvolvldu d.:..::
de 197J, com cutru, por uni&
,rrle de entld1dcs prhadu ;;.:
rrll1lout umu, ltlsu outn
-, lendo por obJrto • obhlh·4 a·
Amnónl1 (te"ltôrlos do Bla,
111, Venuutla • Cohimbla, b.a•
1lumenle) e suu rlquuu ro.J;:
··
ntrah.
; .'
Nota 1trle d, 1< 1•utastn�
caluda, am docua1tn101 1h10.
lu!aoncnlo lldtdlrno•, O Esta,·
do rulda dr chamot a alrnçJ\i
du autorldado brHllthu ..;;
•:t.t<utho t .\o.f'n,h1ru � ...
tul Con,t11uln1, 1 ,.,...,1.1,.'4'..
te 01 dt'pu tldo, t tf'n1dort11
prnent,mente ln,wn1bldo1 dt
rl•bonr a nova Contlhultáo ..,,
pari fatos. e uu tncadeame:nu,,.•
que apontam, ,cm dú,lda altil•
ma. pua a e1,,htêncl• de •ti
lntunaclonal d.,tluda a at...
lar 01 fund1m,nlo1 do E1t•d0-'
bnslltlro cm sua unldadt t<r-'
rliorlal, no ondeio pleno dt
sut 1obuanl1 sobre todo o ler
tltôrlo. al,m d, m11,lnallut
de!lnlllvamrnlt o Urasll do
mercado lnlrrnaclonal dt nti•
nétlos, ou drlr participar IP�·
nu na condlçéo dt aubord.l.·
nado.

,,ru.
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I
� � =d':�fa't���fo
OCWX>tDto - rt&lliOU•lt tm Puyo,
QUador, uma •·nunJlo lknka" dt
u,dl,,nu da rtplo &muónlcL Aa
ttaoluçOU d• Puyo voltanm a d,..
�1 at.tnçlo du aut.ortdadu dt
..... poli ntlu " UJpa o r,co
m,nto du ·oaclonaJJdadu ln·
nu"• KU c!lrtlto l aulod,t,fflll.
o. M&la IJ.nda, ttclamava,at (csundo o docwntnto r,prodUZldo
por 1:1 Uftlur,.el -o rt'COnhtdmento
de "c!lrtltos l<n1tor\&ls uclu&lvos"
•t$SU D.IÇÕOI IObrt Un114rto.t que
\orlam deUmltodot com bue em cri·
tTloa de ·ocup,çlo blatO<lca•, Mm
••tr tro conto u lront.llu naclo
à&ta e ••••t•l1 ulat,nl,1 A campal·
nha d• altrma •oou ION cm Casa,
cu, quando a, nr\l\cou que o qu. 11
l<ndla era qut OI 1ou1no1 da
muõnl• ctltbnutro convtnloa
•m "po voa lndl�enu para a pro,,

��� ��r:::.�·:

��=��

Qlouçlo tabeodo dlrtwnent.t li
"Oat1on&lldldu lndl,tnu", qut �
!l&m a admlnl1tnclo dlrtta dt tola
rcuraaa. A 1110 u 1crt1cenl1v1 a
dt que uuuatm u po
•·<lamaçlo
u,u t proJeloo dt povoamtnto t
uunvolvt.mento •con0m1c.o na n(llo du front,llu.
" -- -•a CllAl lUllVAS
;�•N le�O-

APfnu l lw d•• dll'fll"'"'" �
lant.ta <11 ··Oll,LrU u,aNJ rr • - 1::1"1
D" f qut � podt" l"IHf'�cr a ra.:e,.
wr qu, 40 11\IIulOlh·�.. 11u.111,1cu» .�
knhtJn dado 10 11,b.Jrw d� fm ,.,
um• "1u(f1Uo 1,M,>p.u.r- • Autml
bifia frr(1c.Ji1ntJ COIUl.t.l.J.Alc-. npc-<H, 1
nmtnW' dnUnada a CAl�lu o ut.;,
fnuo do autuulo pc-111 n1�• 1m11,,(
nu t qu, nu 1km Jt dUlf dOC\Jn11·n•
W, a,w Q, hlabflt<,••tf' \lUf t ,1.,,t]
dr wJ04 ot lllllJ..)t 1J 0>1\W'lhvM ..1�
dlol da, I )U.10&Nr..,AA <:< O.
ru-1 dos fud10J t do Wtl� Ar..t.... :.;.
"conu· autr o rn.a� ra�� p(A,t,!H'
tmtndu con-1UtU(1or.w no ºº"'·!
Vtnr,uel• t Colõmbta, pua qut o,
obJtUVO& d,uu dlrfll'Uu .,.J•m •• j
ranUdoa por pttttll.OI C-OniUluc1+j
nall".
&m outru pa.:a,T&J. <k� u-�u:
o Con.srlho Nund10I a..., ,.,.., .. Cn.
lta - qut I r1lilº' pode nr c-on,1dc-r ..
do o comtt• ctnlr•I du •tõt• dt tnu
d1dt1 hik'rn1rlum1ltdnllmH'1U a r,
lrr lr1unf•r o ton,,.lto dt •�t>rhlll
rNtrlll doa p�u,1 •m•10111cut a- ,bn
11 ArtN hablladu PtJ.s nt(õc-1 LndJ
senu - luta pu1 Que u tnd
nu coruUIUltbU da, p.a;.k"t UCAI�
nl<ut �r,ttlt,\o UIOI>, lf\'""11> QU<
111çõu 1n,.11,r11u trrtJ l 1,1r"1ptlf'tl"
de da wn,. do ,010 , d<' 1ubM'>lo t d
lof1o• OI rtcuuo, n11u111,f1Ut. nrlt
n:l1llttm. fltltlil:tUIO•H
•11 .. lf'l.if
dando o n,al, pc,111,,,1 i ,xp1ooa1 &
asroPtCU&rla • a mln,raçlo.
01 lc-n1orr1 -pr,1rn1t·1 n(, do<·u

·1

!

J';���:�7�!1:�,'�,�fo��C:::,:�

dado,. Jtavhm Jl 111nho torm• 'º
�:::/.ª rtunl6o rnlll1da •111,. D, \
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Os �adlos �u1 nova Constituiçii_o
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lo d• ttnla, pora que dtH< modo 8 ) 1
Por lrlÍI do amor pelu naçõu lndlrcnu , a visão doa europou, e 1n1lo-uxõr1
:1�&1. dlJ.Cutlndo I ulld•d• d• dtcrt·
· ..
duptrledo o lnaUnto natunl d1 'se-•t.o qur ptrmJUa , exploratlo mlnual
CTt11çlo, do orru lho d• ptrlfncor 1
:rtu l<rru 1J1d.J1•nu • o proJtlo dt
uma nobrn1 flruc1, d• contcl! ncl1
ipc,rt&rta que o rtrultmtnU.n. a AI·
1'.\IUOUOtU ltMINfllttt
dt aer melhor do que o homem bnn·
�tlo Br ulltl.rl de A.nlt0Polot1.1,
llt�· tOll)lNUI )1,...0.,
co''. 8tr6 por lato que no anteproJtlo
ll!o 1M1040MU,O
·a.,.�oclaclo Nacional dt APolo ao
ltJ11tl'ltf111t( tl+t•d•t
d• Con1Ulul çlo. no ••u arU10 12, que
,lndlo f R6J, 1 Combalo pol o Crltçlo
11•, .,,a ........ . .. c , 101 , - 1..., ..
cuido doa "dlrelloa t lll><rdodu lndl·
'dO' Pll1lUt Y1nom1nl � AMoclaclo
. . ..... .... lll kl'll lt ,J ll l. 4• ..... . ... ..
Vldu1b lnY!o livtla", lnclao UL "A cl •
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:c1m1. a Comwlo Pró-lndlo c8Pl • 1
1trl pr1Vll tlfado ou p�Judlcodo em
;Urulo du Noçõt• lnd/Jt nu (Noro<s·
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t.enctnlea ao homem branco. Dentro
Todo d•a e d•a •
m,,. .
dteu1 recuraoa. OI m1J1 lmportantea
ainda • de a , zer: OBRIGA· ·
1a:nc, ttlzo\l , Jxm a,ora. q'UJJ)do a,t 1 Pfl�)-"!J�!'
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'-No coplluJo 1tfmni. 1 "8Ul)ON
, upUuç0.1". podo ltr·..:
lr

�;;: �;j°m�n1�'�·:,r:r :l:�� JI:
a e.h a m depo1.ll1d1a1. u�ndo a dLt·
tltbulçio 10 Conttlho dt Cundort1
dtnnlt e 1•ollat a dCttltbulç l o IN. dt
L - dt ac:ordo com o or1,1nal d1
- UaOuclo Juranltnlld11 Da nrba 8A
4 - 1 1 , 60'l atrlo dt1Un1doo 10 011·
10.:W\ l Vr nttutl • t U!!o l ColOm·
" bll. f'karlo ttm nrbu ,� lU.l o
Puu • ot dunal.l pai.IH ela Amtrlt•
clP, 8uJ".
, .:· A ru�lto dt •trbu, ll-ff em do
N1mtnlo �m pa�I Umbttdo
do Ct·
ffit:' du.e.do dt lulho dt tHl. aob o
'-' dluJo nraJ "'DJttlnl BruJJ n'" 4 A.oo o· - .txpoaf�lo OP,OT: ·J AaNIIIO QU< ttrt l'O"lvtl �ra. l
1\n BroLhtn. , come,çu a picar u
patt<Lu du QUIOUU. pala n«:u&l ·

\1mo1 ure tn t.fmtnte das mumu. A
coLla f multo strta. pol.l 1t&ln101oa
como rt1pon.atvt11. rawor exercer
pttulo dP aeu li do'."
1

1�m
� .j.!��r� 1�� ,::.:1n�:����
O": "Oa cont1111do1 mio de ln1<lr1
rttponubllldade do• oraanlimo, en·
cant11dua da o�rtçlo"...
A op,traçlo tnvol n, nru11Üt 1,
mtntr, CT•ndt 111 110 Po r 1110, pade
ltr·1r, no, tuna 1t11.1lnk c, lN lrutõc•
'
1obR como proctd tr pa11 prturv.l·
lo;
"Ili - o, n,l ol4rto, 1<1lo tnvl•·
dot mensalmtntt, t o alat.ema de ar•
qulvo nlo urt Ut>trado pari I hlc)
norm1U\·O do arquivo tcum!nlco ,
ptlo lalo dt ubtlrtm es..ap11 que
nlo lnlt(ftm o convtnlo com I Jare-- .
JI Ca\.OUCI dUIH paáea.
"IV - t 'ltdado e proibido IOI
con1elho1 rt�o nals lndabdo, tm
l&LI p1Jns d1r111r·te dite tamente 10•
n03.Sos provrdore,. pari M N d t rtru·
lu1.iaç6o dt verbaJ., aob qualquer

LUIZ BRAHDIHI
"º'º

;�!?J',e:,. :;�•i•;..���:.·��

i!·;•·y� erbas externas e arquivos secretos

A OJUo,a parto d l "Dlr<IIU Brl·
"1f,r 4 - Ano O" tulda do 1uportr
lOil.>U<o dt Ioda I op,nçlo. CtlO t,
pt xu ftnand&mtnLo..

"PAIZÃO"

prtlexto que atJa. Tod11 u do1çõt1
urto
c1ntt1tl11d11 em s,ma.
· .. v - arr, ponnlUdo t1Upul11
ptqurnu verba.,, dl1;Unt.at d• verba
pr1nclpol , pau fln, de dor auporlf 1
con,pmn-

�r:::�c��!.�r::1:�·.:.�

º

A.G.O.G.A.O.U

CONfl O(IV.ÇÃO OA MAÇONA�IA SIMIOUCA 00 IMS !l

Carta de São Paulo

Proclamoçlo doo Maçon1 l Autmbl.ia Naolon1l Conultu l nto • H '••• lrt1llolN

"V1 - No qut concerne • tuna ,
rolado e t11m1t.wc10 dt dooumenloa
e lnformaço.,. 1lo •• lldu1 de modo
1<ral u 1<gulnlf1 lnalniçõta: paro
vorb11, o Orn. 1"3: pa11 ,11un101
polfllco,, o Oru. 80 · 1 2: para 1uunl01
d• 111ll0 mhlmo lfflfOI da rtdlÇIO),
o o,n 1f.1 •m kld1 1 1u 1 1am1 e tm
lodôa OI HUI 11ptclo1, oem U•
�lo."
Num, carta em pop,I do C,ml,
1nln1d1 ptlo metmo A. Brend que
reclamava du vtrbH, dat1d1 de
Bnalll1. S de Junho do IH1, l!-ae, no
qu t II refert a arqulvoa: '1"tmoa
º
e
:���!i'v:f ��;:�:���r!f�:r� ;:

�i::.:·

t um arqu.lvo aecreto, tnttn'1do em
QUll QU<r pAII< d o Brasfl.

::1:crp,0�

i::re��·-.���1�t:

1

r

:��6:.·1o:::�r�

NEGÓCIOS À VISTA!
Os melhores negócios e oPOrtunidades para empresas de comércio
exterior, tradings, segurado ras, indúslrias de embalagens ,
despachan ces aduaneiros e companhias de armazenegem estão
nas páginas de O Estado de São Paulo. .

...

MARINHA MERCAfUE EM TODO O MUHDO.

O, vlnto e cinco f:rh-"1,,1n,du (ir.nd,, 1.oJu M�6t1lu, que 1br1,,gem 01 13 h11do1 b,111!01101, 01111,10 Fod1•
ral 1 10,,110,10 dtt Aoulma, conoroo1ncto 1800 lojn, ,.uni•
do, em IUI XVI A•wmtiltl• d• ronrrd,,aç.11 d• �h(Oftlrl,
lrlfmbd&k, do tfru.11, n, upl11I du E11tdo du S1u P1ulu dftol1 ,
Uffll
ln1t1ur1do o r1glm1 dt ••uçlo no p1f1. not ldot de
1960, 1 M,çonul1 1do1ou fhmo t ln1t1n1igon11 po11ç,o
dt luta contt1 • cor,upcAo • n1 d1fe11 de 01mocr1clt, um
adjetív1çó11.
º 1

conJ���.�·J1� ê,d:������1���!,!1��:;�•: :�;.'::'J;';::

v1rno I do Cong,0110 N1clon1I, d111do I ln,11laç,o do Con•
aelho de Oi11lto1 t Oofeu d1 Peuo, Hum1n1, , conceuio
d1 1nl1tl1, o vo10 p111 o 1n1U1 b110. 11 elelçõu duatu
,m 1odot 01 nfveJ,, 1 1doç10 do pfurlp1rtida,l1mo, , l4g1li
º
d':�b:,��s:�:t·ãlu�r '�f:·,ºe:�:��
11mbl•i• Naclon•I Contlhulnte. que qul.r tululu, p1r1 •
el1bo11çlo d• novo Ptclo Socl1!, "iundo I h1rmoni11r lo·
dba oa 1egm1n,01 d1 owe11lo n1cion1I, do11ndo o pal1
0

:td: :::

1

Z1:.":���1�f'3:j�!�::�·..:1:t

�.�::·�:::d�:
do deunvolvímento econOmlco • 6o 1p1rf11ço1mtn10 do
roolm1 domocrflico no p1t,.
Apóa 1110 conqu/1111, m11"1lf111ou,u p1l1 tdoçh do
p11l1men111i1mo como ecproulo maior d1 rHhraçlo do
governo pelo povo; poli lmpl1n11ç•o d1 11form1 •orlrl1
pu1 aoluclonu o, conlh10, oriundo, do c,c ,dn1onto •co•
nomlco duo rdon,d o, ruuh1nt1 de ,ua nao efo11v1çlo •
que proc,lclou o c,e,ctmonto ooomflnco d• popul,çlo CI•
ron1e: augorlu 1oluç0111 para reverto, 1 01c1lad1 d1 vlolOn•
ci, urbona • rural II ruMndicou au1onOml, ftn1ncaua t ad•

���!!1r:::i:c����ó :�':1.�.�:���!i\�t:�:c1�!��n1,0::n�

,"!:1�'J!:·u���r"t:��

Tod11 as torçu-leiras. Ltlt e anuncie.

coitu,çlo da lndeptnd•ncl1 • htrmonl1 do, pod1t1t do
Ea11do.
1
1
1
1;;�:����:�:.�:0�1º;
gr1"'!!�c�uTd
oficial 10 Elccel,nUulmo Senhor Prc1ldon10 da AepUbllu
em 1Udltncl1 concedldt 101 Serenfu!mo, 0,10 , Mu1,..
du Gttndta LOJH br11ilelr11, u1lm como I membros do
• d
Con
1 1
•
f�:!�1�:, �i; ,��. �
:f
j
1tab0t1. 11/1 prmclploe. dofond1do1 poli M1(on11i1, cumpra
a 1111 XVI A111mbt,11 08'tl uionar ao• ltmloa con,lltuln•
IOI m1çont t 10.1 d1m111 li,11gren111 d1 Auembi.la N1c-lo•
ntl, que peruver1m por 1u1 mtntença no tulo dtifinllivo

�:":!���"�� !�f:.:�: !7! :'�!

.-

_..

ç �� d!f.�'o1��Y!":: ê��f,j:�1;:� ;:: : ��:
::• 1f:n1ç.ao
�:�!�br11ileir1
1n11l1m.
1

1 r

Po, iuo runnHm , njam m1n1idot o, princtpl •cona,
1l1uclonaia que conugrtm:
O P•rl•tt1tn t,ui11no como I rn1i1 adequada 11p,011lo
, ,. o n• •Ht.ltlo tio º " '
"º PfOf!CIIIO fflll'tllt!l'll1'11YO 1rn 111.11., ..
VCIIUO <Ju 111�00, C"11111Jilllll"ul t.uill n 111u�,W\ •• 111,1 11uuu1t,1 •
que propiciam 10 p1ft um ttglmt dtmoc,,1 1to t1lhal •
ptrm1n"n11:
A Rdorm• A1r4rta , ob11rv1do, o ln1,,11.. 1oc:l 1I t •
lmproduli\'ldado da propriedade rural como um doa lnalnt•
m1n101 d1 ,11lluçlo dt Ju1tlç1 1oc!1I;
No Podtt Judlcl,rio, 1utonbml• 1dmlnl1u1tlv1 o finan•
cetrt pire a bo• dl1ulbutç10 da fu1llç1, comp11iblllundo•1
com II ro,11 neceuldade, de naçAo;
O l''lln,J11ntnlo r•mlll,r I o 1u10 controll'I da n1111id1d1
dovum ,o, m11uld"1t como i,,lntlµlo, lnu,,n1111 '1u1 dh1llo1
doa dd1dlo1. compotlndo, lhu, 111:clu1Jv1men11, aou ,•.,.

cJc10, obondo 10 hl•do prop1cl11 mtlho111 dn cond'(6"N
de 1,etulho do, 'º"1ugn , d• heb•h(h. uude. edvuoo.
H1n1por1,, ,.,., • 1ngu,anç1 du fln,1hn.

A naçlo 111, 111 1111u1c,d1 1 um v,�fnlo p,oc,uo CM
rec1uao qut l1v1 o 1110, o,odullvo nac, on,1 1 0<101,dtO•
t, • 1,1,nc,u. p,ovoc1noo e1uerr,preoo1 t I contequu-.. ,
millt1a do povo. ,o Qutl H n,91, em 11.11 1men11 ma.ont,
ICOUO 'º' prog11mu dt u!Jdt, ldtJ(1c•o. 111n1pottt, W•,
·•
numento bU•co, 1l1men11c10 , ft1.1fr�10;
O p1l1 v1v• ctlu lntornt. um p11cedtn1u ,m nou• •
hl1lo1l1, ,,11ult•"'' da 1nd1.cu1,v,1 pah11ce conctn1t.c�,1t<11
º
• dt m
c
ç
A !;��C:, :�.���. ��:� r,�=�� :; "'oun1m1n1t �-'
todo, o, u1orn dt Y1dt ntc10ft1I; 1111trem , 1.e obtn ,.,� .
tllUII 'º'' d• nou
.. , .. l•d•O• fCOl"O,n,c,1, 01 Oe•• ot ÔOf
·
ve,be• deu ,n,du • oo,u tu•� ·•·• • p, o,,. u, •._ �M
··
luem·•• em Cl'fl•CI con1vm,r tt • ,.,,,, , .., ,.,.,.,.,.0 p...o ,-<•
11 1rn�ou, 11111111 110 ,a,,, .n, 11ud-t1 '""' tlet,..o (0'\•
1,01e 111t.,no, 1u 11•ln .e, ubot a, conven, 6nt•• polll!C4
que ltvt 1u11 edmmi1lt1(0t1 10 CHacal•bro ecOf\&mco
com itre,cuper tv,11 p,afuho, 10 pel1; nou.tt f'loqu11u con�-nuam , 11r 1nueou11 1 unht do monop,0110 uu1ng1,ro.
em detrimento do povo I d1 n•ç.lo e , c,111\dt ,nflaaonf.,... -·
111\'t• U , n1-,1it il"l1.1po,uv1, 1,
Por luo lmr,of-w • Auombt1lt ktC1on1I Cont1tlu•t1l.t
lambam. , 1doç io do, Hguir,i11 pi,nt10to1•
, ,
Ovt, U ptfll\lf\'f OI ttl(VflOI n11u, ••• dO pel,. ��ffll•
n.1ndo 1u1 ullhu�•o ''"º"'' ,m ''""°' dO po.o bt111lr•10 ' ,
Impedindo I cot111nu1d1dt d• polll,u pt1d1IO"• • O. 1ul1t,
monto, 11n10 na 1u1 11plor1,10. qu1n10 no, p,�01 d•1
relaçóo1 dt 1nlt11tlmh10;
CJvt, 111 t11labtlnç1 1 1ubord,n1t&o do h,c10 1 l(lf11 00
bom comum, dei torn11 a oe1m,11, qu• 1 livra 1M111 iw1 co+
•i1t1 com I Ju11iç.1 1oc,al:
Qv,, o u,o do 1010 • 1u1 0<up1c•o H h1bord,n1 10
1on11do aoci,1 dl prop11tdtd1. v,undo 1 10,n.1,10 p,och, ttvo
• • ptoeuc111 10 homem do umoo v,da cond ,g,.,,.
Qi,,, 1tconh1cenoo "ªº '""" ,, oo oa p.,1,do1 pol11co1 ou111n101 ,n11,1uido1 l1vrtmen1•. t 1,m, rwng ,001 • s..,
1u10,1t,t111, "'º of111c1ndo 1ll11n11iu, p,ogratnlbcu u
povo Qut, u11m, H viu w,olel'lltdo em .. u, 1nM�• ot
con,1 rut•o d1 uma tociedadt º"dt • Jull'(I S0<111 • o
bem comum 11 con1t11u1m ot,j111"º' pe,m1n1n1u, M1•m
1,irn101, prop1c11tk$0 o 1u1g,mtn10 " ,9,1m ,n.ç0ta ltglf1•
',
mot dl ,ap,et.enllçAO pop1,1l11;
,
E F1..t-.1t
Qut, 11ndo ,m vl1t1 �11 QUI o 1101d1n1mtnto 1n1hh.i•'
cton1I do p111, de1onh1 l1g+tlm•d•d• de 011g1m, 11) p,om-.,1 ·
gu,u o "º"º r.-10 s.w. ''" 1l1bo11çto. .. ,,no1.11m·1t
01 m1nd1101 elul1•01 em todo1 01 nh,e,1. convoc1fM$o•&e
1,ti,/c/\n1 º""'' no i;u,1I. p11e o ,,110 ,m•nlo d• um, w,,01
1l1,,11 4 �111 1 Jh a,w l!I.-- • rnp1w,.,1111•"• 1J 111 n11l t IIOOftt • p-.,1ot
tdt1l1 demot1Abc.o1 do oo•o bte1,11wo.

Slo Poulo, 26 do lulho dt INJ
Aulnado
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A sugestão de católicos austríaco, à Constituinte, de qu•
esta "de-fenda sem limitações os direitos dos índio1"1
está mais distante da realidade do que Viena do Xin·gu,
Editorial, página 4
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. José Carlos Sabóia (PMDB-MA) pedirão a
instalação de Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar as denúncias publi
cadas domingo no jornal "O Estado de
São Paulo". Segundo o jornal, o Conselho
Mundial de Igrejas e o Conselho Indige
nista Missionário planejam forçar o reco:
nhecimento pela Constituinte do estatuto
da "soberania relativa" do Brasil sobre os
territórios das nações indígenas, o que
afetaria a soberania brasileira. Faria par;
te deste plano o documento, assinado por
um grupo de jovens católicos austríacos,
que pede a preservação das rese:rvas jndí:
genas brasileiras. Em nota divulgada on
tem, a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) considera "absurdas"
as denúncias.
Página 7
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Deputados vão
pedir CPI para
a ação da Igreja
· . na Amazônia
Os deputados Gérson Peres (PDS-PA) e
.
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'\ Político )

• ''Urna violação da Soberania nacional"
-

B�AlfllA
AOINCIA HTAOO

"\1ol•çto da Pfl)pr1a oob<nnla
1u•clumi1 •• &ata tol I rt1(lo do drpu,
f ta(lu t prorruor dt dlrtlLO.s con•UlU·
c:lonal MJchtl Ttmtr tPM09,8PJ ao
r-o.rntnLat a dtnW'lt-11 ftl\.a por O 11°
l•d• d• 1, Pavle IObrt • dlap0,11(10
º" ,1 mu ttuiuta«>a dt 1nnu1r na no
v• Coruu1u1c&o, lnl.todu,lndo o con ,
lf'tl.O ór �1>uan11 tt•1.t'll1 aobr-. H
lf'tTU LndJetn•• Por ea.u �n'lthela,
fl.ta t>tc.luJda I uplorac:lo d1 rtqut
u.a rruntrw na AmUOnil,
Pan o tX·procur1 dor•1tr1I do
Est.ado dt 810 PauJo e u.,lf'<rtttrto
dr 6<,unnça. o Bruu nlo prttba
d• lnt<n.ntlo dr nlnCUfm P"'- n
Nll,•tr ..cu, probl,mu lntemoa. O
alUaJ pn,Jrto dr C0NUlulçlo. txpll,
cou Ttmtt', conftrt IN lndto.a od.lrtl·
to l p&lavn. t. l llaçlo, a rxploraçlo
deli m1ntr100 ,m .,u L<n110r1o,
AWando como um d01 1u.xlllart1
dt !Jtmatdo Cabril n1 rtd•çlo do
no,o itxlo cooatltuclonaJ. M.lche-1
Ttnvr di&M Qut t lnadmluJvtl qu,
IOftu ukmu ••t•m ,ucutõc-s em
h>r-mt dt t-mtodu l Cut1 rot.x.lma
d• N,t_.o. � ST•Lo, tru.ou o pul••
mtnt.a.r. llpútlea a vlo!atlo da noua
tobtral\JL

Enrr,t1a AUrtll•no Chtvt1, qut rtC't·
btu r1oi,1oa do Co11ttlho lndtarnlall
t Ml.uJonàrlo IClnlll po, l,r ,u,pen·
dldo OJ tlcllo• d1 po,tar1a 1181 de 18
de molo, da F'wlal t do DHPM. 1brln•
do u 6rtu lndlatnt.a u aUvldadu
mlncrals.
A po,lçAo dt Aurtltano, pua
C1rlu1 Chlartll1, tmbon PD•H pue
nr. a pr1mttra Wllla, um ato de lmpo,
at(lo, t um1, dt1no1uU•c•o de 1p, ..
co t clHH pollllca e à ConaUtutnt.e,
ab<rl a Pll& Ta llnal aobre o
Y
:.����
"Que tJu tu.Idem do que t delu,
qu• ndA culdamoa do que f nOMo",

!�'/L\�o�·::���1�::�:C��:
l

d1 dtnúncla tll& pôr O Eol,do dt 1.
,,ulo, Na oplnlto do depullldo mi,
nelro. o BruJI nlo POdt vender 1u1
sobtranla. E por ,.., moUvo, "nln·
l\ltm t,m nada a vrr com o que produl.lmoa". Homtro Banto& dutacou
qu• "ola a,n�". rtlrt1ndo·H 101
awtz11cOJ, "lem que cuJdar de acua
problrm1J. pola �mo. condlçót, ,u,
tlclfhtel pua ltlW dl noaaa IObe•
tlnlt"
8r1undo o deputado Aloyalo
Chavu tPl"L•PAl, • dtn\lnela "f
multo rravt. par u.tO. o aovemodevt
laztr u.m1 1puraç lo b11tante rt aorou, com o obJe U vo dt dar mall lnfor·
lo&
,
tau 1n1r1ro.a. quu tn Ud1rtu tlt._.l, macôu à Autmbtfola N1clon1I Con••,
,_, , rru,,,.,.., ou ttunOm1t:11a. �nl11 lllulnt.t". No •tu rin\lt ndtr, a 1obtr1
1ntpot rormwu qut oritnW'rn a J)OU· n11 nacional Ltm que ttr prt-1trv1dt,
• tlc.t rutlonal quanto 10 ttu rdttlo• n.aumnt.o tom u tomunldtdta tndl· ::�'!'/��:�[:���: ����t::,�:�:
•-: ""111, QUt drnrlo �, dtllnldu prla taca QUf HU 1polo ttm qutb ltf dado
lro,
• CQuUluln�.
e::�i�:�:rrn;�.'::e- ::!�
: :,:8('1Undo Chlar,111. 01 lndl.. olo !�::
·· o bla qu, 1 1u ra , doa
dt·
ruttura
flua
bra&lltlrua
1 1 1.0t
: �Obtm
tu. H
• :"( kr ptta.trvada n1u e pr'l'cbo que iua\t1aco, Unham lau t.o puu nu de•
wn ponto dt ,qu1Ubr1o onde cbõu da poUUca brMHtlr1," Aulm
o
Udtr
do
PFL,
·
deputado
Joaf Lou,
, 1111!.(0NIRI uUmUlu o dutnvohl·
6
º
!·C>t.1\1.o t-c0nOmJeo , t«nu10,1co da
�
��,::������-f�:�:��,
tf
·
::�;
, � f\adon.tJ wm pttjudka, o
�van\o: vai lt, m\Llla �nt.e dtftn•
� Dd,,.") ��\,t> � a.D"NUr o lncliO.
• >c:twnUJ A.Ct"t'CU&.aqur nlo w po, dtndQ l.uo Nahu•.lmtnl4e, nlo 1Ao
, ·•d t .prutnu OI •&lorH cuJtW'&t.l t m1tor11. 8to. poNm, o.s mttmoa qu1
d• AJblnta".
• : IQC1w du comWlldtdr& lndJ atnu , no, vttm ptlo.a olho,
Elt rtJpon11bll tzou a •uquerdo
1 c.ulrar a tocltdadt btUUdra t °'
• · ; prei,1101 lndloi doa b<ntllcloJ que qu� exlatt no Brasil. , i:,qurrda bur
• IIClvlrlo da uploratlo toclonal d01 ra. Se- Vltr proposta ext.tm1. com &1·
Jl().I DI\Un.b tYtn\Ualmtntt bor albanh, f boa para o Brull &
lor, p,orfm, suceatlo de lntfru.se na•
tm 1\1&1 t.tnu..
• te1,\.tn\.H
.. ·
donal. que nt.o t.fnh& o D'ICJmo pala•
: :: : o :kwTdo P'1.cc.C'A1".� w,da 1 (,r d• nrana, nAo 1trv1. 80 1trvt o
: �e i.b dl) m.uwuo du MJA.u , qu• ,,., ela AJbtnlll.
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Presidente da A Constituinte
Funai se diz desconhecerá
"estarrecido" o docun1cn tÔ;
BUSfllA
AOlNCIA 1ST ADO

aaASll,IA
•• •
,l,"'
AOtNCIA IUAOO
.. �.,
d
c
A "fn'H'niJ .. popu.t,f' rnc,ininh,,<\.,. 1
do"'.'�l':'a���t� � ;,:,rJ:��':s"� C1i1n1t11u1nt• .-.-w !Juum. nw O< J ,i,.;f.
, •AMflh1 1uUl'lot
,O
Awl.lu
d�
0&
c>JIC'
c.
n
cJ
d
1
, �� e�'j:C� �����o ��;��IJ� 4tt K•�•llch•n Jlitf'lfoh•, o.,,.,.,..lft4 ,,
dtnúncl1 dlvul11d1 p,lo Eot,d o, 80- tu1n n m:1 1.n1n11ur,1 drfrndtndi> •••u
bre o envolv1mento da lrreJa. tlt 111· u du1 lndhH br.u11f-tn.. n,u \&1 111' L.l.l>W:
mc'nlo df' tmtn d• nffft '<'Qi.w, dt ,�,..,
t
º
! �ri\\'�ad���·;::d���a�s� p-,, • non CviuUluJ(lJ A ('1,1,r.i.,�,
Mu nlo ducartou o lnt.tru.se dt 8l.1t ·rruitu•cl\f tn1rndf Qi.l• o dóc1.10-..r1: o
''J)usou da lgreJ1" em ptt3sfon,r 1 111u11111,ca nlu (•br r1o1.,, t11r.11,t r.11.,b,,l \1•
(lt-ndo oa lni.<trrani..a cw, P(lo rutmrnllf tr.trm,J d& Coru111,l.!n
CotuUluln�.
do Conotlho lndlgtnlll.l iti..ionuto Lt, qu.- ptt,t • ll,lfiWftUt.L.lck ra)f'i,fu
tOlmll, cuJa ulrulun considera .ip,nJI po, ,trJtot,.. br•\lJtlNt
;;�
maior do que a prõpr11 f'llnal.
Qtnndo tu1 ,ntr,f\h" ao ,,.1,tc,1,1,.,.,1
JucA fUho revelou que nAo dU·
A,,.,_,, 11•
conhtcla tote.lmen� o u.sunto. po- d• Cc>rn1i,11;1 d,- ea ,1,m.,,1.1.c t,1. drJM;W.,
Géraon Perca ,ondena lnterftrêncla externa no Pai1
l
l
n l��:n:�!� �
:� J:::;'
tonleasou que tle próprio Vttn IO- d.. llnJl",l'IIA.n<t• d• CotuUtumlr � p, 1,.&olt
·
,
ltondo "Prts•0.1 tni..m,elonals" no, o mundo . C,br,J, qu, p, ,.., 0.,, dlo,,,
o\ nM11.,,u,., dr &J•P"•i'l'"'o
A Mui da. Atatrnbltla Naclonal auntoa Jntcimo, brulldrOJ NGo artl· UIUrnoa moes ,obro I dernJUcaçlo na luto, ho'1 1vd1.1.
, Jq,,rurcotvc1.&ta1 ,d..
OoruUtUlnte devtr1a Ler d evolvldo. lamoa que utranstlro.s venham no, d11 l.c:rtu lndfgenu e contu t mine. ILI u.a1n,11utu
f
1
ua
Ateas.
neuaa
v•ti� H'ln .\., Ji>tMr&,
raçlo
.1
ll
rnu,,
l'
l
11.w,.
pttsldtnt.f
o
lz:
P
J
an
po
f
l
na hora, a emenda propoata r cld•· d tr como
r I pol llca do ndlo
d
• d,ffll•n11,a \1 ,n1,rtT·u#
.111,n
r.,.u
·
tu.
lnWNI•
rol
ext.emo
da f"Unal. o lobby
dtto, aualr1acoa porque "luo f um no Brull nem podt 01 acello.r
alc1,tRdo • 1obl'r11nl1 da própria At· eMa dtntlncln, IQn(!�a por u m ��: rtcado dt1pola que tle aulnou I por• qt.w • C'UNtthunit ,,m p.t\J\uun.;,,; ,...
n
,,1111 '''""' ,1. > tn
o
•
,,
1.-nr1.r,
nt
unta
�ª''""'
Deplf111mt11t.o
o
com
n.J
1D,
L
t
l
a
tJ
,
t
J
.s
1t111bMIII'', allnnou ontttn, no plrnl· nini• a rlo orn l o J all, nlo aeJa
cional dt l' roduc&o Mlnrh1l aulo• 1 01.,d,..
rio da Con.sutulnle. o d,putado Ou, apurada. v. exa. _ concluJu. vollan• Na
l l
r
d
et
d
dt
m
a
Prlo hl4 dnw '4po d• &n.<,,uu nh
�� �°u'1ri;,�:�:s. t��: :e:L�
pa� ::i!:ó�:� d���::.1;:, U O Y
_,
0
º
A
ra apurar U dtnllnclu feltu pelo O
u·:;:·: �:::l���;.. ':,�'.': ;:;;.·,·
:
d:
n
I\
u
lada
'
,m U:hl lnfm,.,\'h't,.,11 • • ,1 ,, n
lila�•d:�il,�� ::�po ndtÚ . not.a da ro (PM08, PA1 qut condenou a �n• rtCWIOI pua dtstnvolvtr proJetot Cufk)I•
CND» arrumcnlando que ll demln• tallva do "lnltrna c lon illuç lo da de dtmarcaclo no Pab. fft tambfm d.a pop.u1.,� \t11d, d, A,M,., r. ,, •tio. , ...t,
cl• nrio t 1uptrUol1I: "O Jornal ell1 o l\m110nl1". att.rm ando que 01 tndlo• 01 lnt.tru1u dr parllmenWtl, QUf' ''-' 11111ho11u d, ,1, t1r•1, 1..m•• 1u , · ...
n\)mcro d1 eincind1 o nUmero de cl· nlo w, t dlCO d
I0 D d ele nao qul1 ldtnUllru. Mumo u• d..- p.-lJ "'•'°' Ur,"•'ll•• C•bul, 11. ta..
dadlo• au.a1rt1co1 Que 1 •ulnuam sub,olg\ �ue .: n�u�t. 1� alm, a Funa1 vai manter • pot\&r1a do du, m•a 111,r,�1 •u:.n'4' , 1..,-e- (',.
tlilbo,r•,cao da no,• Cor-�111...:,cto d.1.1 �.
trn visor.
1 numa lnterftttncl1 lndtblta em ..: devtm ptrlcncer • Unllo.
1

1
"",.

Para <leJ'JUtado \ advertê,icia

t�; �!'ó!t!:�:�:-:�:���d!:
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/·! E a CNBB ameaça

• ; )lté processar jornal
.•.

UASILIA
: ·;:
AOiNCIA ESTADO
'. • • .
•
;• ·,·"Ttat.a·tt de wn tabby tortt.ul,
u
v
t__ ! ::..� :u·.�:u�;����·tl:�.J:
ri• ""' o, tnrUN bra,lltltM'" - dlue
t•nv,n o u·c rtllrlo tJttUll\'t.' do c.:on,
: ..u.o lndlRcnlJta MllstonlJ'lo ttimu.
An\ónlo Brandt 10 comentar u dt·
:.:.UU. publlodu no 0•trJnro ptlo
Jornal O htado d• s.,t111o, sobrt
um. a campanha Ofi&nUada pua tU·
tr..n.-J o u.erdclo d1 &0bttt.n.l1 do
a,,JJJ ao't:tff u t.t-rn.s tndJatnu. As
drnonclu pnovocaram uma nota da
Confrrfncl, Nacional doa Dbpos do
BruU ICNIIOI, l qutl o Clml tsl4
ligado. ur.1n1da ptlo seu pr,,ldtnl<.
dom Luct1no M,ndu dt A Jmt1da. na
qual aJlrm• qu; "arua.nh.rl u m11tf,,.
riu JX»Let1oru anuncladH por O l•·
l •d• p.&11 proctdcr- a uu txo.me total
• lornu u pnoYldtnclu cablvtla. ln•
chwvo a nfvd Judicial, 1t lor o cuo".

•

..

Pll"I. a CNBB, 1 matlr1a "ttvtl1
uma Jt!tura undtnt.l..'".s.a "' d..s aU\I•
d»dta da Ji ftJa e butl&·a.c cm 1nlor·
m1ç6c1 ·ab.,oluta.menu rwu·•. o
,ub,ccr,ttr1o-atnJ da ClfBB. cõr.r
f� Ctbo Ptd.ro da 8Un. ne1ou q•J.t o
<;,mi uteJa YlncuJado ao Conatlbo
•·

..

•

.

Mwu:HaJ du IST"tJu CrutM, autor do
documtnt.o ·· Dlrtltb.N pua o Dra.s1l
n• O< - ano O". t>tm como l pr0pr11
h;:rrJ1 C1tOllc1 btullrlra., '"Ao que
11btmo1, o Constlho congrc-KI u
lçrr-Ju Evanatllns" - lrbou. Pau o
aubt.te:rttArto. tamb#m ! ln\•er1dlc:a a
nntrrl1. dt que o Clml l)OA!U\ um ll,-.
qulvo attrC'to ,, qu,mlo 1.0 documcn ,
Lo. ,1e 1tltmou dueonhecer a aua
txlntncl,. btm como d• carta 1111•
buld1 a aeu sccrtttrlo executivo. O
am.uor do lmprtn..a do CHDII. P•·
drt Amaldo OttumJ. Jnformou que
1pt"nu a 81J1t1 Si ttm um ob!erva,
dor no CoNtlho. mu nteou que 1
enUdade lenha qualquer rtlJle,enla·
çlo no D,o,11.
EnfaUundo que a maltr1a de do
mlngo de o o E dedo t.em a ver com 1
tnlre-ft&, 111'\1.nhl. de emendu POPU·

�:�-tt·,�,:=������ :����:·: .;:�:�; ,
Jurtdlco do Clml, J0llo Otlgrr, btm 1
como I nota d• CNBB, lnsllt.em ,m
que a pnopo,t.a do Clml • CoNUtuln1.t t dt que o Brull ••l• rtconhecldo 1
como um "!:si.Ido plurttlnl<:o", aob
n::a wt--tranJ1 C-011\1\'tm, 11�m da
J�ltd.ldt mtJortLa_r11, YUIU nAt6eJ
lndf;enu. "b10 n10 J)Ode ur enttn•
dldo como uma agru.slo ou rt1co •
1oben.n1a do Batido"' - aflrmou
BrandL

"Extermiriio que envergo11ha''
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•
. para apurar. cr1açao de 'Estado Ianomap.1

do aoo,to do 1967

Dtputatlos Gt'r, 1 -.cs (l· �-PA> e Jose C1. r,
os S...b<i1a tl'�tDll-M,\) lr:io i,roir
! crticào de umJ Com1,5-io l'lrln·
e lnqucnto p.,r.i opumr
, publicadas pelo 1omal
o de S.Jo Paulo" no ú!ú,
�o. �h'Undo o jom>I csr.urcha uma conspirac.ío.
1>3troc:,n.,d:t pdo Consc,lho Mun�:,J de ls;n:J,,s e pelo Consc,!ho ln�llssionirio (Clmt), N\·
:SeJa cnado um "Ec;t:ido
•.. que nfetaria a sobcra·
INn sobre o t emtório
$aquela narJo indi, en3 na n-tido
).orte
do
A sober:inia do
. . n Pais.
a :t.fet,,da pt•la ene1m·
la Constuu1ntc. d3 su,fad pela enudldc Ju .
Cristj.
.. .Pr\'OCupa do
d •
·º
put.ld O l ,·o ��"•
.....�u <l��,'�r
' f � s> •
irlente da Su_b<.-omL 1º dos
� l
1d
ac'\l'�c�� e 1h����
convoc;ir uma reunlâo
,
::lnjrla dos mrmbros da
mesma para dt.SCutlr o assunto.
Ele. dwe estranhar que a polê·o tenh.a acon tl'Cldo qunn•
bcomis.sào apru,·ou que
com a autonz:ição do
e das populactics indi·
nas i,,>deria ba\'er a e.,plor:içâo
o subsolo. Para ele. "o rcconherimento pela C-Onstituic5o da ·
· d,s nae<k-s indigenJS
um momento coloca em

O PAÍS

OGtC�:>

Por S\Ll ,·a. o Otr,u tJdo José t:J�cm. ocomp.1nh.1da de rana doCMlos SJOOIJ quer ter • certc� cumrntaç�o Esp,•rarnos Jn>1osos
d� que i..io -.nlad1•1ros os doeu·
a puhileJc.io dc<tcs documentos
mentes a11n•«•ntados p,;lo Jom:,J - oflnnou o m1htar, ncr"-"'tnl31'·
que o lc:xérrno s.,bn, o
p.1ra func1:1menin.r J drnunci, Sa- do. porem.
.
bóta citou um &Jncumrntu do Con· C-lSO. .N.\o cnbe ao lc:xi,rqto pro·
nuncw,se sobre
�lho d• S<•,:urnnca Nmonal de
. este problema· ,
Na .mattria. .O Est. )c1o de Sjo
1\179 o tcst.indo que ",s denuncias
contra "5 mm<',cs indt�cn3S do Paulo . Allnna que est.1fl.'l nos obcompromet imento da Stlgur:u,ç.� letivos do Ciml "lml)('(hr ª _JtreNac,onal. p.,n,culJrmcnrc qu:i.n to ..:nca militar. lnclusi,·e quarteis e
• recursos mmcr-.ilóg,cos. ru\o se p1stnS ele PoU.SO Ms (ronrn1r.1S onde vivessem nações lndh:cnas .. .
contlrrnararo··.
o documento ap�nt.,do par Este é pn.'<:i>3fflen te a essência do
Sábõ�, é n->Sinado por represcn· Proje to C;tlha :S-urte. com o qual o
t,intes do Con<clho do &'1,-urnnca Exército <'Spera ocupar toda a
Nacional. 'do �r,1ço Nacional do Am.uônla.
So1�cn c
t b oj�. o Minis!é i:io ,do
ln(ormac-i>cs . da·Fo1"t� Aêrc:i !Irade llnl rn que pro,·,·duncias
sile•�
,,..11:,1 e por l"te'·r:,ntes
d3 lntcnor
·• .,..
u- ,u
tomar dl.\llte d:is denuncias
Dh-is.10 de S<•::-ur.,nta e lnfonna- lr:i
de "O t:stado de S:\o Paulo", inçóes do Mlni$&lirio da Interior.
de CóPara o consutuinte. • proposta fonnou ontem • nsses,ona
do Minisreno.
apro,•ada 111'13 Suhcornis.sào em munica\�io Social
c
nada areu • .sohcan,a n.icion3.I,
=-J�jo"%;�-� �n��-t� i�;
"m:is sim. os mtrn-sws das em- hoje das denúncios. pois JSswniu
prCSJS nnc,on:ús � mulunac,onrus o c:ir1,'0 apenas ontem. no final da
de truner:iç;io". Qa rncsi�a íorma. t:irde.
ele explicou que O conlrO!e do Es,
O Se<:rctàrio de lmprens.1 da
do sob • po ítica e mineração Presidência d3 Repúbilca, frota
�
�ca JSS�&c- J
;°· po a � rogo�ta Neuo, disse on tem que o P:l.lâcio
··
propn- a e o do PL,nalto náo vai. por cnquan,
te "
llllf"'
0 e S�b50�0 n •�e n11.
50
to, lomar posição contra as d�
t
E.,êrcito di.s- ntincias do Jornal P3ulista. De
do
m
U • · .l fonte
se ontem que 3 forç;, "acompa, acordo com frota Ne"º como O
nha com int eresse" a evoluc .io Jom.'tl Já anunciou que · a re por·
dJS dc núnci.u publicad,s pelo t:lgem de domingo faz pane de
Jornal "O Est3do de São P3ulo":
uma série, o Governo ,·ai espc- As denúnc.ias s.'io b,suntes rar toda a documen tação para se

i�

Itamaraty não
conhece o assunto

BRASÍI.IA _ 0 ll•m1r.1ty nió
��u comrnur • dcnun(l.t publlull•

fil:1

1

;,�:1 f�.��: ."�u,7'�;�� ::.
;:L-UZJçcio c>1oltu d• Áuurl• de,eJ•
l!.-:iltar • sob<r:inia do r,is. •travo,
de uma rmend• ,.,1,ular i Consdr.::.ntr. St,'llndo o 1•ort1,Yo1 do ch•n·
ab.ru. MlniS&ro Ruy No,"U•in. o
h,L"llar"3ty -ruo 1,m conhedmenlo
o�cl.ll das alei;oçõc, con.st,ntes na
=•êrta e. "°""º'º· rúo &om 0.,. .
o.�um comrnr�rio • fuur no momea,
ro·.
O Embaixador da Áustria. Nlkobu.\ Horn. un,bém dls"' que ,6 to:::ou conhec1me1110 do assunto p,:tos
jcmalis&:u. m.u confirmou ter roce!;:do rc.:en1tmen ... na rmbau•d.J.
um en,po de Ja,·ens ca1ólicos de .. u
f>3is.
- Mas nosso Governo noda ten, a
nr com a in,ci,ov., náo queremos
:níluenci,r a Consmulçóo braS1lelra
- af111no11.
Segundo o diplom3sa. como o. doc-J.-nento não é oficial n5o cabe ao
.-,,·erno ausni>co flsc3Jlur ou «Dsur:i-to. POIS f uma iniciativa de or·
p.nluçõcs mdrpendentrs. Nlkolau.\
c!!.>Se que a atitude dos Joveos catôllcos n.lo 6 ir.gercncl.i interna. pois
considera como tal apenas quando 6
-�. Governo para eo,•emo". Ele não
q:ru comenta., a sltuaçóo dos índlos

D L�:=�o ���;��;�:i��;;;�;;tcipaçi:Io Cimi

•JA, A Conferência Nacio
hPOS do Brn,u tOíBBJ di•
i:o untrm nota. »slnada pelo
seu Prf'sidtnrt, Dom l..uci.ino �fcn•
des d• Alm�ld:i. na qll3l respondt ás
reua.s ao Con.stlho fndu:;e
lonino (Cimí) em mJu!na
•
� o Ci:nl como int�nte
ri't um r.to\·imemo miemac1ona.l de
"ron,�h·aci,o contra o Brasil", que
d• deresa d, 5<,ber,ma ....
as rems md1,:en.u e d.a
•ra(âo d3S nqueuu mlne
ma10n13.. ..
mJnií e-sta ,.ttml'ntt repú,
dio.. �s �firmações do jom.31 p.,uhs·
ta. qut .."ls.am cJuam�nce vamr c.13
rutbn Con.sututeJo a R3ran1i., dos
diJ;tna.s· . Ao davuh:.i-b. o
>rio Geral da CXíl0. Càn..
-Ptdro d.J Silva.
considerou
ncidcnCU... a mJttrfa ser
IX'blluaa b vésp,,ras da rntrtga da,
/�s
popu �r'! � induindo .1 do
.

r.�.i��·�:id!'f�.�t

11. 1

••
l

a'í

C!ml - à Cons,ituinte. "O Jom�I. ou
alguém U(.J.ndo o jorn:11. quer con·
(undir os consmuucs", acred1t3 tlt.
Ontem mtsmo. o Cónri;o tnraml,
����.;�pu.s da not• •os 5S9 ronstlOe Qcordo com a mirCrb. o Cim.i
rfprutn•J. ao OrnsU o Conselho
Mund1>I d:,; ,.,....,J•• CriS&is (íorm> ·
do por u;rf'J.1.s e\·;3na;thc:u>. que terb
et:.ibor.1do o docume-nto "Oiretrir
Brasil n• r. onde se declJr.l a Ama
zónia como p.3tnmUnto da humani•
dadt. O Clm1 dtfcndtn:i o conceuo
dJ sobennu n!'smt:a Jun10 i ConsCI·
tUU1te t possu.u1a um ,1rqu1vo �rw,,
10.
A CS11B r,sponde a 1od,s tsw ln
(onn•l'áes. St1:> que o Clml t•nha
ahruma v1ncub.Po com o Conselho
Mundbl de ls:nia.s ra lc-<J• C3tOhc.a.
1,m. atr:h·e-s d.a s.,nu. Se . .apenas um
obU!rvador no Con�lho). que ele
po....sua um a,rqu1\'0 �n:10 , .innna
de'S,,C'OnhM'fr o documtn10 "01reai.I

.
Br:isU n . -, A CNBB n•p também
que a Igreja ttnh.a a.sstnado um do
cumento. que teria sido apro-.·ado
em uma reuqijo em �rb.ados. no
C.ribe. Sogundo • enddode. o uruco
br3si1eiro que assinou o documento
foi o .1ntropótoi:o O:ircy R.:be1ro. tr·
Vice-Covem3dor do Rio de Janeiro.
Além disso, • C�DB ncea • e."sten,
eia de uma �ru de seu S«�tirio E,
XKUllvo. Anrônlo Brand, ttcl:aman
do d• falta dt verbo, .
0e acor<;IO com I Cl-l!lB. O C\ml
"nunca posmlcu.. junto à Constitu1n·
d

�� !1'�;� t.,;;'g':,,� :O�J!

orno afirma qw o Clmt apó•> ln1e
gnlrntntt o que consta no amepro}e
to do Rel.ior llemiltllo C•bral > rtS
lnd1�na.s. O
tcito dos dl.re1to.1
0
dÍ:���ffo�:e r,5e�af5:���t
uma .emenda popular. que jã tcm
mau de -40 mll 3.S$1n:11uras, acn-scen•
tando apena.s o ff'COnh«1mento do

·- --- -

Brasil como um Pais pluriétnico.
A:tm disso. J tmcnd.1 tera o P3t>CI de
ronrrabJlancar qualqutr lnic10dv•
qce obJCtivt rtdutit o que foi apre>,
,-=-.do arê agora.
Sa nota. a 011l8 dccl.ln que o n,.
L1c.oname.n10 do Clmi com ··comunl·
d.ldes cnstis e onnd3des soLidôrias

1
;�tomo
t��°d! �:;t����;·.Lh����: �!
da dtíes.., d:i \id3 d3s comu.ni·

d.ldes tnd1g-=nas. �m oenhum propó-

r
�ssoun1os
g('ld:S i�d��!��� �� p:����0inl:
m&ernos do Bru�"

A CNBB acha imPQnant• qu• o
Con�so ron,1.ite a 1mproct-déncia

�.'.' � ���d��:tfo"�t��:.:::
Q.ue aguanbn a,.. outras m;iukias •·
nunclJlda, polo O Esudo de São
P>ulo" P-"ª
rx>mlni-1.u lni•cral,
mtate e .. ,amar as providtncW ca
blvcis. !nchulve I ni,·rJ jud.ieW. se
No aso·-·-

------- �··
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O senador quer que o Banco Central e Polícia Federal examinem a interferência do exterior

l'Mln \'rlhd .. tl 11r.11t1n·
dur Odoclr suaru
1 l'�'L, RO I Informou on·
lom Quo esta prcparan·
• Oo rcqutrtmcnlo ao Go
verno F'tderal, sollcl·
l>ndo uma "UrRcnle e
rnnwlrta dr\1 11s1;n na
nto\1Jmrn11cAo d� rc,.
turso.s ntcrnos pelo CI·
mi, tConsclho lndtwcnls·
ln MlS$lOnArtol, a llm
de subsidiar u dlscus·
""'' da A•�emhl�ID N•·
ckini:11 c:onslllulntc ,·in
Como das tentativas de
tntorfeltnda cstron�cl·
u sobre a '-Obt"ranla
brasileira. expressas
n•s press,les para lm·
pJant,r naçóes lndlRe
nas Isoladas do restante
do Pais'',
O stnador por Rond�
nfa lem asctndtncl•
lndlit-na e rnanUestou,
s,e "chocado" com as
dcnUncJas QUt \'tm &l'.'n•
do vrlculadas pelo Jor
nal O Estado de S. Pau-

arwwAil 1111 C11t1Mlll11l11ln,
ns dlretrJzrs do Co11sc•
lho Mundtol de IRrcJns e
as p,Oposlwes de deler
mlnndos conslllulnles,
que elo preteriu nêo no
mear.

A aollcllncAo dn "de
vasso' ' , scRundo o seno·
dor, &erA dlrlRldn no Gn·
bineto Civil do Presl·
d�ncla da Republico.
Sun lntrncnn t- lovnr o
'\
llnnco Ccmlrol o cxuml•
nor cm profUnctlclndc to•
,l r;:._
dn a m0Vlmc111ucdo o
or1�em de recursos es·
Od1elr vtl lnvosuoar
1ronRelros que � lcllo
Jo. Segundo Odoeir Soo , J)(!lo Clml, ao mesmo
re.s. "os ratos ,�o muno tempo em que sollcnarA
precisos e a srRuranca lnlorrnacoes da Pollcln
do Jornal é total, quando f'Nleral a respc110 dns
lranscttv� d0tumcmto.1 entrados e ,aldns do
que: diz ter em Jt'U r:,o P•ls dos mlsslonórlos
d<r". O vtce-llucr do )OIROS que o OrROO Utlll·
PF'L autnotu, otnda, a u Intensamente pura
••colncld�ncJa absoluto'' de�nvolver suas nllvl•
entre as es1rat�glos 11· dades Junto 10& lndlos
udas pelo Clml para brasileiros.

..

�i� \

Nn 011ht1Ao tln lhh1l'lr
Soare,, usos lnlormo,
coes serAo multo lltels
para o oprorundamenlo
das dlscu$$0<:S em torno
deue problema e auns
tmpllcnco.:a paro • ao
Mllrnncn nnclonnl n o
prOprJo duc11volvl1111·n·
10 do multas rcglõc1
brn1llelros. "Esporar
que uma comlssAo do ln·
quéruo npure estes la·
to, t dr,,,,..,t1Rlnr n
1•r"1,rln bllvhlluh, dn
Conarnulnte, «111" nno
podrrA pr<aclndlr de
amplas Jnrormocoes a
rtspcllo dos recursos
ulllltados pelo Clml e a
orlMem de stus dlrlgen·
tes e prlnclpnls colabo
radores. pnra avollar
at� que ponto suas pro
postas em rc1ncAo no,
lndlAenu lnlcross.m
aos objetivos mnlores
d• so<:lodade brasileira
como um todo". asai na·
la o 1enador.

t

CPI investigará a soberania da Amazônia

o lldu do PL na C.tman.
dtpulado AdolphO de 011·
vtJta tRJ•. e-nur,1lnhou
onttm • Mtu da C.àman
proJcto dt RtsOIUC'iO QUf
prut .t Jnitalatlo de uma
t ·omt'\Jlo Pulamcntar de
lnqutrun t C.:f'II drJllnoda
1.. 1nvo11.:.u as dtnun<taa
dt cnndt ronsptr•clo,
r:-trantclra t lnttrn1. con•
1u a so�ranla t os IUlll
mos tnttrts.sts do Qrul l '',
ron.,1antu da m11f'rl1 "01
lncSkl.l n.1 ,io,•1 c•onstltul•
t.to· ·. N1hllrada pelo Jornal
O Est.tdo dtS.Pawo.
A 1n1rtalh1 dt-ttl.lt&odt
uma Cl> t pau apuur o tn·
,01vlmtn10 da htrtJa numa
poj.Sh'tl consplr,do too·
Ira & M>bt".ran11 nu•onat,
dt .tc-ordo rom u dtnun•
d.as. ltri dt ser prolO(OI.J·
da a1r.a. , u dl a.prov1t1o
tm pltnarlo da c1mar1 do
ProJt�o o, Rtsohx:to .auto
rtullvo E Qut o rulmento
lnttrno -56 prtvt a Instala·
cio dt 5 CPI tm uo� lcals·
l•lut;a, , tomo Ja c11Uo lo•
du tm luMlunamtnlo n.a
("Am.ua. ),O tom 1 ,prova ,
('la do PrOJC'IO dt U�IU•
r.ln uma 1,n1a p()drr.l J.tr
lm,l•Hi:da O proJrto lul
&útisrrno 1ambtm prlo tJf"
pulildo Gtnon Pun
rPOStl'A1, que prtltmfla
h:u11m�n1e p<"dlr 1 1bcrtu ·
ra d:, c·.omt).tlu Parl•mtn•
lu dt lnqutrno p:ira o
rnt•inn u,-unto, , cievtra
>tr lida n1 1ullo dt hoJe
d.t Cim1r1.
''TERRIVELAWEAÇA "

O hdC"r do Pl. con,tdtrou
Ql.>t U, dC'RUN'I.U \'fltula•
d.u C)Clo Jorn.111 paullita üo
dit' t.trrtm.t 1uwtd.1dr t
mrrttf'm • m.11s s.trt• e
tnvr.UIUC"Jo.
p,vtund.1
prlnt'l�almrnlt no qut dl1
ttSiPC'llo I poss.,wtlJ amu,
os • so�ranla do ürasll,
··qut tnt�rcm t rompro
mctcm I prtltnu delesa
de lntrrt'""s du 1r,b0a
lndhtrnas. com obJt11vo.s
Jt t\.lo r.\p�ra('lo dr rlQut
u.s m1ntrau J>tlO t:stado
OV p,or tfflPfhH f'ACJW.h'I•
1ru·11le ltro,.llclrn"
A 1,1r<:,prl1 AS)tfflbltll
!\lt...,n.'11 Constllutnlt. na
t-91n1Jo do d(.puudo Adol•
"N dt O11\'tlrJ, rN:tbe
um1 ltrnn l ,muca. com
1 uvtlado dt qur o Conw
lho lradt1tnt1t1 Mlss1onar10
H'lMlt, o,i�o da C!,'1111,
"alrtvC'U·tt • tkl,>t'dlr tm
1::liSI dlrrtruts pormtnorl•
1JdU pau a 1(,10. no Jlra•
,11. nu quals $C prtvla atf'
Que se- doe.riam 1n1rodu. 11r
emendas conslltudon,ls
pua aanntlr o hllo da
optrac.lo, t s,,, rttomtnda•
\'a que os arquivos sttrtto1
'º"'°m mantidos: runclona·
rtos do COtt rttl.11m1um

d1 lnsuttcl�ncl1 de vtrbu.
rt,tomtnd.ando QUt s,c prtt·
1.ust m;ilor ,1,nç-lo I tais
lrQuh•o.s".
O proprlo Adotpho de 011·
Ytlr,:, revrlou Jl ter frustra•
do mo\·1rnr11to 1tml"lnan1e
rm l�.4t. c1u:mdo drflUIAd0
ftdtral ptla Gu.:m11bara,
Ntu.1 tpoci 101 C'rlada uma
CPI, <1>m a partlctpacJo
dos deput;idos Btrnardo
Cabul t Gutont Rl�hl, pa·
ra opurar dcnuncln dr sua
1u1or1:. sobrt o pluno do
lludson rn.;rnu". nos t::1la·
Cios Unido,, cuordrnado por
llrrman �•hn pan II l nltr·
nuton1ll11('to da Am:u6nla, "Com ; solidariedade
d:a lmprtnsa, d:a oplnl�o
publlc3 r dt mllilarts na•
ctonaltslas. pudrrnos tllml·
nar o ltrrl\'el pcrl5ro dt en·
tAo··, rtltmbra o d,pulado
flumlnc-nst.
A CPI p:ar:a lnvtsllR1r as
dtnuntl11s. se aprovada pe,.
lo pltn.:&rlo, dcvtrt: ser
compo)II Por 2') membros
th.•lh'Oài<' :t'J ,uplcn1c1. com
pr:.10 dr nu sH�õcs pror•
ro,:3vr.f, para .i contlusAo
dos K'Ull lnbAlhos.

O drpulldo Oerson Ptru
IPOS/PAJ devcr6 fUtr
um novo discurso, ainda H•
ta 11emana, sobrt m1ttrl;u
publlud,s no Jornal O E•
tado do s. Pawo. onde são
lellos drnum·lus ron1r1 o
C:unsrlho M undl•l �• l�r•·
Jas • o Cons,lho lndl�rnl•·
ta Mlsslon•r10. uaundo as
quais estas enlldadcs "pre,
lendem rarear o rcc:onhtd ·
mrnlo do dispositivo d1 so,
bcr>nla rolinva do nrull
sobre os 1err1tor101 daa n•·
c;6ts lnd latnu",

Onttm pela manhA, tm
a.tu 1ab1ne1r tm Brasllla. o
deputado Gt'5on Peres dls•
1t caue pretende "desmos,
c:our certos arupo1 que la·
lilm bonito mas atuam ton,
tra I sober1nl:1 nacional",
l:le disse tomt>ern que
aauarda I dlvulcado dr
novos dO(UmC'ntos sobre o
usunto, que lhe ofercom
bnta toncretas para to
mar medidas elellvu em
rc:lado oo asiunto.
"E,.,u, mtdld11 podC'rdo
sC'r I MPrtJrul•do de um

Denúncia preocupa DNPM
dlrt-tor,auol do Dt·

Nnclo
O parlamC'nlo
••I d• l'rv<fucto

Mineral tONl'MI. Jost
Dtllorl dos S11n101 nn,.
lo$. dine ontem l<"har
QUt, se Jor comprovada 1
Juttnllckladt dos doeu•

��"ó �.1!':::! r.�.lJ!:
º

�nrla hntr uma Co
mlssJo Pôlrlarnenrar de
JnQutnto para apurar to
dos t1lf'I f;atos. Utlrort
iJlsSf' ainda tstar "t:Har•
ruido" <"Om H dcnun
tlu,
Stcunoo u dtnunc1u,
o Cun><lho Mun�l•I do
h:rt)àl e o CoMtlh'1 lndl•
1rn11ta Mlsslontirlo n,on·
taram um:, oper:a('�OC'om
o ObJcllvo de rorc11t I As·
scmblHa Nuton.11 Cons·
lllulnlr " rc--r 1tt1hrt,:r o r,,
tatutu tk "k!I.K.'tunl:a rrla•
lln'' do Orasll sobre 01
tc-rrllórtos das naC'6ta
lndt�tnu.
8clto11 conffrmou Que
11 • ·u�u lndl1enas," st
e.Ctndem hojt por 82$ mil
'4UUbmttrn1 quadrado•.
QUA)C 10!. du ltrrllOrlO
naclonal. A1tun_, 1:!stl•
dos. C'Omo o do Am110nas. ttm 11t �$ dr seu
lt rrllórlo drslanado como
_
"lrtaa
lndltil.:nas". t:lu
reprtsentam ainda 16$
do RondOnla, 14$ do Pa,
rá. 12-., do TtrrllOrlo de
Horalma, 11.S'l do Maio

Grosso. tOllí do Aert •
M'.1',do Amop&.
t:lc 1trodll1 qut lal ••·
latuto levarla à dlvlsOo
dute1 IO'.I', do Brasil ,m
irua lsolod11, ocupad,a
por ptQutnos arupo1 lrl·
bals dt fitll domlnlo ltJeo•
lottlco, M>cfal e ttonóml·
(O• • bQUllS �rll vedadO
o atuso dos demala bra•
1lltlro1.
, o dlrttor•aeral do
PNl'M dlue que au1 opl·
nl!o penoal aobre • mi·
neraç&o t qu, os depósl·
los minerais obedecem a
u1n1 ltl lmul&vel: a rl&l·
dtt IOC'aclonal, Isto t, tln
utAo onde I oalurtu 01
colocou.
t:m vlll1 dls-a,o. afirma
Brllorl, os dtp01llo1 mi•
n,ra1,. tsltJam ondt tsll·
wcrcm, t �tJa qual for 1
orca n·•t•rwuda, 1.�·ol6vl·
u, blolt>11u. noruu,t ou
lndlgena. S.,o um bem dl
Naclio e devem ,�r 1pr.
wr111do1 radonalmtnte.
JOb �na de concordar·
mos. • priori. com o em•
pobr«lmrnto arfai da
Nudlo.
Aulm, t'onctul Jost
Dellorl, "6 truola) a &a·
rantla cons-tlluclonal pa·
ra • promocto do apro·
nllamtnto racional de
qualquer mlntrlo, de•d•
que haja oompallblll,a·
do com o mek> amblen·
te".

proJelo de dt-cldo, que aa·
r.inll au1onoml1 • Assem ,
bitia Nado11nl Constllulnte
para Impedir I a\·to de
uupo1 rstranaelros em
&rus tnbi:alho, e dccls.Ou.
ou t11mbtm o•pcdldo de lna ,
l•l•<�o do urna Cl'I ICo
ml ssOo Parl1nienlar de ln•
querllol, para ouvir lodos
os envolvldos no problema,
dtlrando a alluado u cl•·

,.,...

CRIM&

"ltn1Rlnem ,e cometam
1 talar que eu comeu um
crime contro uma moca: a
nollcla se tapalha e vem , to
CIO munck> me •t•cer. tu
atm podtr manlftstar mi·
Ma dtttn. e arabain co
mtao. Sou llnc.h:ido t mor·
to. Drpols, de1cobrem Que
• 111 nollcla era tals1".
Desta forma alnttllca t ré·
plda. o deputado PIJnlo
Sampaio C PT/SP) IUJ)ÓS o
que pode vir a acontecer se
1 "dcnOncla com caróter
1tn11c1on111111a", como
t'IIIJ.J:lfl(()U, conlrl o COOU!•
lhO lndhtenls11 MbilonA•
rio. uiumlr uma dlmenaAo
h1l-011111rnhl'I. Ontt:111, no
Plenllrlo da AuembJ(!l a
Na('lona.l Conslllulnle. ele
ulllltou o lr:niw reservado
10 seu ,,arudo. par11 H c.-o
munlcot-Ocl de lldcronca, e
11:'U uma no11 enviada pelo
CIMI que drsmente ''H
1flrm1tôe1 ln1ulluou111
111111 atravta da Jmprenu.

SURPRESA

O documento lldo por
l'llnlo Sampulo da tribuna.
Msln:111011cln prcsh;lcnlt- da
CNUU, dom l..uclnno Men·
de•. m1nues11 1 surprtSI
da rnlldudc dlnntc da
nollcl• vtlculoda domlni,:o.
"A mo1t-r11 rcvtla ltJtun
lendcnclon d.as 1llvld1dt1

rofuli.ui
�!,��1�
·::::i�,.��!��r�
'. ressoll1 o lcxto.
t

''Afunlrtstamos o nosso
vt-tmtnlt repudio Aa atlr·
mo�ts dt O t:llado Qut vi·
11m c:Jaramt11tc varrer da
futur.a C:nnsllluldo a l(a•
nrnllu llo) tUn.•Hus l11llh1u·
nn", dlr ainda. ·
Oom Luc11110 1rtrm1 no
leiclo que o CIM 1. Or&lio
anuo à CNRB. nunca po.s·
lulou Junto A Constituinte o
tsl.ibclccbnento do estatU·
ln dc ,ohuanln rtlatlva pa•

r: :/<l�1

;���:1iru�n'::�

0

���
de que o Urasll s.eJ1 rtco
nhtcldo como um Eslodo
plurlCtlco sob cuJ1 &0btr1·
n lo convivem, ::ilem d1 ,o
cltdodo matorlldrla. ••·
riu na<,Wt lndl&cn11, a
ei:t.mplo de c-on1Ulufcóts
de oult01
modernas
PIIKS",

Alceni acha denúncia ridícula e grQsseira

0 ÓfPUlldO Akt'ftl GUtr•
ra c PJ-'L-·PR,. relator de
&u.bcomtssto QUt 1ra1ou da
Q\ltSUO lndiatna. dl�e CIR•
trm Qut o Jornal O Eatado
Oc S. l'aulo. autvr �� M·
nuncla s,obtf a ulslfntll
d-t uma 1rm1 lnltrn.ac10n1I
p.1r.1 dr-$11.tclon11lur H
ltrrH lnd11cnu brUJltt�
ru. "abriu dt)me1ut11d1•
mN1lt 1u,o balttlu ronlra
1 ,obuanla nilrlun�I t I f•·
t<or de tmprru1 privada,,
n.1c�n.1IJ t lnltrnu1ona11,
lnttN'U:tdas na rlQutn do
subsolo br.ullclro". Para o
dtput;1do. 1 dtnunda do
Jornal t multo ar ave t podt
alt lml>C'dlr qu, a propasla
con,ldt-r.»da pro.:rtsslsta.
•brlUdi no anltproJtto do
f'fl.ilor da Comb.ilo dt. S11·
ltm1llndo. bernardo C•·
bul --·�·U)B- · A�lt, KJI ln•
Míid1 no luto ddlnlUvo
d, nova Consutuldo br1J1..
lt'Jra.
· ·A ruc.10 dos C"onsrnutn•
tra a dentmcla foi qi ullo
1uindt'" - comtnlou Al«
ftl - "tmbOu o mart,111
publlt1C,o u-J1 1b1oolul1·
mtnlt tldtculo. uma mon-•
to�,n u10,M·ln dr luto.-,
qur rt'JH'IC' o trro cumurn
l�nlo a rsquerda qu.anlo •
dlrell1 no Krasll - 1nvoc-1r
1 lnltrlc�ntla tn1,m1tli>
DII em '"'_.unl011 Interno,
pu, Jut.tlllot IUH POJI•
t6tJ". O Otputado, um doa
Qut m,11 w: rmpc,"harun
11 tlabor•do ela PrGl>O't&

que es1t no anlt,ProJelo de
Corutllulcto fJ>('II qual •
txplouçio de rccur,os mi·
Ptra11 trn cerru l nd l &tnu
� fX)dtra s,:r frll:t ptl1
Uul�o. OUYldu o Cu11iiru!IO
Nack>na1, quando nào hou·
nr o mumo mineral dlS•
ponlvtl tm oulra aru 1
C"onsldtra ainda QUf' ult
em Joao. nr>I• quut4o o dl·
rrllo • Yld• de :l.'IO mil
lndl-01 hn,llrlro,, <1>IO<'O·
�us d• um l,do d• �•1•110.
ronlra, do outro lado, 01 ln·
ttrtssu "de tntla-<Su&ll de
rmprtsu.. q..,e exploram
mlnHfOI .
Oulro r1>n1tllutnle que
arht que a denuncl• nAo
tem o menor tundam,nro
na ttalldade t o deputado

Gu111•: "menllraa,.

Jost
Carlos
Sab6la
tPMDB·MAI. que t 1ntros,01010. Qutm utt por lrh
dtlla dtnU11cl1 t a visto
enlrtaulata diu rlqu,111
nraclonalJ, polrudn&1dt1 pur
1rupo1 Internacionais t na,
n

!l�:�1;·d� ::J,��,:�

Que prtlendtm levar o IS·
1unlo 6 1prtclatAo de uma
Cornl<SOo l'arlomontar de
ln11uwto, arha que t prctl·
10 tndnlve "rharnor u d•·

�:
l:s�::��:t �.f,�:\�:
que ltrJam conhtclmenlo

(;Ondldo 1 1't'L-Jt01, acha
que , dcnQncla "procede", .
" Para ela I lns::erêncla do
e1pH1115mo lnlern1elon1I
nu quc;tr.es 1n1crnu do
l'Al!i liC dA, nu cumpo du1
u1un101 tndli,1cnu e do
l ,
"
da f��:J�� � 8��
pulada convoca ainda • lm•
prr11110 1 wci;iulr o exemplo
do Jornal dcnuntlonle, pa,
ro 11uc r$ln lngertnclo ..ta
"ldtullll<otlo e 11uulroll111•

:��!:1�·

d

:�\��·��f!d����� �o�l��
tos com ,uas bases, maa
da trama dctde 1985 t nun, sarante que quando relor•
º

! :�!�!�ªn'/:.verl se en,
::,::f::�:u":i�,1�?' • m• ; f."r

o CSN. UKUndo SabOla,
trm qut esclarc<"trO atea•·
do tnvolvltn�nto da acGo
rtllRlo�a com lnttrtist1 ln•
1ern,clona1,. Os documen·
tos cllodos �lo Jornal 1u ,
lor dl denúncia drvem ier
1prutn1aqos para ser
con11:i.t;ida•u1 nracldadc,
"A lld,·dlMnldadt que o Jur ,
nal alc1ou cxlsllr nos doeu•
me.n101. • reside'', n, opl•
nuo dt S1hól1, "unlcamcn•
le na tnducoo Jurarntnl•·
dl IJUO lul MI• doh-1''.
JoU Carlos Sol>ól1 pensa
a lndo em, •Jtm da convo
cado da ComJssAo 1>arJ1·
mtntar de J1111utr1to, come·
car urn rnovltnc:1110 dentro
da Con1tllulnlt para 11cl•·
recer o assunto.
JA a deputada Raquel

O lld<r do Covtrno na Cl·
mara, dcpulildo Carlos
Snnl'Ann•. Vál esperar que
um e-sludo. enromcndado 1
us,ssoru e deputados. li·
que oronlo para se pronun•
olar sobre o assunlo. "Esla
quesl4o e mullo lmpartante
e c:ompl01;0. rnvulv<i assun•
los de arando 1r1vtdadc.
11n10 nnrlon1I como lntt�
nnclonallnente''. Ou1ro1
qut nOo quiseram comer,.
1ilr o 1·11IN6fllo nlc•uuudu dt·1t·
t·u11l1cc�r aluda u kor d1
dtn0ncll lllo o• deputado•
O<lhlO l,;llslo tl'MDD•
MH I t a-;uclldH Soalco
1 l'MOU-�l'J. que- Ainda "ºº

fn�::�:"Jas�,:��T!�1

:ub1t�
codoa polo O S1tad0 de s.
Pawo.
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O Conselho Indlgenlsto
Mlsslondrlo - Clml - tem
um11 estranho tormu de cum·
prir suo lunçl'to de "ntender lts
populações tnd!1tcnas. cm suo
necessidade": defender n mlne
rnçõ.o de cnssllcrlto no Mui!\·
sla, um dos "Tln Drothcrs" ("lr
mt\os do estnnho"J. No dcCcsa
dos Interesses cto� Integrantes
do Conselho Intcrnuclonal do
Eston.ho e do Associação dos
Pa!scs Produtores de Estanho,
o Conselho, segundo reloto o
"Irmão" Brond, ao resumir

uma reunlno do Clml com ·u
CNBB e a Dlbllolecn do Dcscn·
volvlmento Econômico, nrl (U·
menta que o Dnisll deve mnn·
ter lntnclns suns rcscrvns nu·
ncrnls: "O onlqullnm,:mo de
tais reservas slm1t1Jcurlo 1,'Tovc
dnno O.s soclcdudcs lndll(cf'lR"
do Brosll'', Nu mesma rcunlOo,
um dos portlclpnnlcs, o "do4tor Eduurdo", comentou que o
projeto Calh• Norto "dcspcrtn
no militar uma i;anânclu multq
grnnde; todos querem llc111 ri·
cos".
,.,_,

ypede ,"a ..,on1pa11hanie11to"
, Sarne
A demlncln do e,,.. do 8111, general Ivan de "levnr odiante tsso lm
do sobre a trama Internacional para desnaclonallzar as tcrrns e o sub·
solo dos lndlos brnsllelros J4 preocupo o poder.
O preslden�Sameyen,
conttou-1c com o c heio

Souza Mendes. e pediu
um "nc omponhamento
detalhado" dns reporto·
gen.,. O mlnlstro da Ae·
ronautlca, Moreira LI·
ma,colocoúoFABàdlspo>lç0o do Jornal poro

'lt

portantlsslmo dcnlln,
cln". O mlnlslro·rhc!c
do E�lrA, Campos Pul·
va. lernbrou que cm IOúi
o ministro dn Ouerru J�
�mio o cobiço tsrrun·
artru 1obre • llmuzOnlu.
,..-!

i.
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O Cimi e seus 'irmãos do estànho'

.. .

•. Crtnc\o porn "lnrrntl\'Ot r n�m;.
�ornr o ntcndlmcnto !Is populnçõr.s
lrtelti:rnnit. cm �uns ncrrssldndrs", o
t1m$rlho Jndl�rnlsta Mlsslont\rlo C1ml tem umn tstrenho formo de
nlendcr a ts�r prerrlt-0. Nno há como
JU�tl!lcar n drfri;n que foz da mlnera
'clo dt' cn."L.� IIC'rttn da Mahlsln, um do.,
l)lti!lt'� qut' rnzrm pnrtc daquilo que,
.zii:is crrculos do Clml. � conhecido co-

mo oi; Tln Brother, <os "lrmno� do
estnnho''). Um de seus objetivos é tm
p('d)r que n exportnçllo do estanho
brasileiro ponha em dificuldades a
Mnlllsln e todos os outros pnlses pro
dutores do Sudeste Aslâtlco e da
Oce11nln, lntcgrantes do lnternatlonal
Tln Councll (Tnlldndla, lndonésln e
Austrdlla, além dos afrtcnnos Nigéria
e Znlrel ou ai.é as outras nações reuni-

-�i O Consellw das Igrejas quer

das na ' Auocl1tlon of Tln Produclng
Counlrl••· Corno consta do resumo
que o Jrmllo Brand fez do encontro
entre CNBB, Clml e a Biblioteca do
Desenvolvlment-0 Econõmlco, sua po·
lltlca é "manter as reservas minerais
Intactas", sob o argument-0 de que "o
aniquilamento de taJs reservas algnl·
ficaria grave dano às sociedades lnd1·

;

gene� do Brasil". Na reunião citado,
uma outra p,m1onngcm. conhecida
como dr. Eduardo, fez o seguinte co
mentérto: "A pretensa 11en11lbllldade
do Exércll-0, de disciplina tão apre·
goada, nada disso eXiste quando o
assunto é fronteira, é C•lha Nort•,
que t'Star (1fc) despertando no militar
uma ganância mull-0 Jrande - tódoi
querem ficar ricos''.
:: :·: :

-...tirar País do mercado externo
rc-mo N"f\,t• do N'l\.lffW\ <:iut o

mlnN• b tnta( lu f n �ur it-rb o m1l1
urlon-.1 O tnlqullamrnto dt l•LA "''

u11t1nfN lh1r""• � C"lml ol! a d.,..
ft--• cta mWr.clo ck u
,
•...
,utttu ha
M•1'\lt - ""' dnt p11,,., qut. ,�- • Uff\rntt, lurm pu'\t d•qu.Uo qut
,
rtrndn• dt\ C'\ml lllf th.Jma OI
• •tia ftmltWf"'I" -. ·-oa ll'fflloa do tt·
llNW\ ' '- pc"f' lt.ic1" b.110 q\,W' ri C<"f\lt1.ba lf'dlrt>nhl.t MW�•\lrtn f um• tt·
\rt,f\t\1 C'lf'lanuaca,, \' •Ir 1. c,,,n1 N"
111umu tt, •ui, n.n1lldldt 1,k•
�·tu l'\N "lltuloa 1,prondo- fl"'I•
Otl\n ""' ttil
: , • tnu'f\UTat t a....-,..,.,ur o •ttn·

""'" rxttrn111. 1�r f•n,r o ra,01 ,.1,tnUI·
ur11 art,'1' dano lJ 1oclrc11ctu lndl·
«tnu do 8rull. mu, lnrlwln. 1 lo-

!T;���('l
�; �,n;��; 1o'í�
"'"'(li!'""'""'" '-"'""'m'rC'I. tnlrr N

"°'

..-w

t'l:un.::

�::::;iJ:!�p:�r�::�
�·:ur':�

,n,l (rr1t\J,, uprrlatmrntr no om.po
Jr
·�r:'� u::.�
r-1�.:�� ,
:ri\ tl•<k.
: ·: -- ffl'I fls,fltto dt f"('Ufflffltvno.
N'llffol•mtnU\ N\11\ •• mi•
"-"et tM\CTf\tl l'lt OlilrU C'N\I�
,.(thtlt N (ii' Nll'C'Wl fTl�\oN'l,J,

tw.w., ,.

-:i;.-;.::,.�:r/:.�=�

:tlll\llr
rn:,nlo • • p,nnl" N"ltoe f"ffCT\

���::�,.�1:��� c�Jn1�:�,·J!'�,1:

!�a.:. �����:;1�l';t�u1i.3�'i
tJ�s,!!�;" ''

tsl f'

ftt prr,,nlr tnmo
o t.-m• • ucl•d•tf• l•utll1l,1 Cllut
Plh ,., Cll'UVlfttft I rtlptlft lf)ll'ttf'

f,�:n°1�.�!1fr� :���:��� !�r�.,�:,:
t· ��i�ft0"':0����1��{t!ºd�r.::

cirdad.- brull,tra" f rul1m1do per
qu antos obJcch·,m,nlt tt1u,m 11
dl�trvo do Connlh� Mundl•I du
lr�J&., C'rblh. m""' f"Jlt t-omllf ('f'n•
Irai toordtnactor J)Odf' 1trlbult·U,
u
�·::',.:r!t�:.�,� b(r:;�
ltlr.. ,'fnf't,,,..1,n, t tolornbt•n• um
••p.attlm0nlo da llum1nld 1'1r'" *' dlltr
QUf ... J'O'-� tlt'MI IMPN.1 Aru r,,-loe
P•l•t-' mtnrl an11dN t m,ramrntt
rlt<un,Lal\C'IAI, nlto ,ó Por t1ttlslo dt
tocto• o, or1 u1W1m PftN'nttt 10

:r�n�1,s:\�..

a•
êl(t'll•I-• "'10()1'\Utrll p«-11 *'-'bLtn•
r1t ·•� tndlf\11. , Ntr1'\J nrpnU-mN
r',lhUr.u N r,11'tclt"' Qt\lf't\t:c\ •,'\lm
· '°" ""' "ltMO""'lu PfflfW1n mlAA.\t-•4
::.
fN"l'nl(tl'I N1 atut• blrntt".
·· lrill(I" tf'<'l�1tr•. •nln!põl�tn ,
,l
pol(rirn
"micicla"
�kl d� f'!'\1Ulftntr1� tllt'ollt(lol:
H• wtdadt. • pollllu brulltltt
- · ·: - r,n,.,trtff'IC'h.r aur,.,�1 lttn\,
t\t mlntrtClC\ da taMlltr11a nad1
tffl\ dt ,u\tkta A tnlnd• dou\anhc,
..• tn""""'I� dnt lndlt"rl.!
br-,11,IN'I no mtrc1dc, lnltrn"rlonal
rti
• - �""- 1\l of\lf\lloWblk•. - .1,rulndn,..,. a uma lonu dtk> f1f'
d'nt malN rt-1\httlrn,nlo ctoa rtoblt- t ffi'lil totnf'tldN ptlO Urttl do HIA•
•ho. lld,r•do 1ob1ttudo p,loo p11H1
do Sudrst• da Asl1 - tomou tn,•lA·
• fflU
.. ,.., ,,vd,. ,ot,rt ,.ulonl ln,u.,.. \"ti , Pl"t'CN t1, m,rc,do I uploraclo
d• u-...llrtlt• fUUIJ ltflÕf� prodU•
n t•I•
.. t A.rwur c1,,_,. tM<"-"' n,Ja.111ontt10 dNl\.l, ce'lmo d1,,, o lrmao tron, um
• HIH(1., ti• • "''"f'lt(to". ,ntff' �, t1rttmprta,, dt ttm fflll Pf..CU na
�unl, '4 1r.t,rnM" ,.,,1.N"fnO vu11n. M1lt., 11
Em •lrtud, do 1110 IN\r do mln,-.
• • �P"'C1u q11.,. • .,,J"l...,1•clod, r11lnr\ho
no bnJll�tro, f"lt pcd, ur Nlocado
r
no mtrt•dn 1ntrm•Oon•I ,,. n, qu, ••
r• ralv-11 �11h11·tt t1ci �uc1utr pntlqur w111tr1 dt ,v,,.,1,., t Mm
A•Mllt"I'. 1n1r(Tt"ln do 1,-,,.,,.11,. qu• tt C'�1,1rn1m dt m1n,tr1 aulct•
NI tlt1 Ce-,,.cU 1M11lhl1, T111Anr11•. da II
1 cinco mll dOl1m a
ll\c\Ml<iU , A\lth61111 - 11tm dr NI· tanf'l1d1: " n,1nt110 do Sudult AJf&,
ff'f'• f" 11lrt''. I\U •qurl•• OUU"H f\t•
( "' q\N' u- t'f't\ftf'ffi na An"leti.- t,f
11
e... ,.,.,....
to, ,,.n,Udo n• Oob1 df' t.ondtH a
· o 1rr1""'"'" qut l\11nc1 mNJ M l lOt'I dNHn I lontladt
t1l•CU\Jolll N'ffl N,-CUt'lf• f(l\ o d 1 ' S'IC
.f�tll JUlfTdt .. ftC'I 8re,-fli 1'0 dMU·
f'
ht�·Mo 11.ub1ttlln r,rl• ,\111NIL'l(lu
��I���
dos nrr�;�t ��
do IJTrJ•, Crl•IAI tt c1, (1\U;nllU N'•
• 11\,\ l>"l• (','ffll><'• rtl• C'rlltlo do
' r1il"Qu,, \"a.ntil'I\Al'\I prlt M,O<'ll(&o
cullura lndl,rh• - qu, o• "''"'•"•·
,._, H lntumblll<' t1t trarulonnar-.
,N-, t f'f'I• \inllo d-..11 S•ct,,,, lndf..,.. mu 11mpll'lmtr, tt lmptdtr qu, o
s,..
.i1 •J• romp,lldor do 8udt1i.
A..\!6\tco no umpo dOI rntnhtOI. OI
err -cr"r-"<••' m11wnl tm '""" ln•
tt
º naJlo,

· ' ·- t>C'\'"'°"' •

�,r;:tt;;;� �Z'��Lt"'::�rm�::r�:
l�;t�� �dr�"!"d«: :::1

E até controlar a aplicação dos
recursos do Bird na Amazônia

r�J�:�!''�.'d��=�.: �-��;

- A r11Jld1d• • bom 011n • o
Nn.hor Ht.i buLlnl.t lot"a dila. O N•
nhor nJo foz ldfl• do qu, anda por
tu, dt tudo luQ. O lt.mar111 nlo
mrbtu lnfonn1çlo ou rtclam.1çlo

�-:,�����;!1r,::'"-

r�\.:�:�;1�-'������r:_,�,,� ��:'1:

d"'

,..,.,,1"'

• r.:�1�:�i:��:':t:t:tÔ �Ir��

.. ���� �r.��:r.•,t���':o

.......

ri:d':f�fo•:,-;J.�:

O lrmlo �,on, 1 r.trta 11\un.
artnn• que I propoll• d011 r1�il0f
b1ulh11Jo1 fd1 rt11nt.n 1 ·•tnl'll•uonl•
bllldtdf' t11a ""'"u mlnr,r,1.1, du

!:�t�.��7 :��rm',::,� ,,muJto

n-.\,._,....,.
�,rJ:. t;:J��-��'.:,l��t:.•,i·:�

- 1110 ocho qu, .. pml<I< bru�
ltlro1 ttnhlm t.nt.o cor,h1dmtn&o

::·�7 ::·,,��r;r,: t'::.;�,,:�::::

r:n:::�:

•v•

u,1,,..

trtt��\�'r::':;;·,����:,:;:.':t:;:

� ã:r::';::;-��:::r:;:i.����:

'Qa'k1•clo Ck'- N"'C"U,._.. nAo nnt'l•t·
' u t_. •
,m ,.,,,. c11'-1lfl fn.Ulltt tt)tt'Yal

:·

1

. . ..

u

8tull nlO PQUUJ 20• du "'""u
d • AJi. Alnl&llnll,
Dloni. do lneNldulld>do d, l<r>

f:�:;:1nt�=�•=,�t:,'í:�1,!:

n1ponde:
- H• ln1l1lon1, qu&lqu., mtol·
no N "'"'"-,... Por tudo o q\M d.ti
'11ptll0 IOI tOfflPonfntff do Nbtc)o
lo, H01 lat,rnoo qucol&o de 11bor,
&..tmWo,. 1'1&0 noa 1prolund1mo1.
nlo pa,Llmol pa11 pnqul.11, m11 tn;•
t11mo, ª°' noNw l\lpft1or1tt. , f p.,
,a lAao qut u.Ut.t o CecU, torle I totV
dt lnlorm1c10. umprt um• tnl1>nn1•
Cio. a.. Yt1H ln•JsnllJca.nt.f para nóa,
• p,ectou pu1 nCIMCM 1u�rt0tt1.
Jdllo O&Jc,r "
- "Acho, p<W>llmtnLt. qu, olo
dntrltmOI tnt.ru ,n, qul'lllh-t ,iut
1tA hoJt do conaldtrMtu l«h•du,

=1:1�

r.:.";;r�::·;�

eom urna ,,,..."',.. t1, um blltiao dt
1
•
·
:�u·�:n�/:��,. .::! n\:

:�!:;;�!:�r.,

{f!!t�

):���-;; .;:_ ,
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CONSERVATÓRIO
DRAMÁTICO
E MUSICAL DE
SAO PAULO
MAmÍCULAS ABERTAS
CUHSOS - ílÁSICO. E
COlllPLEMENTAR DE ORGAO
- PROFª SELMA ASPRINO -

'. Rll,\ CONSELIIEIHO CHISl'INIANO. 3f)2/3!�1

: ··mr..tANTO MONTEIRO WBATO- FUNDOS)
·

TtL: :mreu

...,,,i.

l'I

Nb�:' �:: � �
l

J.'���.���!.!:�C:·u��':.

i • ,.unlto N tft(.lffl'I• .., ., mi»
cOUu dt lmpon&nda.

�u��'r!t';,': !:.: �':!'mt��! �·: :!!:r:oi�r!�.�r:,�,;:

��d�::o�p���!·.���

:����:��:: ,·;:

catr11. lll'Jfl, pot, dom Lur.laM, •o
a..uwnlr a prttldfncl•.. um dl.f'ldo •
CNDS maJJ 111-n<ao IOCIIJ 1.t.tb1n1 e

!'8:�'a���!!:�:·;�t�"!*�

,m l"3 Qu.a.ndo o mtttlrlo bra•Uttro
N>fflt'('OU • 1tr Ytndldo, 1 rot•c•o d 1
lontlad• .., ... por ,01i. d t 1 2 1 • •
rnl l ddl.,.,1. stu, p � - ltnha H
pr,a,ntt - .,. mantido artlllrl•I·

::;�li���

wnn!: !.Z,"::c�!,':;:J!:�1:0��

l"ko /out o lnl,nNt t I buvm• tll

dom ho Lonc:ht.H.,.,. t • reu..e tn,.111

""""''''º'

:���I::-: :�;:,��!�iv::�:t�

: �!.':!�',��:��S!"'��:�: � :,:��=���:.!J�f:.;!
a
ttttrou rum, no
.:t;';� � :.!:(\":. ,�'!..,.� l r11\w, o u,110
� ,rN ru•c" uJc11H1r huluttvrl t prt• nwttado Lntt1111c10nal do PlhflhO

• ll'ltl\lf' dr fta1Ull ttla txplNl(AO 6t
' """"'""' "m tn-, 1ndfrrna pvt ui•
• · •n • fT'C"ftt'fflll narlon11-.
'r •• �- ,,mMS� llto IWNftllr\l •
· Ni,,"1' 1a(ln JA ab1unta dot ttfiU'IOI
mlrvuh l)u,Urtro•
a.k
,., ,hu,,1.n,,...,.,, trrlfos dt Rrd l

º"',_°".

Ven�UIJII • • ColOmbll fl\lõ n •
O CONT.OLI OA CONITIT Ull<!I
m11c1 1ero, m u o nr11ll t.emt,.tm
n�o •nd• l&o n, frenlf tulm. IJ rt•
Dur,nlf • rrunllo. Ji>llo Otl•"'·
Mnu mlnt tall d1 Vtnnutlt. por to o lobr,i.. ,..,,. qu, Lnn oa ...,,,. .
dl I calh• do Or1noco atf o pJ.anaJLO lutta dt etmp,t.t:uni,, da r.t•J.11 fn,.
nnnu1l1rM>, d.o a.o mfNrtlA • todo• dlt ..AIOfl. �• •IVAla ' '-OLAl ' f!
tlu s,r•Uc1m,nl.ft
d o 1Clft«nl4, 'ºAJnd1 llrt� 1 tm-ff•
d• dlr1rtd• p,r dom l•o. ou. alth. IA
tetf tmtndu que: ,&o da ct1on. un
prorincl • mln,nJ da AJLt Amaõnlo do quoW drlu d• prnpr1• CNBB",
fN. ti, li. - AI q'-lt rtl1clonamoa de,,

V., intrN'ur, rm jogo

f

d�c:':�

o

- A c,,tW'Nlt .,,,..lbUld•d• d�
tum11>. d, dúclptw uo
da. cade dluo tlWLf Qut.nc:10 o tt-'
1unl.o f trori t..etr1. f C..lht Nert•. �'"
utu teltJ duptrUndo no mUJW'
uma 11nAncl1 muU.o pan<k, &.oc:foll
qwrtm nu,- ric01

P',.:�.d�::�:�i:�,:�r:,�:rn�
cio: o dr. T.duordo. t cúlt • """1n l4
&11m1a,1o 101Jn I C•lftt ......,

OS VITRAIS
AUT�NTICOS
PROPORCIONAM
ÀS IGREJAS
AMBIENTES
PROPICIO$ À
ÕÃÃcÃo
-� FÁCIL AOOUIRI-LOS:
PECA PROJETOS E
ORÇAMENTOS PELOS
TELEFONES: {01 1 )
287-517� t 281-3733
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Ltf1, du tnlld1dt1 f.11du, come f o
tua do Clmf 1
o,. H...,.,,, - r.nt"" por qut m•lt
1111 tmc"d•• .,. woch H conald,,.,..
•no,tOAOC at# 11ora1
o,. Jlillt - &
nttmo. w..ado

q"°'

�:::n�!':_��cg::; �n:i'j1u';:�

'=

tnquu,f.o 01 outro, •t.o pn,ocupa,,

:tij��

=�id:d:'1:��::

pnnclpll t,o....,., n• COn,Ululn� I,
pnUre.mtni.., um c•roto, mu " '
no- u opf.ntlo. f o m•t. ,r,uf'O ,..,.
coru11tulntu, lfffl d�rprnu IM ou
tro, Alunl Outnl rutou muno tro
dOI lndloc co,ure nouo plM
lnlmlro, o dtpuhd., 1'f tl:'nn 01t,•11n,
do onU11 Artna t do P!JII r ,1 [n.
qu•nt.o lodo o Pn •••• do ..,,.,,
lodo, moamo Mnd<> lido tomo dt dl·

�t�••

'
nclo Oal· •
" �- �>tlma nn,nda.
r,r, •lrf lll«rÇtda m,Tio ,nll .�
1lrw1tw--u.
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ACCGTO 1�67

DE: C!!l,RLEi: i!t,í::PZ: R

1. F,\VO:i T: A:1.:::r-�11-: O :: ..r.:.·r:;-r.: co:·,::-;Ic.•.,H) ,\() r•:,!::TOP. GOTTV1Ií.D
L�!',\i E� -JJ\rt:�, P:�. :.,11.,: :r:·;. !>O t.:c:rrc, i..\O 1·,"i�·ro:! L:-�rr,ro c,·.:,;,r;:0,
S�Cl'!é:TA?IO cr:;;�}'..,\L :,�L C>!I
2 • ,*.Cl.tJ)::CtRI.-\i!O!i ·r:::�: r:;:! Tí!,\'1$�:l!iIC:I u,, t.:::,::,\Jó ;..,\ tr�rin;:1z,;
?ll-.�!OXAL •.\!: rc::...,;,\:; ?:.;!C· f"OS ;..o Ct:I uo L'',\..;JL, L í.O PR:;:;Iot-::;·r:: co
ccr:VNt.!;:;O co:::;TIT� I �lT! , c0::o ·r,.�:.t.�?-:, r,\!<,\ 1r;r·o�·t-:AC,\O, /,.'.) üi:l'U'l'ADO
L'iS;".H�:·.s ::.;cri..L. ::t·t·ru o�;,rc;.�u.

3. StG�i O TiX�O:
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C c..:,:�.JLLHO Nti':ü!,\L ;:,,� 1(�:-: ..J ,\�; l,,\t:i:Wr,\ P!U)l•'l;tfl)/.�:r.. NTI.
çue; C' ;,;:::;;,TE. e;: ::.;-;-,1,;n V1.' : e e -1::c.::::;:,;1;0 cc:1:;·n ·1·u 1 ::T.:
PAR,\ A:iS:Gu::.\� Jli:51'IG:\ ,\ TC.,o�: o:,; s.:·1·0:?;-;:; l,,\ soc1.;L>t.i..i: l,Fii.:;ILCIRA
Sé:JA P:'.:�Tt:R::A!JO !'d,.\ !'U,,!,lCi\C;\O u;:: �:xr;::u;,:; T,,r,;:,u:crcr.,\:;
E D !STO�GIV.\:'.,i �0:1:?:.: /\S ,\TT vru.\O::Z DA::.i ICi-�:-:J ,\!:; i'!O :..,�,-.SIL
NO �'.ATUTl�;o O :;:,'!',\LlO Ct; :; . P,\üLO O r:ot::;: 1,!'0 t•:11:JDI,\L !.li:
IG!GJA!:: ,\Fl;{;,:A -,;;;: $1;,\ v:!,\!CA !J.;CL,\R,\CM) o: .. IcL\l, :.;C:i.,Rí.:
POVOS r:orc::t,\5 ;; n�u or:: :I'!'O ;,,\ T:.RR/, l'OI :'.l';,'OV,,J),\
C?-1 JULHO::>;� 19�2 co:-: O :..LCUI:l'l'L: Oi-;SAl'IO ;.1.::, 1c:�t·:ji,S x:.;:�1rno;;:
II A LU'l'.\ uo:; !·OVO!: r:IOiGI.t:,\n !'e.LO$ !,;LUJ ! ) (!'.i..I'J'OS
.
AA TE�r?.A D�Si-. i-"I,\ ,\S !Ci�jAJ A �:.,;��::-1 1-'IL!S ,;�) L,V,\Ut.;f;LHO

DA R!:.CO:HLIAC:.o :: ;.,\ /.F'IR:-:,-.ct.O i,li,LICi, U!, CRI/,C,\0 l,-'
TODOS 0$ Si:� <. S HU:-:;.t-OJ Ai, n:;,o::N l)i;; DLU:; .... ,.x1c:.::1t:IJI.
DA JliS'l'ICA ::;:1 �3s::.:1CIAL p,;�.\ ..;!;:,,\ R,,;co::crL l,\C!,O.
A RiVELACAO o;: I)i,;:J:i Ti':�! Li::V,\00 o:; CRI!iTi\O� ,\ \ji-L\ NOVA·�
COl-'.PREENS,,O DE til:US J,;,;sru:,S,\úlLIIJAL>i:: P!�o:,·,;-rrC,\ I)(:;
P.ROCL,\.'l.A� A PRIORIDADI:: liillLIC,\ D.\ JU5TIC,\. PO!: ISSO
CAtE AA IG�EJ;. EX??.E:SSArt SOLIDARiã:::>t,DC COM 0$ OP!U�!ID05
POR TODAS ,\S i"OJW.,\S CC�!t'flTIVr:rs COt! ,\ Fé:il e Ri:COl\l!E:CENDO
SUA CULPA NP P:::C,1.:)0 DO !U,CIS�'.O. r,:; ·r::t:TATIV,,S RACIST/,S
�A DE NEGAR ;,o:; PC'VOS INUI,,i!:I,\!,; SUA n:DnlTIO,\D.: :;c�E:NT;;; POO!:M SC:R
Vii CONTEST;.Di,S QvA!ll)O OS Of'I<!�!IDOS l:i,O C,\l'ACITi'J>OS
� ESPIRITUAL .:co:wr�ICA E POL IT!CA�!::tlTE.'' o CONSZLHO MUNDIAL
o;: ICP.EJAS RC.\FI:<Y.A, tECLAR,\CAO 00 COU!.i3L!!O 11,\CIO;,,\L o:,; IGREJAS
�.1 CRIST>'J-1S DO llRASIL SOBRE A GARANTIA DCS C'IRZITOS
pq
.
M DOS nmros 11A NO'IA COi15TI':'U ((;i,Q E 1\POii, os C!JFORCOS DA:l
s-,q IGREJAS :!E�üROS OE PRESTAR Sí:.RV�ICOS EVANGgLiCOS AA
Híill.AllIOADS NA ?RO�'.OCAO DA P.!.2, cm: JUSTIC/,. Ri.I'rl::Rl.!�OS
IIOSSA ES?E?.M:CA D::: QUZ o COHG�r::sso CONST!Tl;t?:Tí:. ,'J,"IR�:ARAl! AS
MELl!O�S TlV.DICO!S DA JUSTIC/\ 5P.AS!LSIRA 1'._;\Z/,0 PORt;Ul:.:
INVOCA.�0S E2!-IE:C,�OS DIVI?l,\S S05RE SU/,S /,TIVICADí::S.

li
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Em;LlO CASTRO
,SECRETARIO G::::v.L
'CONSCLHO MU:::,r ,\L OE: IGF..ZJ ,;s

O CONSELHO NACICNAL DG IGRCJAS CRISTAilS DO LRt.SIL - CCNlC - ATRA
VEHS DE. SEU PP.::s w::::rr::: P.'-. STO� COTTFRii':D LRAICC:!•'.EIER, VGM DE: PUBLICO
HA!HFEST/,R SUA r:-icc::r'OR:-:rn.;o:; lJL'dl'l'i: l)/, �:A'I'El!P.IA PUELICADA PELO JOR
NAL 'o ESTADO o::: SAO l'At:LO' • SOD o TI'MJLO ' ',\ CONt;PIRAÇAO cm;TP.A o
BRASIL", NA S:::>ICAO C!:: G�.OS.57, P/,GINAS 1 1 3, 4 r,; 5, T/JITO O CONIC NA CO!;'i)!ÇAO DZ ,-!r.�::::��o ;,:;:;ocr;.co l)O CONSELJ:o Mi.illDIAL DZ IGREJAS .(Cl'.I)
- COMO AS IGí:CJAS ;;;V:\)ISi:LZCA CZ CONrlSSAO Lt;TCR;,l:A NO DP.A!l IL, t-STO. DISTA, EPISCvP,\!., E>!"":::i:IT!'.:!Il,NA UNI;:>A - /..FILIADAS ,;o COtlSóLHO l'füN
; DIAL DC: IG�EJAS ( O'I) - c::sco�:HSCCM A CXISTí::!iCIA DO DOCUHEtlTO t{í}N· crofü,DO liA �'..,;Tê:?.:A DO RSr::UDO JO?.NAL ''DIRi::T!U'.:: N. 04 - ANOº'', E
,:R.E�..J>ÍRMAM SEU co�:nc:�rsso COE os PIIO?OSITOS f'U!IDAf:EllTAIS DO CONSELHO
.HU!(DIAL DE IG�!:,jAS, A SA::..t::R, A llUSCA DA t;IIIDAD;; C?ITRE OS CRISTAOS
13 O SERVIÇO EVM:Gl::L!CO A,, !il:l·'.A�!!DADE tlA PROt·!OCAO DA PAZ. COM JUSTICA,
TODAS AS ATIVIDADES r:o co:,SC:LHO MU!:DIAL DE: ICllEJAS :;�: nRRITORIO
1 BRASILEIRO SE�'.P?.E f'o;:,\.'i PAUTADAS P:::LAS i,TIV!Ll,\Di:S CAS IGRC:JAS AFILIA
DAS E �'.tl-'.ER0-1-.s:;ocv. .ooNA }'.rn:;,,o DE E. V,\,:Gi:Lii',i\C/\0, 'l'ESTEMtNl:O E SERVI .
co AO POVO t;r;,src.::u:o. �:o o;;,.:; si RSFi'.RE ,\,, �UC:STt.O Ill.JICE:NA NJ,. CONS
TITUISTI;, A PROPOSTA Oi:: E:�::;1;DA PCPULAR C�! QUi:!:Ti\O, /JlOR!>hDA PELO RE
f'E��O. JOJWf,L, Cü�i-! (;A:'A::�'IR /,OS I!!;)IOS A lJZ�!A:ICACAO DE &!,;AS TCRRAS
E Q,USU!-"JliJ'fO D/,:; r.tct;:;z,-,s :lí:LAS z:-:rSTE�ITC!::. TA:;-ro �:AIS t!ANIFESTA o
PRSSI.:>isn D':' cc::rc .'I SU/, t:STP.ANi!l:!:A co:: O!.i n:RNCS !..l,\ l·:J\TEIIRIA L A
LEITJ!',X TC:ND:cro:.:A ;: DI�TO?.CIDA DAS ,\'r[VIDr,oi:;s ;:>,\ IGREJA, VISM!DO
v11,qsr:2 C'A FIJT\; P.A ço::�'l' �-=·::rC,\ü A Gt\J�At!Tr A DO!i L�IREITOS [)Oj IIWIOS.
AOSESSCRIA Dó rnrnNG,\ 0/\ It:l.:LD
JORHALI$T,\ e:u�;u,i;i.Tü 0.::11:.i • i-:.:ca:;T!lO l'IWI-' • li. J8J7

o��ESJADO:, DE! St.;cPAULO ·
!llLl��sqUJTA. ����
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para os nunenos.
' o

1 1ndios, o

Para conseguir êxito em suas brea se Junte à pressão sobre o presi mente da falta d e verbas - e da ne
ações, o Clml conta com o temor que dente dn CNBB. Essns sdo algumas cessidade de prestar conta delas.
o presldent.e José Sarney tem da Igre- das revelações da cnrtn que o lrm!\o
. Nesse documento, há uma revela
1ja Católica: para superar as reservas Antônio Brand dirigiu ao "compa ção da maior lmportãncla: estão para
que d. Luciano Mendes de Almelda nheiro" Loebens, traçando diretrizes chegar a Belém - se Já não chegaram
nutre com relação à organização, con de ação e comentando as dificulda - cem máquinas para Juntar-se (sem
sidera valioso o apolo de d. Ivo Lors des em recrutar pessoas para as "mis que ninguém perceba) às tantas outras
chelter e espera que o bispo de Lá· sões", além de queixar-se nmarga- que estão esburacando a Amazônia.

·-,_·-

: ''Os constituintes nada
entendem de minerais ''

Ptla Olr•trl1 lrull n· 4 - Ano O,
1. ,1a t dLl'\l!jda u ··o,.
,::uu.:1c�
SOcJW MLS$.lonmu no
BruU'"; 2. o mO\'imtnto para raur d.a
Am&!Onla um •patrtmOnlo dalluma•
ntdadt" f lldtrado P"IU onlldadts·
ml'mbro& U'fl•c-lonAdl.J n• matfr1•
pubbc.ada por O E,t•do no domm1,::01
ft" pelo ·· otu,,er KoordtnJttun asral"
«Conulho Coordtnadort lsto l, o
C'ON<lho Mwull&I d"-' ll'f'J.. Cru
th A dlttua LT.t: a a.,.s.tnatur1 d�
ll,V. HobbtrJ t 8 8 Samuel>Oll
hNalmc-n� da ltlluna dts.sa dltt•
ll"l:.. ou. d&tO qut u rtll(Õts do
Co!Uflho Coordtntdor rom a htrtJ1
C.i,oHe.. n• 11u• u ,..,.,. à •çio na
Am•1àni•. nto Uo dt \.Ol&1 h&rmoNa
t u-a.1up.11.rtn<'lt
.. Suporw t tXpllt'A(Mt - Ut 01 rtL.t,0nos urtu tnv1ados mt1u11,
mtntt, t o 1!.ll.t'ma dt" uqulvo nlo
dt\·u• ur Ubtrado para o normativo
do arQuh�o ttumfn.lto, -"'º bto d•
••btWM el•�• cau• n.lo lntegr.un o
conf'el"lio com , 19,..f• C•tollca d�S·

.,t,,.., qu,.

,es pal>ff",

Clml�c�J.;::..��o��id: �: /;,�

ln\ e1,c<,,t1 dt Brand - na. rtuntlo dt
qut d.cmos conta n u td.tç-Oits <lt t.er·
�· • Quarla•ltlru -. hl lort<s rultl·
('ÕN, . llUI\IO dt d Lucl1no lJtndtS
dt Al.m,tJdt t p{tlU C(l,nfian(I Ili dt
d h'u l.41"$C.h('1Lf'r t d EN"ln KrtU•
lle< Em carta dln�ld1 1 O. l..o<btr\S,
cm J d, Junho dt JQ87, llrand tala
<as l')SJÇÔ<S d01 d&ltr<nUs pn,ladDS
dan� d.i manobr-a qu« tStâ tru cu.r
s.., e.a Ass.UnbJt'-1.1 Nacional Con.uJ,
twnu
. .. A.1 Hptrancu - db. t1t- t.lllo
Q0 U4.A {N. d• R. - \.vcl•n• MendH
tlt 4'1-""W..l, Q\W nol pn)mf'\CU fl.l&I
êom-o ptta1dtnt.r: tt\.t l.tm mNSo d•
1'rtla. • t por &I Qut vam0t nto anu.
lar �
�• .Nao t noldtde. D. Ivo vtm ta.,
uodo preuto t. iuattt ao -Vtlho' (N.
.- l. - &I. LNMn._ �1..,. M Ul,no)
P&tA tuer o rntamo ...
;· t- pnocupoç� d• 13""'1, nt&OI
_,.._ t eom "o ma.ldllO li.li&.\", jd.,
<n\O que permJw a e1:pl.OraÇào dt
ÕllJ).trioa tm \.tnu LnCUrtoul e com
�prulamuilaçto pell runaJ. Eo·

=no�� .�;=��:

°'

:.':i�l';"!

)�
�C:t!�.:::���! ri:
lamenta.l q t 11rld1 con,ht.m co,
u

)OOCO OO cetUa dt J70 J>o•ot lndlS't
lU DO Btuil..,

p capitalümo e os fodio,
: "'HN"dttro, dt modelo• 1oclal1
1ue �- 1 uplocatlo do
1omrrn pt.10 bom<m: da d•pl'tdaçto
•Ja D.lw.ttia e: u d11Un� econ6mt
cu t-nLff atLI mttt1btoa - C'OnUnua
4 S:rwtn -, OI tncUo, d.o boJt ktte-
onmbu vhu dt aJttrneUvu Qut.
m mutlo1 upecto1, Quuuon.am
.- J)l'Opna 10c.1t<l1de,"
No meamo amUdo 41 ldtt.l.tH·
� do pu&Odo du aocl,d1dt1 lndJ·
...... o do Quetllonamffllo "" dlck IDOd,mt. txla1ot docwnrntoem
p1poJ llm- do Clml, dado como
aulOtl& li• d. Erwln: "Para oa d..
CNOtU do Pn>Jelo Colho N°"o, pa ,
� oo t,,,.,lldor,a • uploradoru. 01
-o- qut deodt 1emp01 Jmemonall
�blt.am aquelu pllru nlo tnure,
l&Jll, como nunca lnUINlll'll2J. Blo
lfi>oradol ou dHl'tlptlladoa, o 1ob1t
llH. para n:rronhl do Brull. plllrl a
,n.. ç1 da uUnçlo. O capli.llamo,
,om ,ua romt tn.uclivt-1, dtYora u
\Queu, da 1t11lo atm ltvar tm con
• 011 Ntra.fOI I nalW'tU, ao meio
�biente e ao homem".
1

:: O

limite

das terra1

: l:m lliC'\I dfpo1mtn\O ANC, d,
rwu, dllcul.f lon11n1t·nw• • aflnna
lo do aovtmo Samty d, lf-r tido o

�I'
i"!: ��a���.��.1n;;s;:�!.
IIIWl&I .,.... foram dtmattadu. A

Estariam Brand e os "companhelros"
do Clml também explorando minérios
nu Amazônia, untcclpondo-sc 1.1 apro·
vaçao - que consideram cerLa - dos.
artigos que tratam da questào lndfge-·
na no anteprojeto du ConstltulçAo e
Impedem taxativamente a exploração
para exportação?

"EBl!RVAB
tNDfOl!NAS
• 1\IU prlM"!p1\1
eco.ot1'(1H e1• •1"1,le,

�r;::�:.:���b�����.:

�·:jJ�r;:. :.�� i! ��:t'! �"; :�:

J!.��� N!'�."�1º.!'�

A falta de verbas

D

Má 11 ui11as para
exploração

A cari. dt erand aborda &s$unto
ali tntOo l1tnorado: a exploracAo de
riquezas no,turats por conta doa
"compaMelros". No lt.tm e.o da rnh·
slva. lt·n "G.O - Uma boa noUcla �
qut lrfs das cem uu\quh\AS prometi•
du cst.Ao chegando a Del�m. •taun ,
do lnfonnaçõts do 01,t.tr. O treina
mento Pode conltçar logo. nada t,e.
mos Que esconder: a Amazónia vtm
at.ndo tSburacada por 40 m.11 maqul·
nns a motor, portanto nada temo$
Qut esconder. No motorlz.adu. Jt avl,
r+n
samoa Q_u• prelertmo1 verbe, pois
:t�!s ����o�;:;;;'��li:e��;: aqui Ji do ma.Is conheeldu. Com a
QUC dtsFs'Uram dt con\Louu uaba vitoria na ANC no, nlo teremos
lha.ndo para a orean.tzação. Na anlU· malorH problema.,''.

malorta. portm, du comuntdadta ualm btntflcladu aotrtam conmtot
qu� 1Un.rtam o lnluporuvel. e o tovemo nada mA1t tn 1enlo cwnprtr a
l•I".
Q u m ttm prtstnLe a Di•r,,,b
8rull n�4 - An o O, na parte rt ferent.e
• dtmarucAo das ltrrR.$ lndfgcnu,
att-nlar, dtvldamtntr pa,ra o qut o
pttJJdtnt.t do CJmJ dlsst a st(fulr:.
ú
lom;�f:!�� :�v�m�i''i'i� �:�
ma.menu tt1allvlzado quando com•
parado com o tottf d'. t•rrH alnd1
por ld•nflflur • d•merur t&rll01 da
rtd ,. Neste ponto. f oportuno advtr·
clr qut a terra tndf;tna nlo f rmro
fator dt proctuclo, mu o nrd1dtlro
• lnsub!Ululvol hobllot do Povo quo
o habita. Ao l&1anno1 da, urru lndJ,
1:·en';S- estamos mtnclonando u:P•·
tnu dos lndlos, inc:aractert.ih ell
polo aó slinJJlc1d o tconõmlco quo
pow,m ur,
O, t,,,uô,lot lndio•nu nh tio
faHndu doa lndlo,. $va dfmen1.lo
n lo H po<f• r•dualr, poM•nlo, l m•r•
• 1lmplhl• r•l•�h t,m,11.ih,ct•re••
t grl tos d .a rtd.)
------------

0$ direito, histórico$

�poli d• dJ.,cuur o problema do
Prof•to Calh• Nort•. o pruldtnte do
Clrn.l avança no .s.enUdo esttbeltcldo
ptla dlrttrtt do Consdho Mundial
du lfT<JU Cru<ls:
"Arrtlttm0$ ttsttmunhar o mal!
Intenso e doloso ttnlclo da nossa hia:·
Lór1a tN. d• l. - •flrm1çh é f•it• •
ptopó1,ito do que d. Erwln con,lder•
• polltlu lndlg•nllla lmpliclf, no
Prol••• Calha Nortel. Apostamos. to,
davi•, n• re.sl.lttncla do, pr0pr1o.s 1n·
dtos: no apolo qut lht.s trlbu tart 1
soclrdadt bra.slletra. e na roragem
tocld1 dos s•nhor,1 consu1uin1u,
que uberlo mercar nouo tempo
com um passo dtst.emldo 01 dlttçAo
da pu com os Povoa dt quem htrda•
moa o Orasll. t.• . ,
t pn-c:lso au1nUr0lhu o &!l�lto
10 futuro
Para tanto. e 1ndr.penshrl con,
IJderar. devldamtnt.t, as re1ac0es dos
tndJo.s com a ttn-a, ,econhu•ndo•
lhu ot dlr•lto1 orlgln.itlot 10b,. °'
te,rlt4rlo1 qu• ocup1m terlfos da
re-d,•. &em mallzar•lhts daqutlas eX·
ttçõt1 que acabam por d<rrorar a
rtp-1''.
E anemata, tocando no ponto ts•
wnctal para o Clml: "Por Isso, o dlrtl·
to dos lndlos • tem dev• lncllllr 5tU
dlrtlto Lambfm ao 1ubsolo e ao u.su,
tru10 do l<>du as riqueza, naluB!l
ali t xl1Un1ot1, Incluindo oa curso,
nuv111s. 1... 1 podtm ..ta, oa 5tnhor,a
const1w1nu-s pltnamentt I-CIUl'O$ de
rst•r l't'jtt11h111do um• dAa muLI dolo
ro.su d1vldu da a«lf'dldt btulltlra.

ç
::
m":�:'��:: e����!t� �C::.�
cruJ• etnk• ca:rtros da rtd.>. dt urna

soc1,dadt mal.: r1ca. assontada nodl·
rtllo • dltoronça"

U projeto
o uxto elaborado 1><1• eubco
rnl••Gu tui.1»1(TúU o, principio• ,.po,
u&!oa por d. l:tvln KlauUer:

''Art 424 -8êo reconhecidos aoa
1ndlos nua dlrtllo.s or1,fU1"1os ,obre
11 ttn11 que ocupam ..
Art.. 4.2!1 _ Ai terna ocu adu
polos lndloa .ao deslln,das � sua
po.s.st permanente, ubtndo·lhea 0
u.sutn.aLo excJu.slvo das rtquez:11 na,
lwaJt do tólo e do ,ubsolo das uUU·
dadts ne1AJ exlatenk, e doa cursoa
Ouvllll, rtaaaJndo O direito de navesaçlo.
1 J• - Blo terras ocupada., pela&
lnd.los u por tlH hn.bltadu, u utW·
11.das pa.ra ,uu auvJdadu produU·
ns e as Artas ntctss4r1a.s • aua re·
produçlo fbtca e cultural, aegundo
aeus uso,. cost.umu t tndlçõts, ln•
cluldu u nectssArlu à pr,urvaçAo
do mtlo ��lenu • do ..u patllm6&I .________
u.u_
_
_
c ui
o_
_
_
ni
_

N[lclonal dOI 8CtlflK\lr'HOI IIQ uro.
u11(1ndó QU<" 01 pi.ano, dr pro�ct.o
ao n1i•lo ambt«'nlc ..o uJun i,u1io.
i
r
t t
���U�l;�,.. llr\Ulllfl IV dt Ja1u•1ru tlf' lfe1
"DO: (.'unM"lhu Nw(lun.11 d..» ::X-nl\•
•• •
audro,
"AO' ar AnLõnlo Ortu Mrn1
0D Pieildtn� do Uuuco lnLC'ra!M'-r1tano dt Duenvolv}mento
1300 Ntw York Avtn ut. NN
�....
W1uh1r1,uon o e zo )11 U::IA
"l:1unu, dr J•rn1llr11IC',
··� du runhf'ttmrnto dt V E':u •
qut a 11.,ro\11\ao d(" r:�.in,C'�a::-:t:;lo
por pa,1.. do\, U11.11<"o p.n o u!,1:•
u11:nl0 d• UH 36-1, llrtho Porló \ f'·
1
1
lu
c;11!:� u!�1't::1 ��� c
�
�r��1�t��: •dt>;
Prot<-tlo ao Mt10 Amb1tnt.t e Co101,&..,
ntdu.d,·s lndJ�enu n-.. a,u dt ui-..
fluCnclo'du.sa. rudo\·111 Tal eXJ�#-n<I,(
fttrou a trt11cüo p,lo ,:o,·trno br1:n1u1:.
ro.
011 �h-crtU1rh1 dl' l'Jitnl'Jitm,·ntoda.,
relatilr1o 5t eat.tnde, em atgulda, &O Prt.cUJ�nC't11
da ft t'1JIJt>llc1t 1Stphan,, .
bre probltmaa upec.lflc.amente U.n· no
lp(·t. do OT PMACI óniOo t•f1C"'1·.
aQlstlCOI.
rtRJdu dt ttJr\dUl1r u tlwbur..c;l., do
/\ 11nl1Hsc do� eadtmo.s moslru PIIUIO ,uliC'IIJd0 p,-lo UIO f'm IS8..S
qut o trulnamtnlO dt i;g)1dh> nAo
s
estava multo lonRt da.s rei:omtoda, tan���it\����� tdr:,,·:�Ta;���J�
ções "pedaRóglcu·· t'onstanks dn PM Cl
01,•trf& Broll n• 4 -Ano O. No lnLro� Í>rotf'çOo 110 mt<IO llilmblt"IH�:·;
11 4l
s
lrnl)IICI, nt·ct.u:tarlamí'ntc'. • prtJt"r·
1
VU(AO das tlOtfSIMII tt•CI h1UH4U....�
1
u
por atr1n.CUf'ltOJ°'
...; .•
?v�;�
:,T�1:f;
- � PIIJ\O C.tvt" ou nlo t-Onf...l
Taboca'. Ele ·mandava' o, fnd10, com • J>•rU<IPIIClO du p(Jpuí,i� "'
lembrar e tscrever acontttlrnt•ntoa
l º
do pia.s.siado. o.s QURI& ele nrrtvlR no
('
!��:��
quwdro, paro todoa ""' 11Junua copl11• ttttr•. COHIIJ ,, ,cv111fft'U, O. mt'..
rcm. Ma.s clt·1 htlllm que nto qurrhun moa dl'lllndr1 t Ouvi-OI c,o l>�no
de Jtlto nen.hu rn m•l.ar TabOCa'" tN. l'OC'l\.t, tni HondOni.11
de R.- T•bou � • cmprua1ub1ldli·
- fk a protc-(&o ao mt10 a.cO.:tn·
rla da Puanapantma. Sncwnblda da tt f tUIM•nf• tmpOrL&flt, p.r1 U
txploracAo da mlna dt Pltit\8fl1
UID. por qu,- u nrt1ucla(ôu oLt...uC
Vt-at, IKUahntnt.t, que Eaydlo dando dt funna QUI...'-" a,c,r,cl.Q? Pw
dlrlRla o, ln dlo, pora tomar Poslclo que oa Ltc.n1c01 dn6(' lhuico, qu.aJ'HSI),
cr1uca contra a F'Unal. 01 WaJmlrl· em vltatru de 1upcrvU.lo na rtir1�
Alfonrl dlsstram qu t Egydlo !alou do Impacto. ntaam,u a ouvt.rtm u.
para elts: 'Por que a f"una.1 n�o mil•
cou sua ttrra1"'. E nu llnh11 e , 1 do
Cudtmo 1, pOR1na 14, podt ler,ar: IUU lldtíll0('H1
,1
Tat, QUC'llÕf't do t.mp0rl1n�c+�
"Por qut nlo dcmareou noaaa tena?
r
/\pljemo JolLI? Por que?".
: ��������';!� !��to'; '
05
nha: a p���:��°"J1o0:a3��:1;:.�:; ptlO OT PMACl, embora ttJUO,
"01 W11mlr1-Alfoarl dlsura.m qut aqutltt habltantu da florutl o.&·
Ed.yKfo falou pua olu: ·o aovrmo ml.Jott1 lnltrtaaado. n• au a prt�t:,
... �
m11ndou brancos po.ra matar voce,·". 'llÇ-0.0,
Ntnhunu1 htrdld11 cftUva dt pr�. ,
u
�/;:. ':!�·�o!:�� .in� �fJg�� t.e,('l.o ao rndú •rnbl«'nlc fui h>rn&d'I .
pa,11,
a
rcittAo
e
o
t111balho
dr
•hut&·
branco matar vods".
ltR·S64, no trt<:ho Jt mtn·
No Caderno n•Jl, a tknJca mu• mtnlO daut.6
em tn.nco ducnwot,t.,,
da: ' 0� Wa1ralrl·Alroarl dluerarn clot1,1do
mtnlo.
• . ••
'QuWquc.r plano, qut pou.a.m.;
&.c,r 1ldo t1.prt1ttn1.1Jdoa ao IJIO a0 uLr
racrtvcr lumWm aobre a.a brtQ:u..s rn· k'ID
K lur .,n prodw.Jdut tm 11bLO,e,,
trc ele, mesmo, no pundo, wunto
de tttnocraw. com
que elu na.o 901t.ar1m". E, na.s obstr· w,, por ,-rupoa
u 1
t
e1
ª
r,�ft!��:
cF.;::
�:"c��:
,
0J:1�fr� '!.tr':� �;:.;
nlo ton.m t-N;l.lltf ..,...
que EgydJo falo u para eltt qu e ·110 1trlaru.t-1t0t
VldOI.
':. ' ,
pQs.sado voch vlvla matando a F\I•
COiocado tUdo \I.IO. oa w-rviru"·
no.J. Por q�e voc!a dtlxuam dt laur tot t>Ulir(ro qu, qua�Q.ucr planoa de
Js.,o? Comprido
c•rto. Vivia d.. proUçAo 10 mtlo amblenu aó JIOI·
rendtndo sua Una",
1-&ffl vir a lt'r acdlo. par u
.. ln.tU·
lulçlo se contanm com a parUrlpa•
OS 'ANPLITOI COM "TU"

ru��,�� o� � i��,,�f::

lt(SllVAS
INOIGlNA-$

i 1��J:,i;; i,'��:t,::� !���J�:
vou npt"rar o Hm da ANC e gozar
meu descanso As maiores rtcloma·
ções, •Rora relaclon1d1u ton\ o Pro,
JflO ru�,ulí1r - "lndn 1 1ut Ju5hu -.
prrJudlcom o Projeto OQ.s.tco, que vai
ron.sumtr uma fllbula".

Seringueiros;
aliados p ara:·
convencer BID

��;���,:��c�O��1:,�,�!i.\� ·�·���n!�
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A quttl.lo du nrbu ptt0eup1
Rra.nd ""' dtn,uJa. Ele � rcfert ao
u..unto vtnu \'C'1U ntUI Cttl.a. NU•
ma cl,las, dU: "JA vorb1 do Tln J3ro
Ulu tspt:. rt.mo, que mrlhore 1010. J6
com o primeiro proJelo da Al'IC, pois
o Júlio dU que o n<l t rõ«llo, nln·
autm duata" Mali
•dlanl.ft, apO,a su·
Jerlr pre,., do ..vt\ho'· 10bre c1. Lu,
clano, allnrul: ·-companh•lro, l<>d1
lula f boi. mu &tJU vuba ou com
vrrba muito balXa t clao me,mo. >J
PUCI utlo atm rt-euno1, po1I u ver
bu dJttl&I ,Ao ll\SUlltltnUs •· •n·
qu.anlO o TB e.ao voltar a ttmet.er,
n.O. nada poderemos raur. MantJo
de nrba f tmpon.antt",
A quulto das vtrbas f 1mpor,
tant.t tamWm porqut o C1ml ntttl•
$.ll.a c-onuat.ar ptSSOlS para em·tar i.s
tenu lndCttcnas Na cana dt Urand

e»

,

lml)t'dlr o 11.:\f,1lt.1m1•nto d11 rudo,
via r1orto V,•lho-lUo 11111nro. • UJt,
31W. t uma das mt•t.,1,1 qu, M prupuJ.t•
mm tod.u as or�wna .. ("Óitt ubJtU!• .a•
rntnlt' tmptnhi.ll.u rin M'5:'\11f u d&•
rf'lrlZC'J du Coni,• lho Mund1.1I dt
h:n•Jo., CrhUu t1nllid.u ,m 19-81 o,
,,•r(nwuturu Lu1uilf'lru, p•rUélV:'\ffi
d,•ud luh1. l4"11dú h'1W pru.,.\i, avwr
o U11nco tnt.t•n,mtri.:wnu de- l>t'.1,cn
volvlmt•nto •UJDt, qur, p11rrn. 110•
bou procJwlndv • .su:.P('l\.\i,,o d<> li•
nanc11untnLO tot1t«11dv p,1111 a ubr,
, Oo ,w�ulvv do Clnu. lt'lur dt t»

u r,sulamtnlaç.l.o che1ou a m bal, at do, motivos pelos quais abando·
xada - "'1UJ>do Brand J)O"IUt um n&m a st1u. Brand tmlt.e Jutios rro1•
sclrM e lmpubUchcls sobre a condu·
ta das muU1ere5. Em seguida, t12 re·
rnúlUa..." -. poli run11 • polo tcr�ncla a uma antropóloga \'tnezuc·
a
Q
\l t
Dl'IPM. mu tm ,...uld1 lol r,voaad
d
c r
ptio mlnlatto Aure11ano Chavu a
u
1M,ru1lvld1dte. E lnmtn\- M qut Jwhl·
�oi�i�:r
�
�
!��
'TI:
mente
•aou,
"qu11ndo
m•ls
prtcl.sa·
C�,��':cro'ni
nit • quut.Ao d 1. nUncracto em lerru mos dt algufm boi, l)()r causa do
U\dJrtnu. D.lo ,ui conveniente cr11r Pttln$C8 (N, da R, - • gnnd• mll"la da
tXp,tC:UliU'IU dt dJttlto. A colncld�n· P,r.tn.tp•.n•m••. nAo temC)S u.se tl•
em tom dt or·
tia da 1u1pens&o com a ut.rat.f&1a dt gutm". E pn,>.$.,C'l(u,
Brand e, ptlo mtnoa. c.uztosL
drm dl' batalho: .....3. - T,mos de
Nt'ase mtamo d ocumtnt.o. Brand lnflnrar mais gentt, ainda que n.ln·
f'
gutm na N:aUI� dt Jovens tenha ca,
�-�� ��;i:�:
paetdadt1, nu&& IICJlo qut as CKhlrl·
Con.aUtuln�. nJ• porque conta com ntn1u pOdem str aproveitado.,., A ti·
o 1poto dt 48.S coNUlulnlu, ,eJ1 iwrança llca rom duu ·Dfrlcanas'
porqut- N.Kt ··nada tnltndtm dt nu • prometidas J)lrn $tttmbro. t rldfcu
nhto1". Mala ain d a, acrttctnla, lo �tdtr un, conlrtJlt> que tra noaao;
"Oalacr CU% qut. a str manUda I re, 1sso torna a coln multo feia com o
daçlo, nlo txlau a monor poulblll·
0
1
t
dadt du rt1tnu at..rtm txpJoradu �����:. \ rr�\��i � r
,•• J O "'latór1o do KnuUrr foi rol• com de.spesas. Mtt.s uma vn lnsaUs·
m<Dte J)l'Ovldtnclal. O Coni"<UO t facto do conselho, que volt, a ptdlr
nouo, o mlnfrlo DIO ••'* ulllUado. uanspartncl• t preciso saco. et,
Sita. nlo ltmoa d úvida. v&I comp,n, por wn lado. \'Od· tem dt lnur a
º
tr
1
IU all[WllU dtnol&I",

��:- �os 'irmãos', o solo e o subsolo

, . -"0 ttlatór1o dt Krsuu,r foi rui•
t.e provtdtnet&J·-. dlJ: Brand, na
1111.u.n.a d, 3 dt Junho 1 1..Mbena..
na,,t lrtcbo cs. C&r\.l Brand
dloculot o probl•ma d• CoruúlulnU,
• tlcu.o Npor que tt rel\ra ao depol,
menLO que d. EA'in KnuUtt. prt:ll·
te do ctm1. ptt11.0u , 8ubcoma·
o doa NtJroa. Populatõtt lndl&t, Ptt.SOU Dtflc.ltnu, t M1nor1.a,
t
º
n1Utuln·
�� !��"J! ��7�
..- • t> D'S1n
.
pot taur um
.
prtndpla
do
. dudt ua u dt·
t .D
sprtDclptoa
Clml
t;t,i6r1co
��o.
Dtpot&, ut.abe.lf'C'f'
vol rt u
qu d
n :e f
&LI �
�.ln1c1almt
p.a.rUr
doc.LnJo.
te. nunc
dad c U·
���� ol w::i
b,!:
çlo LncUt,naV,10 1�
11lc1ro, e.atn ada t dez mllhOu dt
pt,s,,ou.. em 15,()() quando da clJ.tp•
,a d& u·p••···�to d• Cabr&I. RoJ•. o,
hdloo ,....., l'Nlu:dd0t I no nwc1mo
·1oo m11 � 0 dado iala portJ�
,cana� Por ablunlo, a bJpõU&t
!Ja auto-t:xunc.ao f rorço,o co ncluir
� a twtOrta d&I "'l•cõe• eoLff o•
PoYot lcdfaenu (N, de • · - A,
tn.1ivac:vl11 tie de MiglNI), e a aocte-dade <k �•m •uro!>lla u cara,u.
·tiou por um Jmpltdooo m.uucre
:a,11n oo prlmdroa.
· O. IDdJot aobtt'fl...,.uo. portm,
a.lo M>bttvt•t.ram ape:n.u como lndJ·
ttd.-. Lotinram l'NilUt como Po-

.-

Na A,nazônia, aulas �e
agitação e panfletagem

O ah'o doa "companheiro," do
Clml t Plllnga, • aron de mina da
uJ

���: : :�:!1;�ç� :\s:�,��:���
Brasil no mtrcado mund.lal dt estan p

:,o� ��i�����Á.WtJ:�ct�r:

condlçõta d• llxor os preço, do eata,
nho a teu bel-praz.n, como no p11•
,ado.
No Jornal A C,lflce (Manau.a), de

º

e

:�,:� :'
aia"��� cTi�:.��:']��:
n1I 1maionenae. o coordenador do
Clml, Ouenter f'r1nct.sco Loebtns,
anuncia que-, com a "ldtnWfcacoo e
dellmllaç&o da Ar<a d.. Wolmlrl·

�!'��ro 3o�����·r.;;·i���
1

:':�:::,e::�::�1f:::o��::;C::

pr1odado lndl.t•n•, • a omp,.,a d•••·
r• ser expulsa daquela reglêo", A ln·
fonnacAo era r1goroumente falu,
conforme dtclanoçõt1 de dlnl<lrt•
da emproa.
AÇÃO POLÍTICA

J!: l�:

::� ti��: �.
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çOta consta,nte1 da carta qu.e Brand
lhe dlrlglra tm 3 daqurlt me.: "/\
::rJi:o�: � ���: :,;;;:�·c:�ri:�:;
barulho feio, com detltraç6e1 llrme1,
direi.,, de que o r11.11,�a volta pua

!f���,
�!:����

J�

:�!��:;��� �� j� ��:�

00

f:� =������� �

,ªir���·'r, •
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Na una a Loebtru, Srand tu
referencia • uma pe11oa de nome
Egydlo: "0 problema com oa contra•
tidos contSnua, com tudo multo ln·
aatlsfat.ôr1o. NAo H CONerut um ho
A chave da q ueJtão
mem como o E dlo, o que l uma
.
elo fe'.
eUCado dtv, 1er moA tranqOllld1de com qut Drand f'::r�d�-��
con.aldtra aanht a couta e o mou\!o
1
d
pelo qual Otlatr considera •·gordlo" Sch��J:, ���:
:
º ado reside no artlao •21 altabellzaçAo doi fndJo.a Walmlrt·
c!.
�
�
: :t1�
Atroar\. tm r<lal0r1o d• Uni;Ql•Ucas,
0
··Att. 07 - A p,squlaa, lavra ou
�:�
exploraçlo de mJnMoa o o aprov•I·
tamtnlo doa poltncJals de tner,ta ortogralla mllll<> lnAdequada, o povo
h.ldr6uUca un ttrru tndJa:enu aO· linda �btu tttlnamento na tscr1·
mtntt poderio str de-stnvolvlda.s, i. da Jlni'u• - como soletrar e dlY1·
dJr palavru em alJabu - e uma no
0 1
çlo do que t ler.
NAo f apena.a Junto tOI fndloa
:;•;��e �'e�: 0
naclonaJ e de de lnulltlrem ,.. .. "',.
Seru,ndo o povo, u auJu eram quo lrab&lham, 1'11 mina, lutm a,1.
conhecld•• t •vflclentH P•'• o con· prolongadas d•mal.s • toram uma taçAo com Ungu•11•m t11rtnh1 pua
,umo lnte,no • H:plorâwel• (Idem) rnlatura de rtcordaçlo de ltndu e 1 selva amazónica. Dlatrlburm·H
tm out.ru puLta do Ltrrtt.orlo na• hlalõrlas. pollUCll e 11t1bttJz1çlo. panll•tos como eslta:
clonai.
"Trabalhadorl Com o 1uor do �u
Tudo taso podtrla or confirmado
s
º
1 1• - Apnqulsa, lavnou explo, atravh doa caderno, doa aluno,.
raçAo dt ml1tfrloa e o aprovella.rnen· 1...1" Tambf m elu t&lanm quo EiYdlo
to do,. potenclals de enl'rgl1 h.ldréull nlo enslnou portuau�• mumo. Se� tudo o que 1e1n11 eat.t contido. up+
ro·U no dia 11/01 ldbado) para po
o c
ca de qut ttat.a ulé uUao, drptn•
dtrmo, convcn.ar a reaptlto de tudo
� ��:r
dom da autorluçao das populaçõts :::��r
lndfgtnu envolvidas e de 1prov1çAo m&lmenle, 10 lonao do lempo," O o que noa lnt.erttaa".
do Conll?taso l'laclonal. (.�
1 3• - Ao1 lndlos�lo l><nnlll�OI
a c•l•. • t11,c:11.c10 , a a11r11npuatm
tm IUU ttrra.s".
1
1
Ora. • maioria dos mlneralt e ml fff 1�º��.�:
nftlo.s cuJa prtsenca fol dtt.tctada na UCNl4.ri.o
d• CNUU, ac11,1ndo aa q1,1eJ1 eh d• ltani.1.nty Nl-NMH•M cot'II • pr••
AmUOnl1 t de &llo valor lntrfrurco •
ª u
11
de pouco (ou nenhum, conaumo in
,i,'
:�oy:t�•:: ::·
terno. No Exterior, su11 comerclallza. ru•Ua. HetH otatlio, No,uttra ttrl• pt• nl,m 4u fatUld.tde1 l•r•h d•d.u a..
dldo •Juda iara rulhar pt,qul,u ,obro tompot1tnlu 4• c1,.1. CoM luo, • ltaf••
uplorach de mldrlH ,,. ltrru lnJ,, 10 d• honl•ba • lal,rfronl•h• • L,ilrnu
• dt ('HLN,k mah dUlrU, 4uaode ae '"''
çlo tsUmam qu• tm 30 anos o mer 1••••·
Ore, '"" U 4• Julhe de 1911, o r•l•tl· •110 d•• mluloMno, • Nn1t.t.1,
cado pod<rt encontrar substllulos
. ú e p,..
1
pano oles. Compr,tnd•·... por wo,
por que 01 "companhelrns" rceomen·
dam que nAo haJ• txploroçao de ml· r4•e10 Ceho r,aro 8Uv,IH), da 411a1 alnd• s,4rqu. e mu-,e cio• uw und•
preulonad• ptl.ot •llll1tu 1h Celha
Htllla
o 1t1ulnl1:
u
.
i
�:������� ;r
�� :,��u�
;f.-:::::':!�:;;ld•d• ,., "ª('" ,
3!;j ,�
mam sob a terra. Compreende-,e,
ª
, . J. ,u .
1
t.ambfm, l luz do• textos do nnt,,pro,
:::11:.·.�:.�:�;�::rÚ::: , �. . ,
1
)eto de C<>n-1utulcAo. por que Bramd ilellle do Clml oe BrHII, OOI UIIJDtel
A Ufflplnha, 4u._.. pe,_.••nlo, do
co1Wdtra rundomentol o rtlalórlo• anot, AHm da, reunl&u p•ra traiu de: Cl"'I uu•h•• edrclto ••c:lonal. M •••u
depoimento de d- Erwtn e �suma, auunto1 t•ladonadot Nn'I a Ccinttltul, opinião, 4 no mlnlni• audac:l0ta.. poli,
,r,m
dtt 1tuu<411 •• t'lftrllluçio ,m
(IO,
oultvt
,ounlos
forem
h1todn
ttf••
com Oalger, que sua dltlclllmo desa·
lar o no dado na.s rclaçõts entre usu , rcnlc1 à aluaçlo do Clml, r..1. dMum,n , maHa d• mulhno l11dlH, eflf'lu1da P4'I•
ruJ•
fruto do ,ubsolo pelos lndlos e a prol· 11cio rtttblda, podemo,, a,1or1, dtrlnlr 11.trrllo, .. 1,1.111 •MlrH at\ln(4u
""' qu•h•u.r lli,e ••lruluta t1io o fMiluna ,a,n •• ,,hu·I·
blçlo de exploru tnlnfrlos pura ••· nana eplalio p,tn•I,
llat6• •u ,t•Hft(le co n1 U •er 1.. ri�::,'d:'::.•:-.:.d:.r,�•:_n::::,C� � 'r.�
porL&&çlo.
v
!i,�:
,.,1.
o Cl ml hebalha ·"' .,1r.11. ,ol•ba· .uu,inl • lfU1&(4.• q\H
Oa ·•comµanhrlro•" t o, 'lrmfto1
dlma um ,ouro t•,n•f, fflnd·
do ut1,u1ho" drnun•sc H mflus. Jun• ra(h r-om • lciitndbl11 t:,1U, quf" H 11ml, da•, dai •<eN
• •Ju, nll• Ju ( alh• f'rrt.-, I•.
circulo do., quo conlfo· l• ao• rtthtr•• de• h1hHIIH(Ún, ,,,., u,1, 1111hu•11h
1ando·so
r,l•dona•
• allnt1 Jo C•JI qu• lnh·lhoH11I•, tuJ• qu• OArte11•ad.a1
é
hun o c<1111erclo li� t11l11órlu1 e mlntt• tl1t d• HqlH<., 41ue
do tom o Clal e u tort••
111d•
d•
lnJo,111a(4u
II
recebe
•U•de
•
ional,
Internac
ral• no mercado
1
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dt ttpru,nt.auva doa •t-rtn&Utlro1
da Am116nJ1i.
- Em dt'lua d1 noruu1
: t\,.
- Por R«'IUVU txt.raUvLI\.U!
- Ptla pl.rtlclpaçlo doa 8trlf>
IUtlrOI nt dtNnlçt.o doa PJanot f

::���,� �.
r

�lo do PM
A��:IUAamrn�.
Jaim, da SUv1 AnulJo
PruJdcnt.e..

••

A 'inestimável ajuda' do cônego ;:�:
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Í
::t.:.:; :e:!."�':���:1�i:.::: !�
t.ef\lf d• M, a ld•MI ,. oftr«ff ...
rutM • l'l'fUtl ,.,. rtt0,,.._t.(... ._.,...
ttl..tl•n.•a.,.10 ro• • f1.i. _., ••• •
4u, t.HI• te•httlf'_.. o l.t't.li.JM .,.,_.,
rt• de CNIII, r.d.• & ...J, ".,_
•..,

!�•Z1:=!:.r.::.=:

':'!.�
f1&.- " q11• .,,,..,....,,.. aã.-c-s� t
a14 puud•t111luJef\Ulu u ui�•• .., •

e�-::!�!� �;:,�::·��::,'::,\[

::'p:: ::!::: �-z.w�::::.·::.�::.�;.;

lo', t h"p,o,1••1• •o&a, �u• 1 .,.\a, ffr:'.
,_. da1 H\u-<i.• c:-tonh• • Ch"I ,.M an.,
da••• ui•••• ro1•11•14ado lncllc,a.• f
nÃ• nou� ,t., hucu u ...J... Prlo 11"'9"
ub«-mtU, t'11u I• ,..,,b,,n. a1 lnf•rnu•
c6u dH •lhll'olu, • 4 • •,1lr ••ln i"•'
r,u, • ,,,,,.I•,'•
iÍHri,nlvtm ,.,..
aut�I;::::. ª:.,��:�
... 1..-.. ..
..
,,.11,,11
..
••• puuh,
Otu11d• M•alu Affl•••111k• "

r:�\I
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Cont1n1.1a omanh4

Deputados acusados
de abuso econômico

pertence a
toda a Nação
AOt=�ftmAoO

.....,.....__ ,_,,,, (.
}to Cimi· entre ga as. suas
-�l"

�

lçeja leva os indlos

Constltulnle. Nas emendlls do Clml, a soberania restrita

�Inendas à Constituição
..

•· 1\fusionários
.;; nada falam

Ouu pn,pootu de em•ndu PopuJ.a.re.s ao proJeto de Con.sUtultlo.
1
0 ;��·;�:
1
l
s
o
:::. H4 un1 ..Uiacie qwaa• Hltn• die !�!.�:�rr:�� �l�::� ����e�:
1
t
Junlas. conaegutta_m c�rc,. dt 80 mil
lnaturu e roram 1ubicrlt.u por
auf\ci.u ó, -.1o1 uv.l1, lmnt• N-m t o· 8" u enudadu, entre elu o Conse
Vui
l&.11.do la,,m..rt•n•h lt1i, ,..n ad.a, .. lho
lndJatnlata l,t1aalonlrio ICbnl) t
Ãftl.&.1 êob. O t'MNl,nad ., rerloaal do
(UNI).
C4,al t• )bMua, • •Ju.looa.r1o Guln- • UnJto du N1çõu lncUsenu
du tfnu lnd.Jgtnu.,
demarc1c:to
A
ttt FrutiM"'t LocN ... •"- tttct>.u I
l•pt-enla, cmMI• ••tc.Ja dl&na1'11ol• o d.lttlto d()I fndlOI ao UJu/ruto do
,. ... Htti1ôrie • ...,,..� •ttN•· aubsolo, Jnrlutlve- ath1dadtt extrau.
troa ftt'<a\ttn\n c-oa rrp4rtuu. Na.,.. 'fU. e o rttonheclmtn\O do UrasU
quWlottu •� M.u.111. dom Clôvla comoum •• EJtadoplW1étnlco"doo1
í._"fti •u a.Wa pNterha ,UucW.
prlnclpal& ponto.a d'a.a emtndu, que
em multo pouco ae dltertnclam.
w•
•A1.nvN ele rtlcaN, pubUc ado ,..
• A proJ)Oela de emenda do ClmJ
u
1
PoNul 18 •t'Uaol e utabtltco, '"'"
outru dlsposlç,õe1, que .,. n1çót1 ln
..adu • n•la•t• d.a NaHN:cào da dl enu l o p ou Jurfd.tca, de dl,
ua
a.
f
liiWN-Wtrlt"a ct, RalblN, ,. • li l•tro- relto
ptlbUco lnt.emo, eom direito,
,.0,... aM bnpl an lar •• ,ro(rama q,ua
gara.nUd.o.s 1ob� a.a k'nu Que OCU•
111ra.nt. a ma.aultntie do• ladíoa Wol•
1:11írl Atnarl. Staua4• • realtse. parn, 1ua 0t11J'W1çao IOCII.I. u101,
Culnler a...ctMo, Mha •"'• ••u a\l\u,. CO.Stumts, lradJç-Ots. Unguu e auto
�itnrta ••wrr�. ,.,...,,.0 bra, nomta na aut&o doa btn, t neiiõclo,
.a.,,,._ ,-uH .,.._,.,- "ª a q�u· ..,que Lht1 dlz.tm tHpelto", A propo•·
1 la tamW:m dllpõe que ao.a tndJoe j.&,,
ú.-lad.,,p&L
, rt aatanUda eacolutzoçlo em Ungua
··�
-�'E .. Bndlla, o uuuor Jurldlt-0 cti PortUfi\J,U& e em IU.U llni\,lu rual-tr•
Cfm."l, Jllllo Ctl1t r, dhw ·�·-- q•H I I n u. A• rlquez.u nalwaJ.a do aolo,
..ta •lk.l,J d.a CNBB'" , ... ,.,,,. .... a aubaolo.J cu.noe nuvlals, 111.a:oe: hXeJI·
U.dOI tD KU., llml\.el dom1.n1&11, OI
t� ......,. -«.DrJtu .
"r.!

:t

ua Amazônia
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r1oa que ntla ttm nnsc.ente e foz e a,
Ilha, OuvlAla . IICUl�I IA0 btlll du
naçoe.a lndiatna., dt acordo com a
emen da do ClrnJ.
A emenda tarnbêm anUl1 atoe de
qua.lqutr nalutt21. mttmo oe JA pra,
Ucadoa. que lenham por obJet,o "o
domln.lo, a PoS,St, o 1110-, a ocupaçao
ou a conccaaQo do bt:ni ln10vc1a du
naçõte lndtaenu". A aUvldade tX·
tnUvl de r1quczu na.o renovivela
twnWm uta ved1da, telJUJld0 I pro
posJçAo, 'bern como I remoçAo de na·
ç�s lndlt,enaa do aua, tt'rrflS. A pro
p01La pre ve aJnd1 que ciaber6 ao
Consn,050, "rxc luitvamenl<!", lecll
la.r aobrn u can. riUu 101 dlff'll<>I
daa natou t.ndfVt!-nU, cabendo ao
Mlnl.aterto Nbllco I de!e11 o prolb
çlo dos dlrol� d'*ltl POVOS.
Conimuem·•• crlmta lnan�•·
vtla, do acordo com a pn,poat., os
atoa que poaslbltltem, autoruom ou
coniUlunm 11,vulo du tenu lr1dl·
ltnaa, que re1lrlnJ1.m a.1run, dOI dJ.
rello1 doa tncUo,, ou que 1kntem
contra • ln&.tlf1dade ft,,101 ou cuJtu·
ral d11 naç0f1 lndJge:ruu e de aeu,
membrOI. A t:XteUÇAO d• poUUca ln•
dta•nllt. hoJe uer,:Jda po.la Jl'unol
•••• coorú<n•d1 POr õrrAo próprio
d11 adrnlnlst.raçao frdtral,, mu aubor·
d1n1do a um "Conu lhode Reprt,en
t.uç()('a lndlgen1&1", contonne a pro
PoalçAo apre�ntada ontem.
O lllumo artlroda pn,po1t.taen•
t. do o<rvlço mWtar oo membro, clu
naçõu lndlr,ou.

"NAo acello a l.eae de que o aub
aoto e doa tndloa. O ,ut>aolo f da no
cao bruUelta. em toda a 1ua ex•
teu.ao."
A 1tlrmatlo fot ftltn, ont.em, nn
Olmara, pelo dep�tado Oalrrl<I
Ouerrelro <PMDB/PA), corulderado
um doa matorta geólogo, do e,..u.
mesmo por um de aeiu odvtrsl\r1oa
polJUcos. o t.ombem deput.do Oor,
aon Ptrtt (POSIPI\),
Ouerrelro dl"ae que pu.11•ou J 2
onoa t.rabalha.ndo nu tloruiu, d 11
Af11az011l11, acmprc defendeu a rco1o
ala e oa lncllo•. mu entende nAo ho·
ver J)Or que nào ae explorar a r1queia
que porventura oxllla no 1ub1 oto
d•• o,,.. lndlacnaa, goranUndo-ae
11<! uma pa rtlclpaçlo do1 lndloa no,
atu• rt.tlU1tado,.
O depul.Gdo, que peJ.a primeira
vez aubla à t.rlbuna numa tta.sllo da
Clman, dlaae que lrla kat.ar do H•
..e,.
,unto porque "a qu0114o des ,
vu lndl&ena, e da tolreranlo rtll.rlta
� extremoment.e l(TIVe e lmportan•
te". Deolt.rOu·ae "eatamcldo" com
u den\lnclaa de O r,t�do d• s. P1ulo,
embora ele própr1o JA houve11e do•
nunch1do a extalfnclu deJlfll Lobby
contra a mlneuçlo em l<rru lndl·
,ena,.
Por aua vez, o deputado Jo,6 ou
tra (PMDB/AM) uolnnlou que "a
tcntaUva do Clml e do Oonaelho
Mundial dH 11r·eJu Crlalll VlH,
mtlngtr brut.411men� a n01u aoben·
nllt". Citou v4tlu, ltccho, du1 m11�..
riu pubUc.oda, por O E,ttcf o de S,
P•ulo, para demon.stzv eomo a.t de•
atnvotve tua t1tr1tf1I• do 01ml,
"VeJam a 1111vlCS1de de:aae loto: que•
re:m colocQr nouo palt como ,ubor·
<llnado ao mer<:odo mineral Jnl<ma,
clonal''. comentou ele. E 10 deputa•
do Ruy Nedel CPMDB/R8), que o
apartt-ou para falar a.obre 11 "ml1lr11
em que vivem oa lnclloa", Jo,e Outra
respondeu: "Hoje nAo tenho I menor
d�vld• con procl>unar que o ifúnde
rc1PQndvel por luo • o Con,elho
Mw1dlal d., IUrtJu Cri.ILIA", ConU·
nuando, dtu, que tudo que o Cllnl
vem Jazendo, hoJe, colnctde com 11
ddermlnaçlo daquele con"Jho, E
concJuh.1 dtundo que o sovemo tem
de tomar uma provldtocle, "IOb pe
na de conlvtnc!a".

Acu,u,do, de crtme dt abu10 tto
nõmlco, os depuLíldo, Jorae T11deu
Mudolcn (esladu11J) e Olraon Mar
condes f1Jho HedertJ) corrtm o risco
de ter 1cu1 mandatos casHdOI pela
J1J4tlça Eltlto,al. 116 um procuso no

entnaou. no comitt do enllo c-e.ndJ,
dito • a:ov,rnador. Or,,1t.ts Qutra a'".
O prõprto lllvartno levou Ct1I01
att o com1tt de Qutrcte • viu quiindo

�!�Jf��:����1t! �� �����A� :;�:�: :
lh1du 11um p1acot.c, e r:ntr<.u no C0ml·,
�. enquünto tle tlc:ou t1PtrtJ1do
tm troco d1 conces.slo de Ucenç, de urro. Cinco minutos dtpcb. C11.1l01)
l&\xl e:apeclat no J)Ont.o do Aeroparto voltou $('tn o PIC· Ot.t. "PtlO La.mtrlJlD
lnt.tnuaclo11al dt Ouarulhoa, Um dt.1· do paeole". eont.ou AJvU1no ao pro- •
ac., molorlstu, AlVDr1n o de Pa ula motor, "Carlos so Podtna
d.d�
Dutmo. coutou a JwUça que dru eis xtdo li dentro, pols nto podc.rta e•• •
,
80.000,00 • um lntermed10r1o, chama• eondt·IO constvo·'.
do C•rloe dOI 81nto1. que de11contou
Alvar1no conlou tambtrn que
o chequr, lci um pac.oW! com dlnh,1·
ro e entrou com o p11cote no comi" UII li IICcnc• -� hOJt t que um C'OII•
aa aeu. Admllson 01.J Oracu. 1 •d·
Q�i:-c�:��:,r.; qUJJ1u em troca dt um \'0)'ll•c lsa.l.
IO poderia te-lo deixado li d<nl:ro, verdt, mala C.I 20.000.00 cm dtrJ'.<�
pois n6o poderia escond! ,Jo consl·
ao··, contou AJvartno em dtpolrnent,o
10 promotor Paulo Ant4nto Bueno pôJ. C11los uu &empre HH um:> t
rcc,nttment.e o vlu dlrtii,ndoo Vcy•
Ollveln.
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poUUcoa de haver rteebldo dlnhttro
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Tudo começou hi ull me:ae1.
mab ou me:n01, quando um motorls·
i. de láxl, qu• pagou a t.axa exlilda
pelos polJUcoa de Ou11n1l ho1, mos
nQo rtctbeu a pl1c1, procun,u a PoU·

:���:� g;r;o'':'Je����,:��:1�
via um dt'put.1<10 Jedtral COluon
M1rcondt1 ntho, do PMOtu, 1 PoU·
cln Federal prdtrlu encamlnhu a
dcm\ncla ao Supremo Tr1buna.l r'e·
deraJ, l.010 dcpola, contudo, outro
motortala denunciou o mc.mo tat.o
ao procurador rtg!Onal elell<trl.l de
810 Paulo, AntOnJo CuJoa Mtndei.
E1te rruuldou que um u.seuoruu. o
promotor Jelhro Plrt'1, tom,.aae o d"·
polmtnto I t.errno e requtaltou I do
cumcmi11çt1u cnvlitdo velo 01 1 r 1w
Supremo. �l>Ob d, r«tber OI doeu,
mento11 o procurador rt"COnttndou
que aeua aueuoru procuruum ou.
tru pesaoaa tnvolvldu no cuo e u
ouvtuem.

,..

O motor1ata AntOnlo Olhtte,
fundador d• coopcrauva de rno�-:
tas com ponlO no Atroporto dt CUm·
bica. ptdlu wn1 llcrnca tm num, J.a
mulhtr. Ua l'trttna Ollvttt, porfl• ..t,
&egund() ele, Hbl1 qu.t muJla at ntt •
tal.ava con.uiUlndo, tntn os quW
uu-'10re1 do prddto. verudc>rta e'
pe110111 lnfhatn\et da cld,11,lt dt
Ouuu.lh0J..

OU vete contou (lue:. ,m outubro
do ano pu,1do. foi 10 comuf <Se Jor8t Tadt u Muf1aJen. n1 ru a 1� de No
vembro. em Vila Or,lvto, ondt tot 1.n
tonnado que podtr1a cor..t1,,'U!r ,1.1a

�:�� ::::
�; n��:.
bro, ta, Vl\,IK'flU da f"ff'l\iV Part� ºº
d)nhtlro 1Ctf J0.000.001 fol tr.ttt·�"J.•
a r!Av1o lzoldJ. coord.-·n.ador c:a e.a.�
panhâ de Jorge Tade� Co:':',O r.-.o
.. ou,·ete oAo paro"'
ttctbeu I llcrnç1
01 CU 20 000,00 rtu.anlf• e foi amu·
A p•rttr dos re1ult1doe dos de- çado vllthu vnes de que PodeN .. dt·
""""'ctr" ,e c:011w.sr 1 ,1._-utm a
1
tt.!twJto d• \'tnda ,1, IIN'ui;.i.1 So
de Slo Paulo. La1t Loureiro. uma rc,, runcso O mot.orlsta. $0.. C'O!C'\;l.J H-'I,
na rnumo cor.to da LI·
pruenLaçAo rtlntando 0$ fatoc. Na catram
cen\a"',
ç
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ram lómttdu. ouiroa ttta. qut, 1tvun•
do ele. "robuat,e.ceum" o, elementot
prellrnJnu,a do pr1melro.

Oa l"LO• IOo os seaulntei, de
acordo com o., dePQlme.nto, que a
Ju.,Uça El elloral colhtu de Alvnrlno
de Paula Bueno, AntOnJo OU\•etc
Knzuyul(l Ouu e Jost Pollcllll)O Cu,:
doso: o prefeito de Ounrulhos, Oavul·
do de C11.rlos, dr comum 11cordo c.orn
O! candidato, JorKe Tadeu MudaJtn
e Otrson Ma.rcondtt t'Uho, pusou a
dar Jlccnçu paro taxl1 tspe,claJ.s com
ponto no Aeroperto ln t.cnu,ctonal de
OUILNlh<n tCumblcil), em llt>eu de

O molor1,ta li.uuyukl ouu, qlie
e
o
�:

�! ; ��s�:��:��
b l

l!� ":��\:���

��\!:���,����! '1r.
��"�;�:tr:�
su. tm lloc• d:a l.1c.-n(41 Como 0�1.l.

nao Unh• o, c,s u 000.00 prd1d;1,
pn�u ll ia..:<'r prup•t:llt1d,1 n., (.lt'q:
µanh� dr JtJ.r.:� T.idru Mud.&Jrn'\ :•
• •
Jos(• Pollt:art)() C'1Hdo&o. oulro
moton sta.. lwmbtm tr•balhuu n•·
nmponha de Jtir.c1.· T1.10cu "-hu,h1!.-n:"

Para bispo,
rc:i::t!: �r�::::�f�::ir:::;;;.
'solidariedade
111
internacional' i��!��s���;;:��W1Jiaf:�!õ j�,;:�u�:i�S:����'I,��!����j
lnt.crmedlt.rlo, entrt motorl1ta.1 t
preftltwa, um cabo cltlLorQJ dOI doll
CIU'ldlda\,Oa charnAdo 1-"l&Ylo lloldl.

nhc-clmruto d11 ,·,·11d11 du pll,rll.t ,tt-'
l3Xl1 que kr1a.n1 ocurrldo no tntclu (.ft
nO\'Hnbro OWC' h:;lvt•r wr.a d!tn-tn:

tntu·a11v1 l<'mP� u plaru vrnd\
dcu, o araundu niu tumpni, 1u• par·
O procurador apurou, not dcpot· te no 1tcordo, ta uctt&o de- 1thcurn o
O presidente do Clml !Conielbo mcmt.os, que era ext11d 1 PAfl a con• vtll dlrt•• 1 CtS IJ0.W0.00 ou •tt C'tl
ln dtaentai. MJaalon4r1o), bl1po Er· ct.s.sAo da Uctnç1, w·na quanua mlnJ• J �0.000.00, t:lc útn,· ao µrumotur Jtt>.
qur tirou ub<ndo aJnd,
wln Kreuuer, con,t<lerou ontem ma de eis �0.000,00. Mas houvt c1.uo.s hro Plrt'J
11
"complttam,nie faliu" 111 lnJorma• de motortshi. que Pliwaram mala de
1.11
•
cm111·�1Úl
para
000.00
100
C.I
f
çO-ea conUd111 n11 ,�r1t' da report1gtn1
rnuo ··1p. rl111,h. ' Jlif'l tll fflvc.«\l,l&.1
publlc1i1d111 pelo lat•do aobre • AmM• llrtll\'."· Ao que "Curou o prucur1d,,r. qut P1'Wl&hl11 t ntu t«-(C"IJ.ft•Jn u ll·
w
�(111l1 Au.atnaco de nuclrnento, o
C"C'OÇU, "Sf' IU,M'f ,t�'" dt Ü\UJ'\I•
blapo do Xlnau dÍ..., queo Clml nun· noo u co1\M'l(Ulu, uprnando. att hó Ih� PQr UI� tc-rn,.,..1,. '"il.t t:Ut U OOC'f"
ca, propOt a ldtl11 ela aoberanla rcelrl· Je, em vAo, pela contnparudt De u.J .w-rtr.u"'!m"' Ern wu dtpólrr,.,,..
\.O, Jo� Pollnrpo Card<w> c011\.uU,
..u ,ob"' os terrttorioe tndl·
ta do er
c
ter conhtclmtntQ de Qut ··ntvlO�h&�
:n�r.:���� ���: borou
aenu. ··Ntm t eue o obJeUvo da cn·
um documenlo tm QUtt p,ttat.&•
Udade auatrfaca", aert.setnt.o\L Se· dat.os ut.Ao amuçados, era.m. o fPO tont.31 do dlnhttrQ rtttb1do dl)s rnV"'
muJ·
t
prcfrltwa
da
funclontn.01
c,,
rundo «ile. u report11ecn1 IAo "t.en·
Indicando qut ro1 ,c1uto.n...,
t-OfULQ.I,
dencloaas", pc>rque hi (Cn.lJ* eeono to ligados ao prefeito de OuaruJhoi. compnnha dt Jorit' t dt Ocn.on ,
mlco, por t.ru dela,, "aobretudo de
O motortai. Alvarlno de Paulo mcnc:1onw1di, Qut l<m tm M"U �
Bueno. <:Mado, cont.ou 10 promotor os nota.s tlScal.J corrtspondcntd,", O,
mln•rado"'4".
Dom Erwtn aaranUu que a6 IOU· Pau.lo Antonio Bueno OUvtlra. que motort.sLa c.h t aou a obt.er wn1 cop1t:
do documento. mas 1nlormou que
bt da lnlclnUva do movlmonto d• Jo
�C'U uut.Or nllo qutr se lndtspor f()t�
vena 1uatrh1co1 quando elu estavam
.i1di> lt}c
m•do Cario• dos Santo,, cuJ• prolta• Ji>rge Tadtu. por..,ut o d
�mblt:�
coletando uslnaluru. "Nlo paaaa a:ao ele lgnora. mu que 11t>e str um
'!!
u
de um ato de solldartedade unlveru.l mllltantt do PMDB. Alvlrlno dwe r;;_:��. � � ��o�
em r·elaçAo aoa povo, lndJatnu",
e
b a
O encarn1ado lraaJ dt uul.rUlr ((
allrmou. Ellle movimento. ..i\lndo
Jg�� !
el•. nAo ltm qualquer Ugaçlo com u mas, oa pn\Uca. sO corueKUlrla um lnqutr1to c:onua o.s dot.s df'putados t
cOrtt-11Crdor tt&!onl.1 fltlt.orlll, Llt1r'
enUdadea nlclonall clt.da, na, rt lucrar no prlVll<Jlado ponto dt taxta o
Lowelro. a qutm tul tnr11mlnl11d1 i
porta8'1ns. "É pura IDvençlo, um 1b- espoctala de Cumblca com lnt<rlo rtpruentlilçQo do procund\U'. St'. tat
1wdo", dleoe el•. O blapo afirmou rencta de algum pol!Uco pode""º· J.tls mtstJ. Ucu provodo o ·'abu.so
e
o
c
..
aluda que a lnlclaUva de coletar aul �� � 8;���
ec:onOmJeo do, poUUcos. c-lts p0<3t-
natur-u "fo.l txclualva do movimento da por um t-aJ de Oomtrt ou Oolme.11, rAo pcrdtr stu nuutdtto Pou o ,.,-u..
7 .f$l, a.:.swie q.., · • d·
Jtl
da
2"J.
ao
de Jovena da AuaLrta" e moUvada que ,e dlZJa accret.tno do entdo vlct-
plunucto r.ao lm�St' • r,c:..!• �
"por uma vuta Ukratura dt.uenUna• aovern.ador Ott•tci• Qul'ttla.
n1an�1,10, prta Jwl�\• tl,1:...-., JJ. ,::i
da em todo ,mmdo com relacto u
No d ia mtttado, Carlos • o t.al cuo dt t.tnt.tnç.a. tul�11.d1, qu..i,do k"'
queetou lndlgenU''.
Oomcrl lev&r11m poasoalmente a u.
Me&m.o Ullm, o bl1po do Xlngu conça para AI varino na Preltllura dt
•
acba que u reportqena podtrlo "ln• O uaru lh01 e receberun, em 1:roc1, mico".
nu1r n..-uvamente" aob"' o, c:r.ba· como garanua. um cheque do Dra·
lhos do• consUtulntt1, "que vinham
manlleatando pre<><upaçlo coo, a
,,ou"'""' e w,uo ,.,,.,u,
t111UnUa dos dlrtlloa doa povo, lndl· Alvarlno contou à Ju,Uça, Carloa Ih<
"'"°""'W llli ,...,.et,\f trt<� u.w <,.,_
a•moa·". Patt ele, eae deve ae:r o "ob explicou que "ficaria com czs
lt lflt�,.,....,. hJ, 11)111 :ll .. 114 :HMII
o.,.......,... . c.,'-' , .,....
J•Uvo doa lontt1 que utto atrú daa 5.000,00, 11ue 1erla ,ua cotnwlo", e
report.agon.o, principalmente oa &:N· •ntteaarta o restante, "como dt lato
e d
;.
r
·
� �=��d:�:i: r���
�
COnlzo.r 8 rul1\tncla doa nOVOI d)o .
paalUvo, con&U t.ucJonall".
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Respeito à soberania,
pedem constituintes

• l'OITO ALEGRE
AG!:HCIA ESTADO

•• ,,.A amblçlo aobre a Amaiõnta t
e.norm.e e o qu e o.s orpnlsm� lnter·
nacloo.w liJadOI IO CODIClho lncll•
r•ni.1.1 M.t.ulorwlo IClmlJ t ao Con·
"-lho Mw>cllal du JçeJu Criai.As n·
tio Lt-ntan'-0 taur f uma poUUct lú·

AGtHCIA ESTADO

o deputad o Oll"IOn Pues (PDS·
PA) tncallllnhou onum fl Mesa da
Ctroara proJ•to de ruoluçdo, ,...,na·

Por eue vez, o Udrr do POC, de·
put•do 8tquolra OamPoe (001, tnca,
mlnhou I M••• da ConaUtulnte ro
quortm•nto ele lnlonn1c10 cllr1ildo a

���r:��!

��º�e:�.���! a��.::�t����
de uma Com�ao Parlamentar de ln·

:C.'n�"J'��:ih��: �:
gurança Nacional sabia com antece
oencla du d•nllnclu aobre a Am•·

dtnW\cla 1fr1.a e documentada como
tsta dei O E,tado do S. Paulo" - 1.Ur·
mou., da ll1buna.

A11embtft1 Naclon•I Oon1Utulnt.e
no tocMle ao problema lndlJena".
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�. o vt�pnawtn� dA A.w0<l1çlo re&polll não pode Joaar no ixo uma �·::. ��·� tri·�=- �::����
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�ç1ntreW de 81.o Paulo � c:ons.tthel·
rqa, SOeltdade Rural Bru:Jwo. Re
rwP_ 'ncou.le L
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CURSO êXITO
SEMI EXTENSIVO

m

Em M,n;u,. o governador do
E o deput.ado FarabuJlnl Jllnlor
tPTB-aPJ tnvlou l Mosa da Con.<U· Amazonaa, Amazomlno Mendo1l
tulnte proJe!O do dt<:lsto dottrrnl· cla.nUtcou dt "crtme de ltsa·pAlrta
...,,ou qut u dtnllnclu contldu nando que 1<Ja rejolt.da, liminar· u propoo� de rul.rtçlo • aoijorru,Ja
n,wu reportaae:o.s a&o ··,xtrema·
nacfonal. na t.e.ntauva do ae dar au to.
ç
n
Q
:u"e �,;;,�:,: = ��oC.
�! �g nomla ao lncllo. "NO.., de Amuõnla,
Estado brUU•lro IObrt a,:u terrttó OI 11ovemacloru e a eocledade como
dDcn rupelto t aoberanla ntclo· rlo, parlJculannentt na AmuOnla, um todo, criamo, o InsUtuto Supo ,
rar. E1t MDdeDOII a aUludt do Clml ainda que IOb pretexto de prote lo rlor de Estudos do AmllZÓnJa, exata
ç
pOf tnttnder qut. "por l:rú da dtftaa da autonomia du naçõt• lndl1onu mente para colaborar com I UnJlo
d!>! lnclloo, hl lnttreue, upwlos". E ou d e cllrtltoi do• 1Uvlcolu". A uu pare o equllibrlo N:ológ!co e proser•
u que os consre&Slstaa nlo Po ver. t'J.S.e f o camJnho m.a.ls r4p1do e vaclonlat.a e pua o d"vtndament,o
l
da verdade aobte a. lntereaaea d4.1
deixar de Ucar 11.entoi ls
d
il
er
.., de
1ocledade1 prlmltlvu brul lelru.
r\ clu d< O E,t,do. po,qut . ••
ltJrU dl Amazõnla nlo ,ao du mat.,
tmelnleio,u Arriuiõnlu.ou oura ter,
J6 o d•pul•do Antõ11to 8u l hn
lql,·ta. l<U 1ub.c,lo l<m rlquciu d,,,.
<9U}UDIIJ, que POdem Htar at.c,undo Cur1atl !POS·SPI ptdlu qOJe seJa 1•1· rltórlo bruUclro t suJelt...• • ,obe,
nacional. ou ela soré polco de
anla
r
li a lillll&Crlçlo noa anais da Clmara
aiJÍlttrtsJ<S uc:ranseLros".
•..o dtputado Oullhtnne Afll Do da strtt dt reportagens "Os l ndlos e um nwnoro Jncontlv<I de nações, deº
x l
ç
o
,
em
wlnou
JI
QUt
IPL·SP).
nlllliOI
��! n��: fo�� �� ��/�,���:::;,��
,Brá!IJ1 WD• llsll propondo I crio· �o"�e1�11r::��: ;
d
1
º
ç» dt urna Comwlo Parlamentar tnvlado ao p1p1: "t pr<cl!o que sua
�
""'1nqutrlto na Ctmara F<dtral pa· Banlldade ulba o que OI õr�I\OI da �i�.�rfa'�eºn�\e: colncldt'11et1a''
"e1tton.h1
11' "apurar este llpo de lngerenc11 lrreJa vem rucndo no B ruu. como considerouem coda rtserva lndl�ena
d•.
lato
o
tsl:ra·
minha
a
aqui
lnt(maclonal". S.Uentou que ·este e catolleo. reilslzo
propost., se encontrarem grande, ri·
que dtn ser anall· nhe.a polo comporlalntnto de parte quezu mlntralJ.
snni,unto arave
..
da liteJI".
�i:o 1 rune10

���i�
·-o:'i::'!1':i�::n
�O E,t1do dt S. P.tult. T1cou.l1t ob
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Neste Inverno o HI0ROSPORT, goronlo oeu vorõo,
Em oponos 15 dlo1. voe, toro suo piscina lnsiolodo. com o
9o ronlla , quolldodo e know-how de quem j6 produziu moi1
do 3000 plsclnos em 1 1 anos. Programe ogoro HU varõo 88.
ligue HIDROSPORT .
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FRANÇA, MARANHÃO, NUNES PEREIRA,
NIEMEYER E YELLA - ADVOGADOS
CERTEZA DO
MELHOR NEGOCIO
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Política

13/8/87, QUINTA-FEIRA• 5

. A conSPIRACÃO oorJTRA o BRASIL ..--·-.
- �

.

O setor mineral brasileiro, no âmbito em que é representado pelos que
a final assinam, sente-se estarrecido ante matéria vinda a público através
do Jornal .. o Estado de São Paulo» dos· dias 9, 11 e 12 do corrente mês, e
de outros jornais que vêm tratando do mesmo terna.
, Constitui obrigação dessas entidades virem de público para:,_ ..•
1. Consignar, como sua posição, o conceito de que os bens minerais
do subsolo constituem propriedade da Nação brasiieira, desde que contidos nos limites de seu território, abrangida a superflcle correspondente,
por terras habitadas por lndio ou por não-lndio, por preto ou por branco,
·
por brasileiro ou estrangeiro.
2. Repudiar qualquer forma de Interferência externa, quer de fTlOdo
c:1lreto, quer de modo indireto, na fixação das regras constitucionais dis
ciplinadoras da exploração da_s riquezas minerais do subsolo bras!le\ro, as
quais, por pertenc�rem a Naçao sao bem comum de todos os bras1le1ros, e
em seu proveito devem ser exploradas.
3. Deixar cravado para sempre, que os lndlos que habitam porções do
território nacional são brasileiros, e os mais brasileiros dP quantos exis
tem, devendo, os seus interesses e os seus direitos, sere,.1 considerados
em comunhão com os interesses nacionais.
4. Afirmar o propósito de I utar para que a atividade de mineração que se
desenvolva em terras indígenas se dê, sempre, por empresas cujo capita!
· çom direito a voto e poder de decisão, em sua maioria, pertença, de forma
direta ou indireta, a brasileiros, desde que resguardados, preservados e
defendidos os direitos e os interesses indigenas.
5. M anifestar-se contrário a que as atividades de mineração somente
sejam desenvolvidas nas terras indígenas, corno privilégio da União, no
caso de inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo ln
tern� e exploráveis, em outras partes do território. Isto porque:
a) não e justificável destinar-se para uma atividade de alto risco, recur
sos oriundos da arrecadação de impostos pagos pela população brasileira,
ao invés de serem, esses recursos sempre escassos, destinados aos ver
dadeiros fins a que se prestam, que são os relativos à educação, saúde,
saneamento, casas populares e programas sociais em geral;
b) o fato de condicionar a exploração mineral em terras indTgenas à
inexistência de reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno
e exploráveis em outras partes do Pais, corresponde a impedir a expansão
da participação do Brasil no mercado internacional, através de bloqueio
das exportações brasileiras em beneficio direto das forças externas do
minadoras de · mercados oligopolizados, impedindo, em consequência,
qualquer conquista tecnológica, no sentido de valorizar seus produtos
primarias com agregação de valor, permanecendo, sempre na condição de
simples fornecedor de matéria-prima;
e) a atividade não comporta o estabelecimento de tão estranha forma de
monopólio, com o afastamento da iniciativa ,privada nacional de atuar
numa área de tamanha importância pará o País, como é a da mineração.
6. Dizer, finalmente, que o Brasil é uma Nação que por toda.a sua hls
. princípios humanitários em
·tórla se caracterizou pelo pacifis·mo, e pelos
relação a todos os povos do mundo; não há de quebrar essa tradição em
relação aos seus próprios filhos, como o são os lndlos .brasíleiros. Disso
deu exemplo Nobre e Majestoso Rondon, que com as insignias do Brasil,
percorreu as terras indígenas, pregando deixar-se matar, a matar.
O Brasil soube, sabe e saberá cuidar de seus filhos índios, como sa
berá compatibilizar-lhes os direitos com o desenvolvimento nacional.
7. Refutar as declarações dedicadas a representantes do CIMI-: Con
selho Missionário lndigenista -, as quais · atribuem às empresas mine
radoras o exercício de um «lobby fortíssimo» em detrimento do lndlo
brasil.ejro.
Os·� ·senhores Constituintes saberão, por certo, compatibÍllzar a ex-·
ploraçã·o· mineral em terras indígenas pela União e pelas empresas pri
vadas de·capital majoritário votante nacional, com os interesses de todos
os brasileiros, sem d1s.tinção de raça, ·cor ou credo religioso, mas sempre.
brasileiros, como brasileiros são os índios.
Bra sllia, 12 de Agosto de 1987
SINDICATO NACIONAL OE INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DO ESTANHO
SAMUEL HANAN
. Presidente

·.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM
JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES
PRESIDENTE
. ASILEIRA DOS MINERADORES DE OURO - ABRAMO
ASSOCIAÇÃO BR
ANTÔNIO DIAS LEITE NETO
PRESIDENTE
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[,\reservas nas
Láreas erri que
\ há minerais
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,; · 'Relatório reservado do De
partamento Nacional da Pro
dução Mineral revela que as
íi_ovas reservas indígenas es
tão sendo criadas em áreas
pnde o Projeto Radam det�c-,
tou minerais e metais nobres.
iJ)esde 1981 ,foram acrescidos
J6,4 milhões de hectares aos
Wl milhões existentes naquele
àpo-em áreas indígenas. O Re1ator da Comissão de Sistema
tização, Deputado Bernardo
· Cabral, sugeriu que o Conse
lho de Segurança Nacional se
pronuncie sobre denúncias de
que estrangeiros pressionam
os constituintes para evitar a
e_xploração do subsolo das reservas indígenas. Página 8-·
,...'.·.
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Fufíai cria reservas onde sé- exploram minérios nobres
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Tuma pede pressa
para Calha Norte
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1r,i11 em 198&, crtKtllm m1l1 d1 18 mllhõu dt htctern 1ô na Amaz6nl1
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nàonal nos 1en1ulrlos lndli,1\111 com
popub1çlo acullunda. Tambtm st rttJO,
rntnd.1 r;iut as cvcn1u1ls 111111ll1rõcs dt
inu lndl1•rw .,J,m l•ltu 1lnvé$ de
wna ampla cons1Jltt U..outru i.tt11 dt
admlnltrado ffdtral nocadamt111t o
Mln.1.slhio du Mlnu t Ertttcla, r.m vir
tude d11 lmpllct(c'x'I nlaclonadu 101 re,.
tu, ... entr�t1icos t mlncrw do no
çt,o, "
O documen10 10lldt1, por Om, "cri
tirlos acelúvtls" paro a amptl.oç.lo ou,
ttducto das irtas lndícenas • sucero
tombtm que se contt11t • Compmhla

de Pnq..i.a de Rttunot Mlnerw ou

���J,.-����kd3a �ti�\fsT��Z:.

:�� =:i 1:,:��:��:

:�.:!��
,
�C::�;�'?�1 com lndlscuUvel aU
At coloc,dtnclu apontadas pelo ffo
latórto do ONPM nio uuunm surpresa
11>.1 011401 de Ml;Uranta, ICl(Undo um
mllllar dt ah1 µaknte.
- A milon.a d.u rt�rvu crfadu net•

�:����rro�j!1:R!�a!°:�!���:

Ir! 1 910 e 1!114, ruli1ou um amplo
ltvanwn,nto por rada.r t a.eroro1�,.•
mt1rla. ÁJ OrtJnb.a(Õ<I lnlemadona!J

thtram um,. rortt p.utldpatio nutt
p1octuo de amplLlçlo dt rmrns. atra,
vts dt prts)Õtl nrrc-ldu J\lnlo ª°' Ofll
nls.mo.s � de1otnvoMme1110. lnclu11n o
llanro t.lundbl
A 1t�('1\o dt mluionirlos nrAIN b

::

f!s'°

d�:�:u r: c�::f�
r��
m
:��t�t:. Am����!°l:!!:1��.�
m1, qur- Oca 10 Nont do Rio Nl,:ro •

��:';,�!�,.

l

��.s:.��pt�,����f�(O� ���h!:
1
�,�/,�[::!:�:��.:,� :�1rr'�J:
1es rteun.os mintnJs Hltruos",

abral: · Conselho de Segurança Nacional deve apurar

BRA.SluA - O O.pulado Btrnar
C•bral (PMOB AM), R<luor da
mi.ssio de S1.m-m•tiuçáo, conrJ,
rou • deounda do jonul "O E&·
do de Sio P1ulo" - de que a A•·
><mblêia Nadonal CoruU1uln1t
.s1ana stn do prtsdon,da por es,
1ran�elros para evlw a uploraçJo
subsolo
das ttservu lndiaen.u ..(.tto '12\'Wlmo que tntrea
5U
urado tm tocb , ,ua txltn!i.io...
• elt. '> �nstlho d• S.�.r.ça
":icion.ol clnuu .. m,nlftsllr so
:..rt o W\UUD com • documtou.çào
A tÚiltDIL

1Uitll6's dt jo.-.n., aWU'Ú(:Oo,
ndo ll<rnudo C..bral, foram
iw apenas coroo uma manifesta·
,ao dt um JP'Upo d• pessoas lotun
Hdi.s , prrocup&das com o futuro do
mdlo bo.slldro. EI< &Jlrmou qu• em
hwn momento consldtrou o IU•
qut lbt foi tntrrcue como uma
rnda ao anltpro)tto dt Con11J1ul,
Bernardo upllcou que nJo e&·
lA.- •os u1ranctlro1 ttnl&r l.n.Outn•
:ur os tnb&lhos da Consútuloto.
•. o O.putaclo
de
,·,ln.
RJ) l' lonnalbou um
utrimrn to p1r1 • criaçlo da Co,
· o Parlamtnllr de lnqutri10 pa
.J m\·tsd,u o usw:ito. Sc-�ndo ele.
"" quts�o f antíi;,. EI< lembrou
1st, too J!,61, tle mos.mo apmtnlou
1•<hdo dt CPI pua lnv<11lcu o
,...., do ln11µyto Hud,on - dos
>dos Unidos - ,u, tinha por oi>
vo lntUt\oltlonaJlur toda a uplo>
:,cio dJ Am.a.zônl&. t,aqutl.1 oponu
:1, ,i., ti< rllCebtu o 11'/I0 dc,s
• • ;ui.duo lltmardo C.br•I • Cu
nt Riihl A CPI construiu apunr
"' &i dtnúnc.Lu e. com o apolo de

Adolfo

m Uh.ares, dtsmontou toda I opera·
çio eom torno do "Lago Amu6nlco"
- como llcou conhecido o cuo oa
fpoca.
SÃO PAULO - Os senanlstas Or,
Pan qur a CPI sri• Instalada, 1<ri
!ando e Clíudlo Vlllas Boas del•nde
n=wno aptnes a sua 1provaçlo
ram ontem uma lnvesliga(jo rlgoro
por p.,m do pltnlrio da Cãman dos
D,epu1ados. Depols. a Comissão Jeri ' .. em torno das denúncias de que
organismos rcllglosos como o Conse
l21> dias pua apresenlal' os ttsulla·
lho lndlgenlsta Missionário e Conse
dos das lnvtsligações, praio tslt
lho Mun dial de IErtJas esrarlam en·
qu,. se for necessirio, Poderi ser
movtmenlo
num
volvidos
prom,elAlo por mais 60 dlu.
Internacional CAlm o ob)cllvo de ln·
lrodullr o conceito de "sobe.-.nla
Adotío dt Ollvelra qon.sldera n..
m1rl11 do Emdo'' sobre •rus lndl·
ttuirí, a uploraçJo do ,ubsolo doa
,
1tm1ón011 lndij:enu, mas dts<le QUt senas e evitar a uploraçAo de recur
feitt por ,mpres.\s genuJnamtntt '°' mineral• de stu subsolo.
braslltlru, ou ptla própria União,
dtpend•ndo da na1unu do mlntrio.
ª
Pa.-. ele, f Ju110 que os lndlos recen e
m
r
d
1
�;' d� �� fe����
:�::isi:/:.�\"os':s� 1nantia de ,111 privacidade. Ele fu ���o �..�:1
dl,
nanJ!la
acha
lm
10nante
a
1
que-s1jo dt rtsu.llu que 11u1lmtn11
vul1açlo das denúndns como forma
ul$1tm ap,nu 200.000 lndloa no dt
alenar os constltulnte1 com rela·
Brasil • qut, .. ÍOl'<m d1d11 u ter, ç6o 1 quest,o lnc1J,e111 e I expio>
ru d• ruineln que •le• ttlvlndlcam. taç.lo dos minérios em ,uu ltrras.
cadJ um teri um larlfúndlo nu Para elt, a lavra em irus Indígenas
mjos, 0<11.1 forma., elt1 Qr..1rllm devt ur 1n11luda caso a ta$0 e ,xe
�nto de lodo o território e,111dt pela Unílo e nlo por minera·
'"
:O.J'nl:.
doras prlvndaa.
O Jndlo, na opinião dt Orlando, de,
dld
nl
RÓI
� ��
uploraçjo do minério ur.:ente no
consldtrado como uma p,rrtl• da
subsolo da terras dos lnd,os. Estos,
sociedade ao bdo dt ou1ru minorias
tm ,ua oplni.lo, d.veriam t'fflbtr o
como os neeros e os hurnos�xu3J.s.
1u.fü )L'nlr �r" 1 ,� 1,0brevlvénda.
- rn-clslmos raur tudo para que
Para tlJ, I ntct.uátia a dtmarnc!o
o lndlo não stJa pr,judírado. O ld.-1
du ttrras lnd,�enu de forma dtO·
..r1a. lndusívt, nlo meur em ter·
nto,L P,los stus úlc:ulOII, ti:! por
n.s Indígenas. M;as preclsamos 5-tr
rtn10 dr,\ minlrlot nf'f'· t<�rlo• pua
rrallm, o n�o podemo, <111e1cr quo
o ck-><nwMmtnto da t-conomla bra
o l.'.i.tado dt.'lxe de explorar minérios
tm dmrmlnadas mas apenu por
úlun ts�o ,mba!Jo das lerTII pet•
que li 1,ro 11\dfo.
1e""'n1t.s u �cões lod(aenu.

P.'!���:;,� �:�
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l<�Jdo p>ra um •uni< On,J d< toJJ
o mattri..JI.
11,1111 Homl'U Tum:a ··t nJh ul.1 ,
pr,·h•nsáo contldJ nu 1km I d.1 U1rt1riz 'Bra�II n• �· do ('ouM"lho Mun,
diol das l,ortJos Crb1i, dt v«><·nu
a,: rlquw.11 :rnu;mll('.Ji l'-,rJ o J�"�·
fn11� d;u il:rJnJl'i ri\ thi.l\·'-""> rur.,.
�las", Desde on1rm o. ,uv,·nnt,n
denie, d> Policu l\1kul Jo
Amazonu. P3rj, Arre • llur.1ma .,.
t�o otiscn.indo t,mb..\m u ftW\'t•
men1a�s dos ind1,;s.

Empresário lembra
denúncias que fez

i s

rs%i

����iih;�\�� o�h����� ;ut;.
e-o nun11,•ro um" l)l•lo únu. m,s 1o>
Co,·emo nunra 1,·n'U11ou nrlt.
- Rt'(tnh'lnl'rth.', prlJ\'.'ur1:1 o �•
nlstro Aurell;ino Ch.:a\·u �d..Ls Mm,n
• f.m·ra:l,,J • t'll" n.oda f.-1 N,•>U •\·JiJ
s

ir u
fL.uciJUO
o f�i,�1��:�,v; l>'�:! �,�:!::�'�t' 'i,
�h-nd1·s dr Ah11,•1oL. 1•"' ..,.

do--;x��;�·��'iJ�fg

C:� '.:,�":�

��1!�':f��;�l�,;�i�!'�:!:s�1
�t
º
:�j:�,��� �!�-(�::�::!; dr:'õíi'.� :..�
\'trJ. umJ nunl.lo no 5:Jbmélt dJ l�

MASAUS - 0 lllrt1ur·Pn-,1Jon1<
da M1ncrJ('i0 Coldi:n Am.t1on t um
dos pioneuos d.l nuncrJ(.io ru Am.l
1óni3, o gaúcho J:hon Hun:..ld. d1,><
onlrm qur h:i m31, dr <1ncu ,:.nos
nm denunciando a acju dvs m1>sai.>-

.Villas Boas critica
ação das missões

::.:�r:,:
i�rs·rJ:.r,����:-.� ·��::i� o'i

IIRASII.IA - A lmpJ ..,mçlo lm<'
d,l;,,1;1 du PrOJl'IO Caltu �onc t • u1u•
ra forma de .:.aranur a O('�IP,,(Jo d4
A111:i1u1111 na 01,11n1Ju do lhrtlOf' r..
rul do fJ.. 11.11ru11rrwn10 dt l'uhoa t',·
llc:ral, 01..·h·1:JJu fto1ncu Tun11. l'.tU
tlc. o proh·tu du, •·uf\'U Arm.&d.t�.
QUt vts.;i dl·í,·nJrr H fNntr1r:u b(.a•
sllC'lnJ n:t n:i;lio. � um�·m unta
rurn,a d• nur o hom,m no Non, do
Pais "e nJo dtbi,lo •*lto a acJo
dos mtrt11dorct u1nni::c-1N1, qut
us.,m • mio-d<'-obr>. tnrlusl'< lndí·
�:� �!:n�:��.�l:lnlar conin, tm
A llh'tslo d,• ,\n.110,,· d:a Ccn1nl
do Pulido do DPr t>IJ d, ,J, onh·m
trabJlhondo sobre a 1<nt d, d,nun,
dos publir,d,1 1••l.1 l111µn•11>J d.•..J,
do111lns:o "'obre • h'nl.11lv• d.1 11.:h'J&
d• inlluencbr a Con,1Huin1t no ""'
tido de :ic1..·llar a h·M: da ··a.obtun1.a
rn1ri1>". Tuina dU qur nlo ll<ou
1urpttw com as d\·nunnu � r"l'\,luu
QUC a PoliriJ l',,krJI jJ tiniu rnl
k'US 1rqu1rn1 :ah:un, m:ucrLJI. quf
tan1t".-1n t)ll k•nJo .1n.1h.wJo. SúLr'f
a "sup,sta con)µ1r:1c-;)o cCJntu o Ur ,.
111 tn\ol\·endo r,, SIJbtr:uha d.i
Am:uon1c.a. •UH flQU<"Uj t °' t,rn·
t6rios lnd,.en>s. e qu• t orqu.,ir,d,
fl(:lo. Mo,1mr1110 dt JcHt.·n> C31ohC'OI
da Ausiri• e pelo Cons.lt>J Mundul

Índios entregam duas emendas com
80 mil assinaturas à Constituinte

BRASILIA - ReprestnlJlnles de
comunidades Indígenas esllveram
on1em no A1Semblfü Nadonal

fc"M

�������p11F.'�. :,,� ��:�a
mll assinaturas, corn rdvlndlea�ôes
q
�po�� �I��.
d�
Ke101or da Comissão de Sls1cmallw·
çâo, Deputado Bernardo Cabral
(í'MOO-AMI, O ankprujoto permite
a uploraçáo do subiolo dJI rcservus
r

��·.c�ti�o{J:

����1��il:�i: �;.l��'.º'ªda pela

Onlem, porém, não houve resla,
cumu tu:onh•n.•u q1m11cl1J u� Uttllos \'S•

�;���:�! f::ci'fe��!!'!ºp:::C:,'f{�:

cientes, t tlu nlo foram recebido,

l

•

nem pelo Presldenlt da Conslllulnie,
Deputado Ulyms GulmarãtS n,m
pelo Prtslden1< da Comluio ae Sls·
lem11luçao, Stnodor Afonso Arinos.
Ab<.lrrteldo1. C>J lndlos se rttlrarAm t
foram convld3dOS por Udtr.tnçu sln·
dic,ais a participar d, uma manllu
t.acão em lronlt ao Concresso Naclo>
nol. �1'ls uma ve1, íoram pretrrldos
e nrar:,m como n�ur,s dccoratívas
no pal:onqu�. rnQuanlo os slndkoU,,
tas se re\'1.·zavam nus dbcur'4JS. ln·
'-'lh.íehos, se rctlrua.m.
No sede d., CNBO. eles encontra,
ram o Sen:.dor St\'tro Gomts
(l'Mllll SI'), 1111,1 l 'l'Ul"i n re,1ltt:1(Ju
dt um scmlnarfo dus lndtucnas com
os con,slltulnte.s pan dtb.aler a ti·
ploraç.lo do subsolo na, ruervu.

d1m1� d1 CSUli - dt-)X- o Pn.·;1d,•n1r
da Co1d�n Am:uon. tmpn.·u QUt!
ocupa :irus na fronteira do BrJ.Hl
com • Culóm bia.
A (;uldrn AmJton h·nt 0110 .ahar.u
dt pt•,qu1>J. dt ouro na n-,:uo C\inhc
ctJ.i ('\!tr..> .\'.tbt\"J diJ (J.:h"m,",
uirtmo t,;ont d.a .,m,i..�11 t:m a.
MXlaciO com a J'Jt:.n:.pJ,nt nu. a
,mprc� prtltndr in"'llr n0> J''"1J·
mos muu a bvn d1s ocorrtnci.u _
o:>mpro\·adas p.:la ptsquba.
- Só Dtu.s rnt lira d.-.,S3, .Jr�n

"º

i��jtd���t���';1�'
c���� �:�!."�!
n:,rnrnto cum o, indu,, - til'"• �·
btm que tu s.ou um nrdadtlfO p.11,
Sc�undo Ehon RonJ!d, r«<'nlr
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JoaoiAlves quer doss1e. da denuncia contra soberania

;;;

.
•
' j '
e
·!.-"rfl}'' ..• ;/>,
O 1onrmador de Ror1I· N1çto, onde pN!valecet• , ,. · o 111lnlaln do i.terior,
• • ': 'Joto AIYU. dlt.M ontem · ma. Getúlio Cnu, que VIII· 11em n1lme1 colellvlalaa ,
� ,., 'quit solkllOC! .o presldmle ·. &ou o Ministro, dlue que de produçto, ou ae por trta ..
•.�. da Fund1cto Nacional do · "N br1sJJelro1. llnlo doa disso ludo eatA o llnancla· ',
lf'f ..,
,..� _ lndlo 1FUNAl1. Romero ,·Podera Executivo, Leal•· mento do 1r1ndec1pll1l llt-.
completoa � tauvo e Judlc�rto nao po- lemaclonal. com vl1ta •,.. ·
, .jj : Jud. 11111
·, •�· ,respe11o dai ckoü.oclU qi,e . dem ualsUr p1ulv1men11 --aervar a Amaiõnla como .,
... ,;;.;, \'tm aelldo lell.u pelo Jw-� HN denilncll". Ele co111I· ealoque e1lratt11co de ,
tt_;,,-; "O &&4a� 4t a. Pait-.• dera que hl IDdlclol de que ma1tr1111rtma", d�.O� J,
N 11\dlooll esti o aeodo ullll, . . lQllo.. .
. ,.. , .. 1,
, ,<,. lo .Es$udrnuocl&s dliem.,
. . • ...
; .
, ; l que anlld1dea lllLtl"IIAdO· .- udouomo eacudo para ln·
·,::::-·.� um, apoiadas pelo Conae- •. lereua que nto ato OI. ·. Como exemplo, ele clloU '
· -�-...-:. lbo lndlaenlsu MluloMrto . aeua. mas confeuou "nlo ' que "h* uma enorme abun·
1Ctn1II, esU111m promo- lu elementos de convenci- dlnci. de e1lanh o no mer- ''
.. ��:um Hlobby" para' menl() pessoal" que defl- cado e a exptoraçto desse'
��_.' l'alriQ&lr a sobcntoll do· nam a quem elu esllo aer- mlntrlo. do qual /li enorme · \
� ... !l- Pall ua areu IDdll!'nas.··, wllldo".
·,, Jazida aa lrea onde vivem.,:
,
,; 01 lndlo1 \'anomaml, I ria',
;,-, .u.s1Jllqueuver
eramtoa•.
.
.
Nl
o
sei
ae
hl
-�� j., .� • Mlnll.lro dara•\
ae,me11: provocar uma baixa de.·
<-.. : encaminhamento que coo- , � da esquerda eav olvldoa .
pre(O
,
no mercado Jnlema· ,
va de cria r uma _., clonaJ", .
·� 1_: aMlef"arCODveAleo&a.
�-·
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-1-�'J".Ministé_rios · ajudam -�a.: apur�r:t- ·i

1
I
·
.
t ·:�o�'lli�fe.S.Cua CIMl�aeooraaru,mo101• 'a�dor quer 11ber 1lnd� ·..
·• . :. , .
• ,,!· CtvU da Pnsldtnc:11 da Re-, · de lle0(6es. ae presta COI\• qual• do OI prlvllt1lo1 du ,
,
, ..
· p(lblk:a. Roaaldo eo.ta w reswara da movlmea- ealdadu rellaloau de e•· ·
• 1\ "
' :J Couto. "9C'eber t da Aucm- ,' lacto de teUJ recurso, noa •' rlter mlatlonlrlo no q111 11 ,Joio Alvea quer aaber tudo aobre H verbaa do CIMI
•
• '
'
1 •
�.J}.. � Nacional Constllullt-., lermos da klllla�Ao vl1en- .'." diz re1pell o l entrada 1
,.l·(, le. ai.oda esta 111:111111.1., WD te.O Banco Central devera• lllda. n0 Br11II, de col1bo.,,::.1., reQUttiJ:Dtn&o de lllCorma- : responder ae exl.sle a1aum1 r: radores es1r1naelros.
.
, U' c6ea IObre u aUvldadn do;, Hl)tcle de controle sobre o : Do Mlnlal�rlo da Ju1llça,
.
:� CJIU - C:0.-lho lnd l&e-, lnsres.so de moeda eslr 1n-, 1 o sen1dor Odaclr Soarei
•
.•: DbtaWllSlonárlO. O pedldo 1elr1 para a enlld1de, 1 quer saber qual�o conlrole
• ·:.
partiu do senador Õ<laclr · qual t o 111ontan11 deaaea que o Deparlamento de
, . Soara tPFL-ROI que d• • rtturaoa.
· t>ollcla f'ederal lem aobre
...;:, 1 kJa "obter a.ubatd lol que
Aa per1W1t11 dlrl1ld u ; 1 movlmenl1cAo d e re111110- · O documento '"OIreiria lea autoridade, do poder
•
permita
ai
es4udar
a
l
o
rmit•· •
ao Mlnlsltrlo do Trabalho 101 e lelaoa es1r,naelro1 a , Br11II n• • - ano O", que Executivo, aem terem a
laç.Ao de rwuro pl"QJe{o de . uo refer entes A slluaçlo ' servlco1 de enlldadea mia- vem sendo cllado pelo Jor- mlnlm1 preocupaclo em
resolutlo" sobre o usunlO. de estranaelroa que ve- 1lon,rlu no Pai,. especial· nal "0 Esl,d o de Slo Pau- averiguar I veracidade du
" ;._ -t At peraunll.s de Od1clr nlum trabalhar evenlual· mente o CIM 1. o senador. lo'' como do Conselho Mun· denúncia, ou aequer cons·
em
enlldade, 10 final d o requerimento . dl1I de lareJu CrlslAI e lalar I exls�ncla ou nto
·� • 1 • Soam ..ao dlr11ldu a � meole
..:. ;" mlAISUrlos - Fuenda. rell&los.11-mlulonirlu. N o encaminhado ao Gablnele que visa a c rlaçA o de um doa 1ludldoa documenlo1,
,-.,•.: Ju.silç.a e Trabalho - e ao caso especifico do CJMJ,, Civil da Presidência, pede· movlmenlo para fater da saiam a públic o fazend o co
� .. ·. Banco Oeolnll.
Do Mlnlsl� quantos esl r 1naelros en- .. que u 1nrormacOes sejam Amaiõnla um '"palrlmõnlo ro a eala aôrdlda campa;c, da Fascoda. 11ravts da I raram no Pala nos úlUmoa presladu em carater de da llumanldade", leve aua nha contra 01 mlaslonir101
.«rei.arta da Receita Fe- � anos, quais 01 1eus pal1e1 . uratncla, dada I denúncia . exlstencla conteatada on· e anunciando me<lldaa poli
• • dcral. • a.en1dor quer uber de orl1em e qual a aua ror- . formulada pelo Jornal O lem pelo c_One10 Cel50 Pe· .
clalescu visando reprimir
drod1SUv1,1ubsecrellrlo- na o ael o que,", disse
� :;. qu.aJ a6lluaçMJw1dlcaÕO maçto prolls51 onal. O M- Eatado de8.P1ulo.
·
•
1eral da Conrertncl1 Na- Brand.
. .;.�
Ele lament ou laml>tm
·!"M· r.r:�'ll't"J��mrr,o:�.,...""'r.�""r;r:?�T'""'";";:""'":;n:-::;:�!'.;'J'rr:�"7"""7'""""".'--:-r�T-1 clonai doa Bispos do Bra1U
ICNBBI. "0 Esladl o parle que "li au1orld1dn prele
de um documento cuJ1 rem dar mala crtdlto u
. u1.1encl1 e neaada pelo nollcl11 do Jornal do que
Conselho Mundial du tare- ao,
desmenlldo1
da
j•s. complelamenle duco- CNBB". Manlreslouaua ea
nhecldo pela CNBB e pelo per1nça de que os consll·
Clml e, deue documento lulntea "saibam d l1lln1ulr
lnexlSleole, lira conclusõe1 que essas maltrlas alo
dentro de uma monla1em monlaaens dlrllldas para
teatral", afirm ou o cOneao . um fim dete rminado, que
oAo 6, em hlpóte1e al1um1,
Celso.
A conclus4o do 1ubsecre- a defesa da soberania, mu
llrlo da �NOS t I de que alm o de llra r da futura
· "se o ponto de partida da Con1lllulçAo os dlreltol bl·
atrle de mal�rlas t falso, 1lco1 doa lndloa".
a.lo falsas Iodas u conclul6e$ ". O �cr el�rlo-aeral
DR. NOGUEIRA
do Clml, Antonio Brand,
enlende que "1 cada repor·
Anlõnlo Brand · escl1re
la11em que 111, ficam m1l1 ceu para o CORREIO
claro, 01 reais objetivos BRAZLLIENBI!:
que
o
dessa sórdida e ca1unlo11 "Doutor No1uelra", citado
campanha contra o lraba- nu malérlu d o Ealadlo,
lho dos mlaslonArloa catOII· realmente procur ou o CI·
co1 no Brasll".
mi.· "Ele ae apresentou
O olljetlvo.
aeaundo :iflrmando e1lu a aervlco
Br and, 6 o de "varrer de do Marco Maciel, para
uma vei por lodu u ex• quem Iria apresenta r um
pec1111vu lndl11cn11 na AI· relalOrlo aobre mlner1cto
aembltl1 Naclonal Consll· em •reas lndl11enu", disse
lulnte e Inviabilizar 01 tra• Brand, acrescentando que
1 balho1 dos missionários. de o Dr. No1uclra I Mauro R.
apolo b comunidades Noauelral pediu documen
lndlgeoaa pelo Brasil alo- · tos do Clml IObre esle lera".
'
· ma.
- Como o arquivo do Cl·
Quanlo As 100 mlqulnll
a que ae refere I m1ltrl1 · mi nJ o t aecrel.oe nem t1U1
do EaladAo, "que o Clml re·
enterrado, n01 lornecemoa
ceberl1, Brami Ironiz ou : 1ub1ldlo1 de domlnlo pC,bll·
ar1rm1ndo que espera que co sobre o auunlo, como
a Reçella Federal de Be- um relalOrlo do Cedi ICen
ltm lnlerceple-u e u tro Ecumênico de Doeu
apresente ao público. Aa menlaçAo e lnformaçAol e
;_, • ·� •
'
• •
1
1 •
•
'
,
111111/lrlu. du )orm,t paull•· du Cona11 IConNlho Naclo
la, admlle Brand, "deixam nal de OeoloaJal - aClrmou
claro que o Clml,os mlulo- Br and, revelando que e111ea
ntrlo1 e a JareJa Calõllca, mesmos documento, lam
comeleram um 1rande bem foram encaminhado•
r&mpanha do EIUI· :_ Ilho de venlo �tra o Qual manlreatou 1ua tslranheJa
'c rime', que foi o de IIObre- 101 mlnl1tro1 Aureliano
. ; . Uo t como lllll raroance , lllvate o Ealadlo. lelldo • revolta "com alaumu li· · por• 10brev1vencl1 du co- Ch1vea, daa Miou e Ener
1
• • � ma oi,e ae prec1"m Criar., que a dlferent1 de Cervan- '. JU autorldadet do 11over•
munldadet A voracidade a11 e Co111 Couto, quando
. , .;,; &odas u clrauatAnclu pa-l" tea t que ae trela de uma·.· no, que altm de lazer coro
das arandea empreu1 de ocupava I puta do late.• . . radar a lmprewo de rea-· ·. mooll11tm sobre •menu- , com esla puanOla qulxomlneraçto".
.
rlor .
. i: lld,de a Oblell\lldade". A . raa". Dlue ainda que "lo- teaca. JA tsllo delennlnanoa mollvo1 de "0 Esla· O Clml forneceu tamWm
' �;' compar,rlo t do tx•• da mon1a11em encobre ai· do medldu pollclalcacaa do" dNllrar "tamanho ea· ao Dr. No11uelra a cópia de
sumaacotau".
\'lsando 1t mls�a re111 11 0. l� praJdfflte do ctml 1conaepaco • eala campanha", de uma repruentacAo da enll·
acordo rom Brand. • por· dad e,
enramlnh1de
a
,· l lbo lndl,ren1sta Mlastona- O que alto encobrln- 11t nu areu lhdl11enu .
que '"o Clml OUMJU dlscor- Procuradorla-Oeral d a R•
Para Dom Tomaa. • pt1·
, rtol, Dom 1'omb 8aldulno. ' do t a erutt11a ci. noua aopúbllca. que araúl • lncons
d a r dos lnlurues d .. mi·
1, aiual bllPO ck Golb Velho..
bera.ola econ6mlca u en,- melra ma�rll publicada
' Pa.ra de.• ltTk de malé, prea11 mullln1clon1l1, : na e<llclo de domln110 do , oeradoru", Ele lamentou llluclonalldade do decreto
que alauma1 1utorldadu 811.�15/113, que abre a poul·
atravt. d.l llberac;lo lncon- . Ealadlo, causou Impacto.
, ; nas do .IOnlal paullll.a "t
.
• • pur1DW10Uaem".
,. ._ cllcJonaJ do nouo aut>,olo, .' AI demalJ mallrlu, em esleJam "fazendo coro a· bllld ade de exploraçao ml
neral em beu lndlaenaa
flll tampanha".
: . , Dom Tomas. faundO ou- • a.lo aó du raervu lndlae- ·· ,ua oplnllo. · "IJ1o apenas
- Auusta mullo consta· por parte de empre111 mi
·
tn comparaclo. disse que . AII.
,
. uma dUulcto da primeir a,
.
ter
que
al1umu
lmportanoeradoraa
• ) -tsio t uma ap«1e de PMlt- :o U:1)1'aldmto cio ClnlJ •• nao tr&UlldO 11101 novot.· .:
.
.
J.',
• • • •
•'
. • • A .. 'k:... ;. -� :--.. � ••• � ! . ;._;� ,..
.,: ,. f - ... . • �-. •' ..•• • . : . .J,., •

' ·eNBB ·nega que o
document·o exISt·a

,:·.. t

;-�::r. Bispo·_ acha tudo; �_'quix�tesco"·
;:·�;.A

.-.
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ped� dossi� :; ·..
sobre Cimi ·
•

l

.

O ministro João Alves. do�·
Interior,
solicitou ao presl-i,
1
dente da Funa 1. Romero Ju-�
cá Filho, um closslê comple�
· to sobre as denúncias de que · .
entidades Internacionais,.. .'
apoiadas pelo Conselho Indl-'
genlsta Missionário (CIMI>,
estariam promovendo um.
lobby para restringir a sobe-i
rania do Pais nas áreas.:' \
:r lndlgenas. O governador de .. .
Roraima. Getúlio Cruz. após
encontro ontem com João
Alves. disse que os brasllel-,
ros não podem assistir pas:,
slvamente a essa denúncia.
Págtna6 , ·.
1·

---- -'---�
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TtM.-Q UI SÃO rAOLO

O ESTADO lJE S. PAULO

JVLIO MCSQVITA ,_,, ,-:.

ClplaJ � il\1U"k>f dt S.P.avlo - Cr] 13.00

A"SO 10.11

JClt.10 VC Mli.SQt'ITA Til UO 11rrt, ,.. ,.

0

JULIO VE .. J�JITA NCT�
OuH:TOR ��tº"•Avr:a.

'
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,-'-ANCUU'O MESQt,7T,t um,,....
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Os índios e a novn Con.<ifltulçuo - V

Cimi propõe a �VÍ§ão do B:ira§il
•

·

Um pais dividido em multas
nnçõe�. um . .pnls plurlnaclonnl". É o que o Conselho lndil!;C·
nista Mlsslon.lrlo- ClmJ - propõe. com todas as letras. na
e menda populur entregue ao
Congresso ConsUtulnt�. A pre· texto de defender a Integridade
cultural e hlst.órtca dus nações
lndlgenns inst.aladas em t.crrlt6rio brasUelro, 11 emenda, m3n·
tendo o esp!rlto de um:i rcsolução do Conselho Mundial das
lgrcJas Crl!;t.ãs e de uma auge3-

til.o populnr encaminhada da
Austrln, cst;ibclcce um novo 01rei to Con�tltudonal. cm que as
nações ln<llgcnas Lednm dlrelw
ô. JusWça prôprln e ao estatuto
de pessoa Jurldlca. Por trás de
tudo Isso, esl.â o Interesse dos
"Irmãos do cãtanho". pois. na
emenda do Clrnl. prolbe-�c lor
malmente a extração de miné
rios nas áreas hablladas por es
sas nações lndlgenas ou "neccs
sár1as à preservação de seu pa
trlrnônlo cullural".
,..... ,

Moreira Lima denuncia trama

A t.tama p11n dtar1G,
clonall:ur •• t,rn,•. t o
1ub�Qlo dH,\ rrnrvo, 1nc11·
se.nos bros11e1ru t um
•· ;, robltma multo m3tg
iflvedoqut&tJmagt.na·-.
dtnunclou ontem o minlatro da AerontuUea
�ordra Uma: a reserva.

podtr1n aer futurAmrnLr
declarada "lnr1tCrlo
Jn·
df:P,tndcnt.e.. t' reconhtd•
da por Rovr.mos ealrangelro.s. ConclwAo do min1stto: '·Pcrder1amo, ••·
s?m uma foUa do t.crr1tór1o t ts\.atia c.r1ad.a uma
qutst.Ao lnt.cmaclonaJ''. O

dcput.2do Enldo ·rt1nd1•
dt- CP.1-'J r AMi Q.cuaou on•
ltm . "vruro, olnn�tl ·
ro,. que. "em conlulo
com func:!nrH'.lr10$ da f"'u.
nal". e�t�o .. tentando
deslocar trlbos"' para
értO$ onde pode have.r
m1ntr1o.
,..,.._ ,

t .sf •lt..lfllA - 1' Df AOOSIO Df lff7

- ·

PolÍCIC?n

Soberania restrita seria
o caos, afirma Moreira

=.:�

..,aiw-c:1•1mtnlt
,.nu s,ara 01 c-on,U,
IIAIIU4
C .. :..
luln,,., Atn,h (11 trfltr,da dtno
AOtNtlA IITADO
,,
m1n1d1 dt "tobtnnl• tutrlle",
• • , "t um ab,urdn "' qut N r,ttd""• ,p,,.1rntad1
antr(lnltm ao Con«T"f't•
• t'IChnn� Nlln fat"iWtn ria Ama• IO s,tlot tndlOI 11nom111nlJ, o mini•
• Mif\1,·· . ,nr-mnu onlt"' o mtntAtNt da Iro COMldtra qixo a pret,nu rotrva
• •..,,., •• ,I< •• bltp<lflm MNTlro U· lndlrtn• P«l<r1• 1tr Mur.mtnlt d.,
•n11. 1r11uc11,..ctn mal• \Una ""' • lnl,
tlillllda ltrr11«1c> lnd,ptndeni. t ro
• tllUN dt O lt•M• _. 1. �lwl• dP
,ot qu11qutsr IO't,'tfflO "º
d ..nunr1ar at ltn'"-ll n• df' rtUP('lit do
• &U,rk!f dr ln1f"r1fl'tr ftl Nl�t1nt1
brMllf'hl aobff ,,,....,. tndt,.nu que
..,..rdff11mot, aulm. um1 flUt
' u,,,, Ja.Jtdu mtnttlll tm N'U rubl<'IIO. do nNIO lttTUórk> • u\.Ar11 trtad1
'- :'°Ji Uhtlrnt'I dWO '",C'Ol'OC'n\OUO m.l• WNI quHU.O lnlf'ffllrlona1. o u.10
túa� "'ma., .,. t&U.Uiffl\oe tlrn rw
º
º0
acua.ar df' ,.,ta, ltnlando ocupar mi·
�c;,�t��� º
mJnlslro da AtronlluU<L 1'1r1 o br1·
tU,U1"1'1\lf I An1aJ!linlA ..
A Hrk' dt l'fp('lflatfn, dt O 1,1,.
M f'tl� e h(1,..ck'lrn. "Ht'W tomo
NNU put I f'Oblt• utnnrrlra na,
.,.... riCII\W'lall m\Mt'al.l··. wn alittu
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O m1nl1lro con1Jdtr1 "Um 1baut
do" 1 ltUIÇII0 dOI ttllC10fOII ttlnfl•

.t ·J

.• "i

u

����:i�:;r� ��l:r��1 :�

"""oh'lmtnto IÓtlOof'ConOmtco d 1
fflllo 1mU.Óanka dt tront.tlra, tm
º

::���� Ji'��;,.º:;:::;,r;:::':::

lnltomlulo t11J1n1ttr« n1 Amu6nl1 • not41.damtn\.t tm Roralma...

•nca.rnlM1rto li PtolclfllC'lla d• n..
p\lbllca. No dotum,n to, ,1, s,.dt
WT1a lfr1t dt lnlonn1çõu 1obr• o
C0Ntlho lndJrtnllt.a MLNJonf.rlo Clm.l. "Qu.11 • o conLrole qut o, ,,.
r1oe. óralo.s do 1onmo txtrctm to
brt O Clrn.l f IUU 1Uvld1dt1 no Brt·
&111", p,rsunt.a o ttnadot no lfQUtr1· •
mtnto. Odartr 801rt1 quer u 11\Jor·
macr.t• r,111 111btr N ut>tt1a ou 1110
prol"'f llll'u•• mtdlda ltral. llt tt·
l>fll alnd• oblf! u rtopoclu tom
w1fnrla. "tm fact d1 rr•n amuç1
cont.rt 1 1obtnud1 n1r.lon1t NPt&1tnlArl1 pe:la acao orqutalttda pe,lo
ConMlbO "undlll d• IJNJU • o CI·
m� mou,o de lmPI• t btm lund1,
rntnl.llda dtntlncla do Jornal O 1,1..
4• flt L Ptwl•.

! ·: n Ctinl'N"'JIC\ >hr1on1I nl trtar
UIN c.,m\l.,lo t"arl•Mrnta, c1t ln�
hHD ml, ... P'1' aS'IUffU' .. dtnOI'\•
• l>UbOo·du p,,10 ••••• na Wrtr
t-Pot'-...-'N ..0. fndla. � • CoNU•
"'
"-Ont.f , A lnk'laUu t<M do dtput.do
�C...S-AhN,clo PM0Ddt
hi, P'lukl. 1111, obt...., 1 w.10 dt
ua arrna•4MN. "''" ""' .. Hd.,
..
., rTI\.
ft11M:
roa.
�"1 ll•lo: tio l'T. runlo dt /\mi·
olo -Púo. , tio P n.. 11 1O1,t� tu,.
roim..s.
d,putadol,
1 01'1 1Nl 11 inm,bn,o t l)0. ;.- ....,.. I\Jne...,_nlo.

I

º"''º"'

"°
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J l e ,. .. dot 0d1elr 8oertt
ll'l'trll0I 1_,,loU oatffl> 1 MCIA a.wWIIAI�
da CoNll-lo --lo 1 _,.
•-c� At.et

Empresário ,I.enuncia
pressões da CNBB
ptepftem,nt• numa trH lndfa•n• •
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, Pf'�·-- \Nfu U t'OM�I df' IJ•
• utt p&rl J'!'Nq\UQ t ta,n dt m�
r. "'-'4 '"' UTu lndl..,.nu tio AmMo
111-1. 1'tC\,lndO O tm"'""'tr1o. 1 _OtltUf
•, • '°"'
f'ftUO MMUffl OU\ro lhltt rt1I IU<
• k\r111cta r,,1,,,> N\lnUtfr1(\ tm •N"M 1
, rntf\OI dt Cfffl 4tw.l6rnrU'Ot dt rr,,t
• YM lhdlfN'!N OU IH )o('1UdldMI h1'bl·
. Udu s,or 1nd10t. r,u rraltlth.

-:.r:'=� � ::�
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. A(lo "" ..... 1nn1·.
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IIUo Nf"CTC.. pw ubtt w ,1u quttTm
oo nh I Pf"f'W'n(I 6t mlntftdoru
'"' I\IU l#tTU. o qH tln nlo ClU'"'

=�-=�:::-::�'":d�

1'19'f)I �t,ta l\l l'f'S'Uo• QVf'OI
• fndtN.. hf'Jf. Hlao pt1'N'"btndo N bt• M"r-ktil QI.H' • tnlrwraç&o rt-1pon,6°
ffl HU lt&Jf'fKIC) 1 I\JU tomUnld..
dfl9 t f'T'C'hl(ILl'G l prt,effl( I Óf' mJL\k>• MnN. C!UfNd•lhffol,ffttffltl�
...... ,,rp- 1 ""'1ç-o clt ln-•
... 1nUn1tl�LL
tll""' RflMftlt., ,iut o C1ml rha•
-,,a c\t lnl.m'-" ni.'1"'4'"ro \lm dOll tn-• i11Jo1. \rlb•lh• d,-.ctt lp.tl nl tft1l0
tot\hf<k11 crnu, C'1bt(1 do Cach«·
, ro. na Mff1l do T"raU"S. Alt.o Rio Ht,.
• pa, 41'1.a 0o nruu com I ColOmbl._
: .,... proJtto M n:plorlçlo rnJ..nttal. o
PN>)<IO Cltpon6_ f'On>ttOII I tolttt
• .,...._. do C,ml quanc10 Rohntll
�1.1 ,..,.\.tf tOf\�\OI M\lat.o
lOII f'om � tl'\dlo, T\atano. 81,nhr1 t
, Y•nornaN ,. t•,'f J:lf'ffl\lM,lo º"" «n·

: �r�,;::7:�ri:n:::,�a:
: :
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�·d
J'Or lncUC'II Nuno Cn probltmH

1ub1Utuu,o. O par•tia10 P,!•lbt 1
AOiHCfA UTAOO
p1op111nd1 commlll da 'mrdlea.
O d,pu\.acto o,mudo (?abul, rt·
lllor do Co1nledo clt Bl1i<'mtl1U·
tio. con luLOu ont.frn tm 1,11111•, llco<>Ucu·.
Ao r,,eon.aUtult a eonwitt11 . Btt·
tllef'1(1carmnt., 1 lnlonnaclo dt que
1ft11 ,olrldo lfnl&UYI de tu bom<> pt• ntfdo Cabril rnelou qua dtl.tou dl·.
ro 1ot publlell.f.r1ot que Ytnh1 1t ,.
11 8oux1 Cnlll, R.S. 1q11'oldt. com· 1a.ndo
a ttctbtr r�llnt.«1 doa
ttlortt dt lwno t blbldu aleodllcu
Con1UtuJn t.f. bouv• um raro mon1tn·
ln dt wiJd1dt: pul.tmenl.lJ'u dt lo,
rtm u,a. 10·-. 1uuuntou, •IJTIJ\JHD
du u tendenclu manu,,t..n.m eou, wn
c:on.Utwntt que evru,nl.t um,
darttdadt to telttor. lm U1 Paui.. 1
�uet,1
dlJttlo da fJoWa Ctu1 dtV1Jlcou nol.l trn,enda ,upnutn • dtpo&I
i.
da Hdll'K.lmtnto con.tldn1ndo la·
z:
nwnlJwtf u1n1 duLuaçlo aU'SbuJda
º

r.= � ·
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de lt\&t 1.nlnutL
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ã"n
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uloduw t munldpala, C1btel ltn
uml>lm mcont,o <oro o pr,lrilo 11·
nlo Quaclfot, no lbtrapu,t1.
A h0mfNll"ffl a C1braJ f \Uni
lnlclaUn d• ..,,,.,.,�. da l'MU,
devendo o rtl1tor Mtbtr' du m&oe
dt NPNttnt.anLN da Ju,Uça u rd•
Tlndk1ç1,t1 d• utcrorta.. qu1 ptdA,
tnln oultat cot.u. �tcm4rnl• O·
M.nNtb-1 pata o JudklfM, a m.V'U
ttnçlo do 8T1' • TF9' • • ert•çlo d•
lrlbun1l1 tt11Gt>ú1 pv• Jwpr u

De Genebra,

M_onarquistns
pressoes leviuri emenda
º
à Consti twn
• te para plebiscito
,
•
111W8

•

-

,u,luA
AO.!ICIA !fTAP9
Udtr'f'I n1onuqu,J.tt11 HU••·
O C•nnll•• Mu"dhl d• 11,•Jn
"ltow • 1..1.,h,lt ftU ........ , l•l•,- rarn •m Uruut, para entto·-, ao
IHIII .,.a11..1r... d,,, ...uuf• • t•,-.tl• pruldenlt da Conllt•lo de 81114·
t..(&o f"Nl,.,.,,fr• • ..llllu
huU1t, m1UJ:1cAo d• Al.wmbllll N•clon1I
tlt'I hl•• ,,...,.,. •nl,m, d• o..,. •..,,., Conl\ttulnte. Atonto Artnoa,
.. fh1lc•, ,., ... tN",..u,1.,., ... ""

ti••

;!�ê::.�,':'�1 :.�.··J:-;..r:-J:·�
º·'"'·"···

.�:=� ��t��:,:::r�::�.

1

11

ci•• •

D• an ,d• Nwt (Hlro, 1 CtHtlh•
•ta,n•,ilt ,,.,u•d•nt•nl,
tf•••t•
Hn•tn1llve d• C•n ,•u• C•"•IH•I•·
I•. pat• atoau,u 1u,110 • ,.,..., u
uteret ta tort,4• • l,rull,lr•. H)•
,-,unhrte ,,11 ••lilluca. li• '"'''
riu
t 1111,,.,ci,u ,..,,..
H tlh1l .. ,du du l•,.Ju •• flt1tll, 1t1
oc1t&do de a. Paulo".

t•Ni•f\('••••

�:� ��t�:�: �:.�:�: ••••º"•
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"'1oVl'rf'lmtntt M mlNAtt"1 1n ,
lftlp1 o wnadw. dttluando qu,,
t-omo coru.Utul.nLt. f JnQrhtl • d�
fflUTlt(t0 C"Omla da.t """U lndl•
rn,.u • • 1u1 txploraçAo ,m btntfl·

���p·:it�ct!! :,�::;·: 1�':!:�

ruia rHlrlte", rira larbu P1u1t1,
nl>o. 1 1n1r1,u,, dt1lu JNl»I tqul,
"-••• "t compartUhar • Ju.rbcUclo ttr.
t11or1,1 com oa lndloa",

Em tf>\I aruro, Pauar1nho ob1tl'•
n q1w. o bloqu,10 da, puqul1u mt,
t1N1ll 1 na ArnUC.nla n.1iu 1td1 "11,1..,
N'IJ:t Pl(UIOI", C'""1 0 0bJrtJvo dt tvl•
ltf a concc,rrtntll n• nplora(l(I dot
rttu� l"lllwalJ. 1 1llr,n1 qu,
.. ,1.11rno, m .. ··apr,nu ,m p1tlr·•,
rom • PQJltlu tto Clml ,w,rando f'nfl•
Uonwn\r QUt Nt•J• •n•ol•ldo na
consplta(lo da to.brnN1 1•1"1l 1,

,,1,

h6 wn k>to de tnLertMtt muno p11.n
d• na CoruUt.utnLt. J\flnnou tJnda
1011 puhllc1Ur1oa qw ,nt.-tndl1 101
,,tvtnl1Juç&o, mu QI.N nln lllmlUa
l••'-r • qu• Jamal.t ,w,..,.,. q,,.1.
qun tnLtr1.,fnc.t1 do ut.or d• Lab•·
oo. oU&ndo a.. p......,,n, OI norna
dM eomplQ!tlu - CNI t IU,

11 �o Mlt1lAWrlo PObll<O, l'IOCU/odO
fh•ltrll dt Ju,uu • 1u.a11ç1 rltd ..
ttJ. Cfrc:.1 M JOO rtprNtnl1,11t,1 cs,,.
Judkltr1o puUclp1.llo d• hr,,n,m..
10 relolor dl Oon4111ulnl4 ltm
t."
º '°

��'�r! l:t':;do'��!::�':��

lllfM
A0tllCt4 IITADO
'
, "" '"""" rm qu� nmu no C�
lrilnc1«' Militar tia A"'uc'nlt, o ,ntlo
C'OIO-ntl J•rbaa Pu., 11tnl\(\ obff"ª' nho. atlHC'tnl1ndo qu, • hlJt.Ortl tol
ti., �r-.dc-, Qut mult"I ..mL,,k> erllellllda "'""' •po,.. tndua"11U,
I\A.t1o,1 ·• \Jn,·am tm IUt.a •l•l'f'N, tm 1adot, dtpol1 qut tio arr1unm
"" dt 8t>Ua. um m•t1W't0rnfltt\. O ,uat nott1t.t1 t eon'-lm1nararn drh·
f•ln fri-1 l""'bot1o tm ut110 publlc-• niunrrwnt.t MUI riM''. tm N'(\llda,
do ontt'O"I no Ot1,t1 fl• ,.,,. P,-lo O tmtdN rcn1tnt• a lnlc:IIUH do
atu., N'Ndor do P08 ,. atrundo ,,., l'f'Jpo dt 1u.,trl1tOA. •-p11doumrntt
prt'«'Upadoe t-om aa 'bNLllldadH •
o l"ftO(lrtlrl' 1 qu, Mrlam 1ut\mrll•
dN OI fndlOI br-.aU,lrot"'. CU•ndu •
... ...... ,..... - � - ln<IIO&
Hdadt dt lmpf"tflla ntdonaJ·•, P1u1,
rtnho quuUona tobrt qutm noft'
tl'nt.u11 OI lndfrtflll. cuo tout fft
U,..do O CNindplO dl IObttt.nll
1111.1.

dt.i:�f!,!� !nt���:tJ.'°:'t�
�!-:::': �b1ad���,c::::

Hoje, a homenagem ao relator

'"''º
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&!nform1ç&o q� rtotn.llzad1 do1
pirlarntnLUN tobff • ttllld1dt da
QU..... mln,roç,o,lndlo A HU , .
a, df-nilfKlu dt o lttM• 111,tulo ..
..
lfn>Ot1 m•d .. p,lo Clrnl na ,.,1•0 •
cUmtnwrlo N � '°""ª u mi•
tlfHdOfl&.
0n1,m. � ,_..,,n,dnr ,.,,onoi
do Clml Nt-tlt. Ou1nur rnntbco
l,«t,,n, - O O, l,«t,,,u, O "fflO(O",
qur •P•""" M documtnLo "Dln'l111
brullrlra ,... 4 "' - ecu,ov u mLn,,. .
doru d� fofjtJ' tamptnhU '" lm
Pffn.N para dNNt41.bllb&1 o Lrebalho
mlntonlr1o da trttJI.
J\mlo U comu·
nldadt-e lndJrtnu: ...ta.ao t uma um,
pN\ha m1NpuJad1 ptlM mJnct1do
ru. QUf tJUo qutnndo ctri:MI o d.l•
9:,W M lndloe ltta aobrt IUH
::!!:,

º
rn;:�!t!'!::::: J't�t',�l;'a:

�� S.!:!i.
��:�:� � :�:w'u��=-.:�S: ��:,:�i:,
pod•rla ..... -··
u n11 tltptta 10brt um tncont.ro NU
n r
��l) 1�";.� ��·J:,,:�1
br1l r,lt.trou 1u1 nnlo rloe rat.ot
11, foi rocu,1du Pflot vubllclLâllot,
f.

•

''C1,nlt.lat d1 m1lli alle ttpU�·
(lf' IA prouram �ut a Lur do pul ,
n,10 � mwido • unia bat,lt.. poli a

::::�ri=� ::�:.

.Cabral nega suborno, 1
mas admite pressões :··,

pro�::u��·

HAlfLIA
A0INCIA UTADO

t"Offl oa 1ndlOI, i,tlo C'On1.dr1o. ttmot
b(\11, ttltrlionam,nto p«qu� thu ar"
r1'-ctmot mtlhotH undltOH d•
•tda. 0
aru, prt'bltm11 rom a 1KN"J• t
ram o• 1tJi,o,to1 mwJooAr1o. do cr,
cn1. toriUnúoll o tmprtdr1o, ronm 1t
,,'f\tumando • mtdtd1 ,rn qu,. rol f•·
Hnfio acr-rtto, tom ., t0Munld1du
lndl.,-n.t naA ,,,.., df U\ldf. f'dUU•
tio. lnMPClrl, , 1,T1tu1tuta, Contflt·
o ProJ,to C1purd ro1 11tndo ,.,.
t"Ul a(lo. lttlllUOY. o Ctml pUMII •
pttJOlanar • P\u,al • N lndl111111 da
p111 qu, IONtM upuJ11t U
tmptt1u dt ra.lnf'rtcao d1 Amuõ
nl1. · -como nlo «1nu,utu 1t\l lnlftn
lo. o Clml puaOll tnUo a O\IIN> UPo
df" ptH�lo, o �"' na tmprt,1a• •m·
IOMT\N. I IC'UNr .. mtnerad(lifl.l dt
nu.mn dlilmando n1ç�1 tndJ1rnu
tnt..lru. num autfnUto rtnocfdlo"
- ""'foU. IC'tnct>nl&ndo qu,t tlt f
outroa tmprNir\oa do nt« aofrt•
nrn tambfm 1mucu d• PnlJ('lt h
dtttl t do tmpoat.o d• lttn.dL
SHon Rohntlt Wmt qut oe cona,

'l\lissionários' trocam a
Bíblia por magnetrõn1etro

:;-r�:.1 ..
::n: :n:��':1.!:1.r1-r: :o t'f.:

Deputado inclui
multinacionais
na conspiraçdo

1
:;

O tmrc,,.,,no • INntr•c•o ta,
l �" AMIW'll •twe"U (\fl\rm o pfNI ,
da, C'Hl'I\, ctom LUflano M,.ndN .. ÃIM,'cll. df ln' p.......ion•(IO O

ti

;)

., ..,.,t' ...
,
C••u d1f1ndt Cebrel, que 1dmll1 ltr ateie ,,ual•n•d• .,.. ••P IHlell-n •• aal,er �
..1,, .. ..

,·::

• *°"'w,

tlonllrlo
CC1mh1 ', um& tnUdadt qut
.. nln rnllou
n•�• hltlór11 como lno
N11\.t Ulll", Em
toM l�tth:o. o mini•·
lM comenta · .. Qual o quf. 110 todOI
•u1t1ta('o,. IA nlo ttrn bruJlfl:lto.. .
dltH. rdu lndo·tt • propoet.a CM
tmend1 ton1Uluclon11 tovlada poc
uma tnUd•d• 1u,1rttc1 ptdlndo 1
"1obn1.nl1 Fffl.rtl.1'' pu1 ,u lrtu ln
dll't'nu.

O tefu 41tltl1-uld• tffl P•rt• AI•
,,. l"I• lft'tJ• lnn1fl10 Lultnn1
d• lhull, e-li•, • ••1ulr1 1 ...U..l<a d,-

!'-:;:'4,�;1:•,•�:::.�:r::��'�:!

Jvl� ,, IM11
.... h1l1 "·· ,..... '""'''" .. ,., ..
··"· 4h1tltflt a '·"· 4•••0• u 1, t•J..
• Htt• lllh H IYlfll•lht d1 tf'Hnf'I•
ll•c'- • • •flrmack lll�llr• •• cr1•c'
•• lffH •t HNI htW,HIH A ,,..,, ...
• 0.11. A ulslnrla fl• Ju,tlc• ' ,..
anrltl ,,t-1 ,u, Nt·H tllt"f l•. A ,..
nlatM 4• OtUt lt• lnadt•• uhlht
1 Vffll fte9t UMJNllllh 4t D•ut,
Ntp,otuat.llhta4, JfNt#lfu 4, ,MC:11·
"""' • Jtl,,!411141 •tbllu 41• lintlt•
1,10. ,,, 1,.. uH • ,,,...,, llllf!Nu,,

1
l:��':'
t.�:::.·::.�rrtr:1!·:,. ,:;;�
'1�11 hrt•Mt tH nl,- •• ptr�• 4•

PNhMe".

A 111uh, 1 tnlld•lf• ttlnt11rlr1
"'o.tln cau• ··•• tt"l•llnt r..-ht•• N
HfU ,.. ,...., h11dl 1•n•• ava ldutl-

::::d-:�:":;,�;:: ::: �!��::::::

t,,1rttu1I, fnn6Mltt , ,,llllu•
......
,,..,
.

1
•
n •
:i,
�: �• � �::.:::'1: J!'(!:::th•�
Pf•cluaJ b • ••Ju �.i.,,, clt ....,u
o trio •• •MN1,,1., 1"•' ,, C••·
u

l

cg:u�.:�:�:�

que, a 18 dt no,embro dt 19H, o
tltlt.,.ado dehnl, 1lnlvfa de plt•
blldto, qual o ,..,tm• de 1ov,mo
adtquado para o Pala: 1epublluno
rt1ldtncl olllle. ,.publlcano par·
101•111.aJIIII ou tnona,qul1 p11ll·
menlerllta.
Ftltnon lllb1 lro, do Circulo
Mon�rqu l co Pedro lltrulque clt
0rleana , Druança. t Bruno M•·
cedo do Canllho, do Cln:ulo Mo,
nlrqulco de 810 Plulo, e Aldo
C1mp1rnol1, do lnalltuto Bru lltl·
ro de F,0 tudoa Monlrqul coa do Rio
Otande do Bul, 1companlt1doa do
deputado CUnh• Bueno (PDB·BP>,
Ylallllam oe Ud•,.• dt p..Udoe na
0o111Utu1nta.
Em ,,u pu6araro, Onfr.o, 1
1menda eatabtlt.'Ct qu., •.,.,, UM•
rur1c1,. snlul t&menlt, 1 llvttl dl·
vu111çlo doa llaltmu de ,o�mo,
1lr1Vfo d.. 01,,.. de coruunlcaeto
dt muu cewon"1ol de ltrYleo
pdbUco, na lorm1 que • ltl dtltr,
mlnu",
O 1ttrtllrlo- 111A1 do !bom, AJ,
do Dorste O•a1p11110U1. l1m,nk11,1
que o po,o, "prlnclpol fnltt<LUdo
na açlo covemoment.lJ Jlmlll i..
nha 1.ldo ou,ldo eob,. o lllltm1 de
so,emo que ..r11 mala adequado
para o nouo pala", B<ll'Ul'dO tle, o
crupo de monorqulllu quor que o
povo nlo 16 ..1, ou,tdo 1lravO do
pltbllcllo, como lambfm ucl.,..
c ldo aobn, u nnt.lJfll.l e dflYllll·
\IJel\l dt Ctde WltlOI dt IOYU•
no. "!Xtmploa d• t1t.lblUd1de, U·.
blrdade • democuc l 1 nlo fa J 1tm•,

r.

���::���:·fi��cr:"::o:���.�t

1
..�N' • ,.,.,,, r. .... 141r.11., ..... ,...., •• li� ltmbrou 1lnd1 que ,epllhllc:•
" • "•u C•"•1l1utcA•. • .,.1,"-c* ••
nAQ I 1lnOnlmo do dtmocracla • u
c1.. ,,,.,. . ,.,,....,.. ,,. ,,... Rep�bllcu da Amfrlc1 L1ll111
"certameni. nlo o ato·.

,.,ffilf'(.,
��: :�;��&;"J��:�·.!!;::���-·

l�AJfLIA
AOIHCIA IITAOO
A tatllfncl1 dt Jnform1eõu
pl1nl.lldu po, peuo11 lnlfrt...du
tm aontt.Jrba, o utrot doa IL.tnl da
con1lltulnt.e rtlat1,01 li retonn.1
err"11 foi dtnUJ')Cl1da ont..ro s>or
non1ldo C1l1do, pruldante dt
Unlto Otmocrlllc1 llu,. ll1h. o,
acordo com ,...., faliu lnform.açõe1,
01 lnlf11u.nlft da tlDR lfflll1l con·
eotd1do com l Pfoi>otlo da lnt.lulo
1,nldJ1LA de pOI.M 10 IMrl •. cuo •
luallo ettncluJJ.M que • «s,,1tpro
prl1çlo lol tndnlda. o Zlt.ado OClrla
obrt11do I la« o pttlfflffllo nn dl·
nhtlro.
0olfm, ,o e� 1 eruru.. no.
Dlldo Calado-"°" que . .. UDR 1
1 cl1ut produton 1\111I brulltlnl
nunca aulorlu.ram nlnt"fm a nttc>
du pnnefploo,
o dl,.lto d• o
produtor rwtJ rteoffft 10 Podtr Ju·
dlcl"1o torttn u
do 1'.u,
cuUvo, do Mlrad t do Incra. AA lnlor·
mecou dt qut ttprotnttnlft de
tlDR ectl l.llWn I lmlulo lmtdllt.a
clt J)OIM to lllcte, tio ln.,ttdlc ... A
uq04rd1 d'I boullqut, doe "Tin Dm·
thtrt '", ••� faundo o Jo,o na Con.aU•

"""°

•IIT'fU6t•

�!:�::�.::;��:: r::::.

pari 1i.1 podtrm, -Unue, _,..

ttndo oa ab1urd01 t u

•ft:...

p
�i:.r:.�o�f:!
:-i�:
,_ lUdJc1'11o qu, ndo t1li'ó'i\,1

:=-� �ao

<orutruiDdo llmln1tt1 • dt•P'�.
ll1Wlndo tl.11 111>11,uled.tdtt
wu

r ,-.

{"g•·

':lC
·
ftonaldo Cli1do lr\lou qu, o l,Jo
prlcUrto rwll fl<u& na dtptn6'11'1•
e naa
"1111noe llonudu c,,,�,
llotwna Clllt nunca tnba l h•'"I •
nunca produ11nm rlqu"fu n"\t#

'"'°"

=i:1.-:':::"..':'.�"':�!.:

qu, o IOT'tfflO noe accrw com �••·
mtnlo 1 9\tte. cuo lfn.be,noo dl!OT
otr fa,orittl do Pocltt 1udJeltrto,
Qutum01 qut ttJt ma.nUdo Dtttt
pt.11 t na non eon.tllu)Clo o "'
�'·

�a:=::�:��º«::·:::::r.

tu. OI t1taoe d,:moc:rat.a.c • t.a,nM,-1
do 'trqWU60MDM' da 11,pó liJl'1',
tkpOhtd1 Ptrwnee, • do r«< áu o,
•Polando a,1 mtdldadt d•-* o
& cl- IUl'ai. quando Ioda Uttt1 1·
e11un 1ruan11 wm Co<>Jutb�
o
l
D>Odtm1, aluai, llbtnl t dornól/1
C&, lffl Q� o• podfttt I OI dÔ)'j'
� CkS•dlQf tio e.,nplJadol, Y
Q1>ttol.ll owdld1, 1 _.. lmtdJ1
o
tnaa. f o "4.lcaJilmo • o .....�� •
nlAUM(lo n.a no•• Cll1.I w...�

r :.
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Cimi propõe a divis ão do Brasil.'
clt-0 o obJetlvo dr.ssn modlllcnçl\o no
Olrelt.o ConsUtuclonol brasileiro: "Os
membros das Nnçõe8 lndlgenns po•·

torno. r.onstltuldno por 11ocledodes,
comunldacle11 ou grupos étnicos que
se consideram segmentos distintos,
em virtude de aun continuidade his
tórico com as aocledades pré-colom
bianas. do qual têm consciência". Pe
la emendn, gorante-se no fndlo o dl·
rei to de falar sua lfngun e de praticar,
no llmlte de suas rear.rva11, sua prória Justiça. Mas o mais Importante é

suem n,clon1lld1dea pr6prl11, dl1tln11 entre 11 , d• n1clonalld1de brul•
leira, sem preJulzo da sua cidadania

brasileira•·. O passo seguinte, na
menda popular, é gnmntlr, no artigo
3-, que "as Nações indlgenaa silo pea·
oas Jurldlcas de direito p\lbllco ln·

i --�-:-:'.;.-'!·.

que, a pretexto de garantir a "forma
Jurldlca" nova dM nações I.Ildfgenaa,
o Clm1 prolbe formalmente a extraão de rnlnêrtoa nu êrea., por ele.s
habitadas, ou nece116rlu à pruer,1lo d• HU p1trlmônlo cultural. O Ob·
etlvo dos "Irmãos do ent.anho", pre•
ente na "4ugestão popular n• 001",
vinda da Au1trl11, é conflrmada · na
menda.
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Pela emenda de Clml, •• �na,•u lndf1•nH" ••IM •l,aa .. M�raal• 4e ;:;_- --.

�rcàda nação indígena, uma justiça

• , • • 'ht 4'>al onun<lado por Antõ,\lo
.. aanct N "''U\11(1 c\UO "'rti..,..to· · Sl'\f"
.. tJOc.afflit'lt,,. • Con,rlho 1ndlrf'nhll
� �"1o •rn--rn� ,u.e fflltndl
t,,c-pulH • ,'utrablftl N'1tlon1I
C'orwUtulnll. � o Clml nlO ..,,_
rwu ,...nlt u ...,lfnu li< mllh.,...
df' 1.u1n 1tw-u qu, OIJ.lff rr,vta,
lllf"'tt M l'nl Mlf\ f'iU'I "" 1 nu U
•N'MI
d•Qu-Nre QU1' 1rUt\l·
· a.,.m • mt.lK'N'a. & lmrN"\•n\# \ff
"' )',..-.nl# q\tf' o t\mid•m�n\al pare o
· � n.lt1 t 1 �..9(IO M 1v•Nntn, • f\1 Wpr,c:1nr1. • 1 m•nuttntl" do
• • .Ui:\n rta lfl1f'f'ff\Jitlo lal �ual pob
• l-clc w f'Ontfm tudo o �'"' ptt\M\dt,
.,,-u N 1n1llrta pubUr-da
W1Wll\, 10 w �\.&rfm 09 t.ta�
.,. •rt.l.lnl c1o .nt l"S)N)tto t do d,-.
• �&a 6f d D'w1II kl'lv Urt• .,,..
•
Lt dO Cl.ml
�

Ili; "llrt. I • - O RrallJ f um1 llrpo,
�Un hidt"NUu t ,,wt,.ec"-"el,....
tm CU\ru ptllffU.. et,undo o ctmt
tPtlelahro no ttntlOrlo bru.Utlto
multu flt4t1, ton�Uo doe mllll
ton\roffrtldoo •• C11ncto PollU<I,
no Dlc<lto t n1 �P<1• OropoUll<L
No pttlrn,fo Gnteo do arU,o,., s,od.4
....... w qual O t\bJtUYO dUHIUt»IAn•
tl11 tnodtnc:•çlo .,o Dln"ltoCon•tltu,
tlontl bruHtlrn' ,. ,_,...,..,o QnlcoO. fnf'fflbrot daa N1t<>r1 1ndfl'nu
,euvtM "u'•"tlht"'H .,,..,,,,..
tllht4"•º '"',. Jf • 4• ,.u1W114,i1,
�•ll•ltt. IM'ffl prtJubo dt 1\11 tld1dlJ\t1 br11Ut\r1".
.
At.tnt t o l,tlo r pu. o. p111e1lc>,
flC'oa qut H pcdfm HUbtlttfr.dr-1•
CM o df'p,otm,nlo de d trwtn Kn1.tU f'f I w�o que,culdou dou•
tunto na AtlC. quando dl&H qu• ··oe

tt. p,c.aa
cndt o C\m1 Pf"lt�
,,w.p,r, Antt, poc'#,n,. '°"'°""' ,...
' 6� o Q.\N' • NUlbtl"C"la na 01,..
� .,._,11 ,.. 4 - 4..,. 1. tdttadt IM'lo
ODn.w\ho Mundl.S du l,rtJu cn.U,a,. "" , .. ,:
r - t riouo dtffl' dtOnlr. ml.f'� IN"<ÜI, unJt. f'XJW'd\r, C'NU-Ortd1r, tndl'J"f'Mtr põe' tttU"k(,N, dt .,.
brnnla. u M u N''uPMSu c,tJ('lf ln ,
dtnnv. N"N16trt.nd�H ,v .. na,
('N't. 1: noNO drl'ft promottt a t'f1.>n.lJ.o d u "-<'°" lnc.Urr-na.1 '"' unlõr,t
li< � d&nck>UIN ..,_ ,.,..,,.
�-· rr,U.- d• r,,s l A I01'1'1>1furldlrl . ,,.. d1d1 1 \Ili no(«<l lr>clulrl
• pn,prtNl•d• d1 '"'"'- Qllt dntff
f'(lfflptN'nc1tro •C'll(\ õ l\lbtoto t tudo
. e .QUf' rw-J.r-1 t\\.lUr ta.nlo """ Potm1
dr ,F'N"'\Jtflir<a fl•luub "ftOYtnla �
• tQa,: nlo ,t1'n,n•wll t N>VaO dtTfl
., ,. f'l''lt.al, fffl u.rtltt df ur�
• pw1a. atf q\lt •• no'f'U M(Cc-, "'t,.,
J&.m tt\Nhndu. qua1qun •<lo dt
ll"llOrntlo. 111 r1mr,11,ctm. f'ONtl'U(ID
al- MLnCSU. INffl.tltlo dt ...Uu.. lu rndu. pla.nlA('(w-t "" qui!Uqut'f n1 1u,,,...
J� . •nnm f'lUtlctutt *Cio dol CO• tt• h� du ••Cõt'< <'Offll)f'f'fflu no
, l\tt'I J drtla '..

('()t d0t P'oYOa lndlnnu":
1 N tronttttu ntclo"lll, &lo dt
nlOC' mt-not do QUt oe dlnlLo1 tlll'6rktM do- fndJot, t. o, Powoe lndllf'nu alo ne(Mt d1tun1a1 da ttacto
bruUeln - dlJUntu, porque I na•
efC"1n.1Ud1d� dot lndfnnu f ,11,11"1'
da n1clonll ldadt brHlltlUI
O pi.NO lf'l"lnlt part ..lndtptno,,,- OI h\dloa f dar forma Jw1dln •
......, "..,..,:
'"Ar\. 1• _ M H•cõrt• lndlrtnu
ato pNa>U j\lr1dlcu de dlrTlto Jt\)•
bUco lnlol1'0. ron1Uhlfd 11 po< 1ocl•
dld... coa,unldidtt ou ll"POI tini·
- qut M consldNlm 1r1rntnt.o1
dl,UnloA, ,m ,trtud, dt ou1 conU,
f'luJd•dt hla\.Or1u tom., •�ltdadN
prkolomblanu,, da q\lal Um COMtltnC'lL"
___________
·
ao
)
e O n 6 d• quea,·

"''"'('()IN

·#"'" •

.

�:���:f: �': ".
l'tic:;.rr;.,:
""';*"�.,.�r:':;: �::�

:._ t

A "mrnda

.)

,._ A .-1 do Clml 11M<lpl1 d.,,.
•'*'t ao•a ckfllll<6o ao que •li • o,..
,

õrl

____________,.
.._
A qul n i dt UN( lo f urtdlca dll
ttatOH Jndlpnu li '"fotma JurfdJ u·•
1 Qut " ruia mf'ntlo na 01,.tti,
lnell ,.• • - AM tl, rtald-t o nd
01 qu"tlo.
Qut dtJ o �llo Ci'rll Brullf'lro
a fflJ)f'ltO do qu.t 1rJ1m º' pN.IOll"t
Qut u �""'°"ª ou do "nalurat. ··
1'·Tocto horMrn f capu dt cUrtlLol ,
olr<1pç6ta de ord,m d•U"l ou "Jwf·
Oku". Ao culdu du p,uou Jurtdl•
cu, clll'O a,Uco U: "111 pouou Jutf·

dlru &lo dt dlrtlto 110bU<o Intimo
ou ut«rno. t d• dlNUo prtndo". No
uU,O lt, o OOdJro e1,·u defln• u
pt'UOH JWfdlc.u dt dlnlto pllbtlco
,n..,rno:
"Artlro 14 - 1110 po.-ou Jut!d�
cu d• dlrtlto p,)bllco lnlomo: 1-11
Unllo, 1J - C•rta um dOI ltut &11«dot I O O1,lrtt,o Ftdtrt.l. 111 - C1d1
um doe Munlctploe lt11lmtn'4 cont•
UtuldN'".
'
9,.,n dtlvh11. uu dtflulclo dt
lttt,.ltll nlo urol• lodu ,.. Pt•
toll Jw1dlcu dt dJrtll.o pOhlko ln·
tfmo. dtlundo dt tnumtnr, por
urmplo. ot t.en1tórloc • 11 1uwqu laL Oa Lut1dJall1 u t1beltc1m
qut u PfNOU J u.rfdlu1 dt1 d lrtU.o
pdbllco Interno ou elo ,.m1c u, c!lmo • un1,o - 1 o qu 1 u c1ract,11u •
o podtr dt 1, ,1,, .,. -. ou t io '""'''
q t lfm pot flnalldad
,
v
Ora, no Wl,ntt ern que o Ohnl
propC,c. que H nft(OH lndl&f' nu tlhll"fu d1 t11çlo bn1Utlra - dtum kr rt•Pfllad1 tua conunuld1dt
h11lOrlta com II ao('lf'd1drt prf·
colombt"nu, lfl\ll'-lt nut t u Po
df'm ltaltt1 , ,,,, • lmltlt• 411• '"'
ttno,tte, atnrlo. pc,LI, ptHOU J\U1dl•
c11 V<"IIUcat Au1m. no ttrrllórto
bn.attttro havt rt ., t1•C""'• lN:lfi•
nll ll\11,l•ndo pari ai com ,utono-ml•l. t O E.a lado bruUelto, conaULU•
clonalmtn� obrlsado a UmH.ar aua
1çlo •obtran1 no i.n1111r1o lndlrtna.
ó quono p,uo dado polo Cl ml
pua du "lonn1 Jurtdlr•· u n1ç0.1
lndl.,nu. lei quol rteomend1do tm
IHI, t o art110 $" da 1mtt1dt popular:
'"Art. S• - t &llf"l.ltlh1o li }h('ÕNI
tndlrtoH t nua mtmbtoa o wo ondai dt IUU ffSp«UVM Uriruu: t noa munlefplo1llmJLrofu lt1t1111 Luru: u - no Orrto lndl,.nttla da
Unllo: 111- no Podtr ludlcllrlo: IV
- no Conrttuo ...
,,.-----------.

=�'.!:�:=� ;

"llrt, T• - 1 6' - 1114 t,nu oc:u ,
P•dH pttlu H1çO.• tnd11,nu • Yt•
dada qualqo,r 1UY1d1deutr1tln df
rtqunu nlo • rtno•htla, u«to e•·
ta. hJ.teaçlo ou 11r1mp111m, quan,
do um:ldo1 polu Jriprtu ll1COH
lndls,n11.·
. º'Arl '" - 'A Unllo Clfmerca.rt
1dmlnl.ltraUv1m1ntA u l.rt11 otll•
p1d11 �,u N•tOe• lndfrrnu obttr·
ndo o dlipotlo no par,�r•fo Pr1rn,I·
rodo a,\. t•. • 1er1ntld1 1 pvUclp1,
clodu t11cõn.Jndf11nu
1m todo o
,
PfOCtdlmtnt-0 ;-.,.
ut ll � arl 1• 1 1"1 _ "Slo
Q d
t.fnu ocupidu �1u·Nec0t• lndla•·
nu u por tlu hablladu, u ullltH•
du para caca p,aet �xtnçlo cole,.
te ,mcultur; 1 oulu.1 ,t1Y1dadu
p�uUvH t u lttu neeullrlll •
,u• reprod�çlo lhlca • cultural .,..
fUl\do HUI u,a., collumu t lt�dl·
CÕC't, lncluldu u ntetad,r1u • pr•·
.,.,.. •tio do m,Jo &Tbltntt • do NU
pa m nlo uJluraJ '
trS O
c.

e

o quodro ,e fecho )

O quadro lf rech1 du� mMtl•
ra: • p,,t.e.io dt uranUr 1 "fomia
JurhUca•· non dú rn1cou lt'ldllfr"'·
o ClrnJ prolbt forma.lmcnl.t • t1th•·
c io de mtntrtoa nu llrtM per tlfl
habUadu, ou ntuulrl11 • prettl"Yt•
cio dt uu pthl01tnr1 cvllv,11. IIR•·
do u aocttd 1dt1 prf-c:olomblan11.
Era o que lf dfl,ndl• no Oon..,
IM Mundl1I du 1.,.J11 c,1,111 e M
d,t..,Meu no n,a,U: t1lo tor.u nu
r1QllfU I mlntralt dtt ltrru h1blla•
du OU I ttr tu1blla'111 ptlN lnd(JI•
nu. luotoque prtlttidlaourt.fldo
ttt..nho. Zlte • o obJeUvo do, Tln
lr•th•N. E1t.e 4 o aho <11qutln qu1
nlo druJam qu1 o Bra.,n con,111:1
lompt'Ur corn oll1opOU0t t.nt.,,m1clo�
na.1.1. no mtrudo mundial dt mlnt•
t1oa t mln.tnl1 nobree.
A t1r11uth �,,1r1t1r "" OOt, enYla•
01 mln6rlo1
d1daAu11111,pOu n u 1 ron.,plr1çio
cont.,1 o Brull. A tfhtt\da pop\.1.111
'todll t.WII COhJldtr•tc'\etdt or• 1prrl'fnl.ed1 P"IO Clml COl'npr0\-1 1
dem Jurfdlc1. qut u podrrt1 dllft Hlltfncla dtl11 conclul um capHuJo
ronnal, - amp,andu. lfrundo o OI· du trlttõt• do latado bntllelro
mi. p,l1 CoruUtulçlo d1 !lp1nh1-, com o Clml
,,Uo ....ni.du oobn doll utlroo:
Por •nqu1nto, f o que o 1,114•
o 1·, t 6', t o 1•.
i.m de d1nun<111.

e

'I.

�
i 11
l' 1 •

)

Calha Norte, mais
um cavalo de batalha
A C•lfw Ntrlt tfm •NCOntUtu(do
o p1nd1 uval.o de b1LaJh1 ent.tt o
Clml r, 1 CPIBB, aJrwnu ....., e o

�;j:r;: !:!:�io�"t:.�:�1�: �:
1

u ••cl.-nctr I qut-1\lo 64 que rtir.OI'•
Nr aot docUJTMntot oflcJall tomtdot
ptlbUtol.
Em li dt Jul�o de ttM. o r•ntrol
nubfm D•rm• o.n,,. 1ter, 1 1 r101•ul do Conulho dt e.rur1 nç1 Jrl·
t1on11, dlr111u offda to prtdd•111.t da

�=����·::,:�i�in: �t�l�:,,s:-,�

h dll ctlhH dOI rloe 8ollm6fot t
11

�:��

:'ct�-:1g�·. ��:: f':.

tltUw1 lnLuaclo ao conLu: LO n1do-
nal. dnldo U SN.ndu 11Ulculd14u
lmpo,1.A1 prlo mtlo
1mbVntt- 10 dt·
,,.n"olvlmrnLo' '. Sr.l'Wl(lo n a,ntrll
U1ym.1 o,nyo, "lt11'1·M dt Atu p,1·

��n·J��":t�d�·t
��0 :':::.:;r:
drllmlta.d1 par um• txl.tn.. tal.la df
1

fron�t11 p11Uc&mfnLI h1blt.ed1 por
lndfarnu".
•i:,.,o oJUmo upocto - conll•
nu11n - por 11 t4 •tm tcnM".t.nt-an,
do now1 m11fl)t11dt a.o prohh:ma ,-t•
raJ d11 •ru, um, •n Q1>4 a roM19cJ.d1
poult;11Jd11de d� cnnnllot hont.flr1·
CO& f'nl./11 •l«Urll ptlAU '11Zlnt,o,,
d1 • J.>rf'trnV, con unture do Car1be,
/
º
º
�
t.'"a��o 't:�[ ��..:f:

•li•

'4 ���·:;:�:.1�:�;, .. ...,.",
:�"'.,:�;i�r:��:.����·�.�

mJnaw • 1Jtu1cto t adotaue prod,
dlnclaa upau1 dt at.tndtr ao "ln,.
cum,nl.t> du nl•ct\41 bll1l"11t.c1 •u"
mtnt,o d• p,u,nça rn.llllu n, 11n.

����� �I�:�·�c::�=r.��,��::

flnJçlo d,i u� p,QltUc.1 lndl1cn111.a
1proprlAd1 • rtlllO- tendo tm Tll·
La pr1nctp11m,nce • r11u dr ff'Ol"lt.cl•
ru -. 1n1pllaçao da lnfr•�•t.rulutt

::���i �1d::;:��.�!nf::.c!�f::c::
•

da pólOI de dtun,oltlmf'nto -cone,.

&a de rwcw
�,::.�� Oftr
:s.c::=P�

O projeto

,1, ..

1u1t!':���!i:�!il:�::i: cc:n�
rr,utU. dndt toso. o C1ml co,
mo N pode ttr ptk>
Ct·
lho N-•· r•, publkado polo 11..,...

"''"''"'"ti..,•

naJ !IOM I do Clml. <oon M<lt' tm
Man•µa tf1 "'Introd\lClo", P')d,: Ítt·
N: ·t IUDd&nMntAJ que <on.UIIU.UI
u m.anJtut.acOn dt rtoO,dlo ao Pro
Mto CaJh• tfort.t. pela rorm• 1.Jton·
Url• como to4 conc.tbtdo , p,Jtt Jm.
pac\n ',. hewt1t MbTt ot Pmot de
J ·
j�

::�- &::..·,:�::��

t�:n:��
�f!�:J>
3Jc! ':�::,-:,�u��!:
QU'? O (•I� Hforle nllt drmt.nirl U
!

t��t.": �!:���,t: f!;
�:-:
dt mJc&lhu, Qut nlotYtt.a,toot p,,.

Jutt.ot qut �rio. ou. •� m•"Tft? o
txt.tffl\ln.l,, tl.nJco t cultwaJ q� o

!;;:::���:e� l:';��·�· �"'
A, pnocupaçõ111

111 •ndodt, o anrpo "' '"""""'
lnltnnln1at.cr1aJ t1l41n P"'f)("J�
COID u.mt ""ªº que ""'"'nt.a 14'7.

:;,,���.�:o�'::'.�::::��:=::
1
��ir: �:�'rt!.r1�
WUmo dt auu fo,mu pmduU•u..

:���';
t.fn1""'1ot r dieiFm.1\.1.d• por uma ti•
Ltno t-.l.x1 d. tronLrtltu n1 qutJ "'
Uo loc•lb.•du pa,,du &nu lndf•
pnu _",
O OT Unh• cOf*:.llncla dt ��
u mt'<114a, qu.t .,..,...., • �ftdar
Podf'l'11m rn•:r "tfmc:u·u lntum11dOI
noa pa11<1 1lmltn>f•1", Por luo, mc,.
i:'�nt'i��/��·: =7;:

lo, E puaou t lXlffllftll II pr1nt1t,elt
-.nd1ç6n dl 1(10 1,11. ptlo>
lt"1'tll DtnJI
' •
Wo q1H .. "'"" MJ lnrn...,,to
dtl r•II� bll11Ar•J.t, dU '1 1H 'I 1'r••
IU nlo d•1• t,,n,f,r tfclr..o.t cS. M,tC11
pruo dt proJft0I dt l!'IUCTI( lo.
..ObN'T"'t-M larnbfm qt.M mulW da,
1.mucu 10 lnLtff&M l'lldontl a.lo
tomperUJhtdu com o, �Ut• ttmf·
trofu, c:omo. por •umol'>. plant ..
1t11•I• dt '1)9du t o cm,ua •

tº"

;,r..·

'"�"LQcantt 10 aunwnto d,.
lfn(t mJULat, o OT nbf dH dlfkul•
dadtt or(amrn Urlu t pro� tm e:•·

:�, 1::�:.1:.·:.:�":��"i!t
:':'!"
s,a!. 7.'.'.l��:�r..�·
d1 p1tNlhu Ou'f'la11 , 1 n,t0Jor1.I
n tfll •lJ'Unt pontoe c:nlkoe t 1 •

·.·

du condJCION de f4'SW'&DC• .. ,.••.,.
roç&o•,
• ,

.,,.-,----Indios, acima da �oberania do Brasil e Venezuela
� " """- lff "° rtl114<1<1 d o OT nom1mJ. •tom um, pt,qntna pc'tl)U•
OU. ,lo""""1 o ""'l•r. Colha 11_, loilo ,0Um1cla ,m l.lCO lndle>.< que
ludo, llt'NI l'IOtt i,ollUn lndl� tlV'tm "" ântnu dt m&1oca1 ti•
l':
par,u, ad,J1rrnt.t1 • 111ft lon10 �
cho do IOO qullOrno\ros dt tronlolra
tlt 1;,
cora I Vtnnutla, ondt tambfm ttal·
dtm """'"""" conUo,tnt.,1 lndla..
n, da mum1 1\nS.,. Ut ba1t1nt..
llt11•h de Mlnll"'1o dAo ll•btO.. ltmro. obMrnm•lit P�•�Ot-. tanto
_
Ja11.-..
ainda. qut dt n1tlontlJ1 Quanto d, t"1lr•n1tl·
,bt.ndo toruUluJt.1t - a, e.,,.
•o ktn.,o dt fton\1'11'9 Mr\f tx1•1fm
b\ÍrT1tro1M ""'º' oru�dc,e pot tu 4t tlutl tt"ll,rtt '-'olftlre t v••
CTU� lt'ldlll'.'f'f\H t • l(\ffl.11 dltkU N11Hl1M - wn &atado Yanom•·
�oal4.,,.. ah.1.a.c ao. .-m a p&rUdp•· 1111" llf\lN d• rtd.i
P,, da l'\uw- l lldtani.n: "lldt
O n11rcorrá{ico
,u., N tr,n.. Cft poUUC"I lndJl'tNI·
Nl.&o ffl\ff OI df m.tJor l"NpON.I•
O ,,eltt• Ce1ht Nutt ff'l·U
�lllcl- PollUt1 •. no _,,Oo ,.. tambtm Wndo ,na •Llt.a ot pertaoe
,..,,., fon,n np>....Soo '"' dtllt• qu. o lrl/lco d• rnlotptttnt,1 llu
,,,,.,,. da ""' 1m,,..., do rw•.
p.19 a ilobol'tnJI bnaJl<lra IObrt 1
, • A f.an ela f'ront#lra N"11df'"-.. &rtL 110 rtlltoflo do OT. pOdl ltrl* • � •·-- - • - •i.n lt:
'
M , W'W\nn<•� .,. Clteufatlo. al·
" Horcot..itt•· A n11nllo(lo �
tpodu. 1 N>IM11'1 du lolh" dt111
tou bta1.U,lt1., lf'U nllno Drtllml•
tio tw-a,n,,ro ntifr. hl rn,,uo '""'P<\ riar • C'On'lmlal\ra(Jo c�n1l11u,n,
bllf ., ,.,N'fla rnlJltlta &.tndo tm 111wk1,dt1 o,,... Q� HIIO no mo
1 Ola ,..p,1't1&1Mntt • l'f'lllo dol YI· nwn&o ,1wtnn.ndo txt.tn111 •nu

�:��w::=::
r:"�•=':��o,�::. ��n!:!�::
clci ... ....,.., ,.a..........i. , c1, ,,...

º"°'".."·

r:-:.�� �!7i�:::-O��

'°'·

fronttlrlc11 n1 C1lh1 Norte. 01
monlantu flnano1ho1 1uftrldo1
tom o narcolttrtco nlo IPf'nU �
prt,.nt.arn urn por1ro pua I vtd1
pollUu bruUolra, mu larnbfrn ,.,..
,.,11, m • ••l•lt•ltchn•nlo 4• ,,..,,
••• ,,..,u, .. ,. ... ctt11...,. ,. ,..
... , f\tC, •., ••
da rfd.).
Conlta a
Calha Ntrt• Qut -wlta 1utamenlt a con,trulr tt•
lrtdH, b1rtaaena , u.1lnu hldttlf•
tt1,.... Rlfm d-'! •umrntar a prttfll(I
mllllolr l>fulltlra n1 !tu d• lronl<I·
ra - tltutU•te o ChnL Conlonnt d1J
1 pNlprla CNBB. "0 Clml, como u
prõsuiu comunld1dtt lndlstnH,
nlo at opõe I provJdtnelu dtlta·ldu
ao btm-tat.ar dt popul1çlo amaz.õ
n.lca t • ruud• d11 lronltlltt br,,al,
1,11... Nlo 1dmlw. i,ottm, qu, mo
dtloa •utorlt.trlo1 d• dtae n•oM·
mtnto lfllln, m1II wn1 vn, lrnpl•·
mtnlado1 li eualal doe po•oo tndl·
11nu··.

•rruo.

,,..I•••

O drpnlmr.nlo
d11 Krautlrr

O ltlt•Matl, d1un1p1nha doC1•

"'•I•••

mi c:ontu o
c,tí,• H•rl• • .,, dando onnLI dt rtunlllM qu. o,,,... '"· .., ,s., ... ,., ... ''""" t.i.i"4,
um proJoto aulorllA11o, tl1borodo fll 811n11 OtnJt Unr, co,n 41•, , .. .... ,.... tl'Mf�•"....,
tm 11r110, 1tn1 a parllclp1clo d.. d.Luciano Mtt1dt1 dt AJrn1ld1 t
A eonclwlo q.. 11 Ura 4uLI
popul,çO.o d1 lrta - aJlm dt rtpr• d.l°" M11Uno d1 l!lltL O.poli dt lrut Qut snr-. quando uaocll ,
,.nl1r, polo conl1to tnlff tndloo e •Atfu conoldtraco... dl.ul:
d1 1 rtalld.ado do que • clwoacl•
branc01, rtacoa dt txt..nntnlo pua
"IJ01IOU O flntt&I que & Clal<T- nO(.., Tanomaml "" tm tfm\«10
u populaçO.I lndJ1•n... Hlo lfrl • mtnack proaldtnelol II pr1nd1 a bru.Uetro • •mn,..1a.no. f um1 w.
n.cn,lrlo ltmbrat u dlr-tLruPI do crttArlol d• .. .,,.,,nc, ntelMII. ... e,(11'1\n 1dm1 d4I f"°"ltttu "111? "
oon,,.lho Mundl•I dt l,r•Ju Crll· ,undo lal 4s)Uu, no 'º'°' t"'1Jrt• 1'1telf.. hltt6f'f• .. 4" ,.... hHUt•·
llt. d1Lldu da IMll
nu n&o tio upuff O. ru1nUr • l\lt. f 51.-tU"'° roncJulr Qtj# o Clfflt
"lmp,dlr t-1 1 cnMlruçlo d• t1· oc:upacllo tf•tJwa du front..lru br•· t'tr1• C'>ffl n11turaJ1dadt • ..
tJlt\ru, ftnOmtno IOmtnLf •lc:t.ne•· ntt'" dt nsc6'J Ytnomunl .,,,,,s,o,,
�:�:-qc::�::·d!:,rn:�
HI 1t,1wf1 d• O(up1ic•o t<onõml<L N �utla eobnard1 Q.,. e,uu • v ..
du dt •ulmpo, b1n11rn1 dt qu&l, t... , A prcten,ao do, adwo11d011 .s. nnuel1 tdrct'm Nbrt at'\11 �tb
qutr tipo ou t1m111ho, obru dt gJ pc,nl.o de •Llt• f comptUblltH.t '1oe. dtm&l'C&Ddo • eonc,rolando as
fronLeLra. dv1' ou mUltaru. &&lt � oa pnnc:lptoo .d• 1,ri,11clo 1m11,,.. frontclru.
mo quarC.fl•. t1ltad11, Umpna dt nl.at. eom a. uttlr1oe de ...,,.,anc•
O dtpolnwnlo dl d.r:rw1n nlo
laJxu, camr,oe de poUIO mlll""" e nocional. Impondo 100 P0toa lndl· tlftmpll.l\ea, cSt forma mtr1dJant. o
outt01 qu,, ,1rn.mqu1m I wntaUn ltl'IU qut Ylnm nu fton�ttu 11,u. conctl\O cs, -IObtftALt Nf;t/1tl" ou•
dt modHlc1cOe1 ou do qu. • 01,waa, ru Jur1dlcu dlollnlu da ptttl.lla .. <!Uff ln-Ir ... CoNUWlclo
1
brulNlrt. NPttl&lmtntt quando.
,10 cll•m1 de prorr,110".
d.,lfflfrtlf pu• culm.tn11 tudo. o C1ml �
D<Pondo s,oraoLI a lM><omli· "
110 d01 "'"'º'· rnpul1çou lndr1 .. o que o Clrnl ronoldor• p,1or11A rlll: qut u l\lçO.o lndlvn., NJam ,t,..,.
S,,-IAOU Jvrtdtu1 cs.
n1•, rf'Mf)H Dtfltl11ntr" 1 Mlnorlu "A ,.,.,,,, tnl#nde qut I p,01.tc•o nhKldH
d• Autmbl4tlt N1c:lnn•I CoruUt..uln• du fr11nttlru h1l,i:rnutontlt do dlttlLO pllbUco tnltmo>
lf, 1n1 lf de 1hrll dHI< eno, d. r.rwln Prull • um dtYer lnouuw,nhrl do
Kreutlor t,ceu fonru coruldtll· aonrno. '-""'"· " c.wl«ledtt ct"'
Contb,va amanhd
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0 E.tido publlca urn mapa
do BrnsU segundo o Conselho
lndlgenlsta ll!lsslon:lrlo (Clml),
com grande destnquc pora a
Am112onJa: olc!m de rios e mon·
tanhas há o morcnçAo de rcscrvns Jndlsenns, JU.7.ldns e lndlclos
de rnJnérlos e a Indicação de
barragens, usinas de àlcool, usl·
nns nucleares e poços de petró·
leo. O m:ip11 /oi cl:1borado com
colaboraçAo nlcmll e o original
exibido em rcu11l:lo rcnll:zndn
em l\lanaus, em 24 de Julho. Um

repTesentonte do Clml. presente
ao encontro. nllo negou o nuten
tlcldade do documento. Apt'11J1s
disse nilo haver "nor.lu de mmJ''
no falo de o con.seU10 ter o ma
pn. Prlnclptllmente na Arna:zo.
nla, o levantamento do Clml
mostra o presença de Jazidos
mlnerllfs de vutor estratégico
pnm o HruslJ no Indo das rcscr·
vus <88.7 rnH.hôcs de hectares só
nn Arnnzônlo Legnl) e dos lndlos
(200 m.11 n 300 mil no Pn!sl.
...,_.,,

.,

_________.____________
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Este é um mapa do Brasil
: redUZ.ldo do 9flglnal, Na parte

•;'(.· f•
, �, .,.

,.

· Werlor, li direita do contorno
1 do Rio Grande do Sul, lê-se:
"Elaborado em cooperação com
• a Technbche Fachhochschule
iJerlln, 1988. Cartografia: M.
1 Roesler Haendlchke /Printed 1n
Qermany by Inatltut tuer Ange
-wandte Qeodaeale Berlln". Na
: p11rte superior direita lê-ae:
j "Areaa Indlgenaa e arandea
1 �oJetol BtuW Clml, Cedi, Iba, se, ObB".
1 ::.: O orlglnal foi extbldo em
1 �runUlo, reaUzada em Manaua
em 24 de Julho ültlmo, de espe1..sfa.llsta.s e interessados na ell
ploraçllo
mineral na Amazõnla.
'
l q representante do Clml, pre1 sente, não negou a autentlclda·
. � do mapa, manifestando ape
naa nllo haver nada de mal em como são hoje.e áreas clrcunvl�
1, Que
a sua entidade o possuísse. zlnhas, que, admite-se, silo pre
tendldamente destlnadns ll ex
O mapa nllo ê nem tisico. pansão das reservas. Traz, tam
bém,
detalhes de ocorrências
ellcluslvamente,
nem
polltlco.
!
. Nilo traz nenhuma dMaAo tem- minera.Is. tals como: porte da
torta! ou admlnlat.ratlva do Bra ocorrência (médio, pequeno e
i sil, exceto a Unha forte que de grande), ocorrência mlneral da
marca a Ama1õnla Le;el. ,Não é Amazõnla Legal de forma sepa
exclusivamente físico, porque, rada, ocorrência minerei por ti·
i além de conter rios e monta· po de lavra (céu aberto ou sub·
; �aa, traz as reseryaa 1nd1genaa terrànea). Indica cidades, repre1

!·

- -··"'·"°°-o cu"":°"º.�:;�,

O Clmt � o Conaelho Indlgt
nJ.&la Mlsslonérto; o Cedi l .o
Centro Ecuménico de Docu
mentação e Informação; o !base
é o InsUtuto Brasileiro de AnOU·
ses Sociais e Econômicas, :e
Ç)hB é entidade desconhecida.
A esquerdo do conwmo du fron
teira oeste do Brasil, hi! oito co
lunas com nomes de i!reos lndl
genas relacionadas, esLado por
estado da Federaçllo.
Na pégtna 5, pubUcrunos um
destaque da Amazônia Legal
(ampliado do mapa originei>, no
qual se verificam multas ocor
rências de minérios de grande ,
valor estratégico e Intrínseco, ,
destaques de algumas ocorrén· ,
elas minerais colocados para
melhor vl.suallzoçllo. grandes
ocorrências minereis em área.s
lndlgenas criadas opôs 1981
Cano da "Diretriz"). As áreas ln- .
dlgenos na Amazõnlo Legal so- : ·
mam 88,7 milhões de hectares :
(17,05% da área total da Amozo-:
nla Legal). A populo çQo lndlge- :
na brasileira (total) ando por.
volta de 200 mil pessoas (ou 300:
mil conforme depoimento de d.
Erwln Kroutler). Os destoquea
referidos alio nossos, para orlen.
taçAo dos leitores.
. Í '.
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Nr_qtcs 1llLimw � di.1:; ''O E.stulo de S.
P1wlo" vf'io p11l,fiç,11•.Jo rim•o ari/.,�,,s n
rc.">pcito do üiw·r ,,o lndi�:milst.9 Mlsslo11Ario -Ciml- ern s11.:1 ntu:.içilo <:ntro oo
l11dios.
S comprcen..'lfvcl que mn rcldç,io .t
qriC'Gti1o indfitnn, pe.•1s,1 s/gudm tf'r uo:;i
çtlo difere11te do t,ni. No ,.mt.mto, nlo se
pode aceitar 11i.·J " r1.'./orm1J delib"n1r/a
mci,te a verdadl'. i11vcntnmfo dcclrrar<�
de missionários e dit'l'nclincfo uma 1,u111ra
gravemente te11d��1osa dos fotos. B,ista ·
pen_ciar n.o alusAo fo11t.isLic:i de aue o Cími
estaria compr.wdo Cém máqum.os para
explorar minérics ou colaborando com
entidades estrar."eÜ't1.'J em projetos con·
trários à soberania e umtlacie n:u:ional. ·,,
Isto t;j completamente f:i!so. .
.
Estes nrtigos /:Jnrnr:im na opinllfo
pública unia série de il1verd:idP.s, .procu
rando colocar em qn-stJo o trabalho e
zelo dos missiomlr1os a ponto até de
acusar o Conselho Mundútl de f(!rojas do
ingerir-se na polltJca indigc11ista do pais.
FJ preciso, em pruncli'o Jur:ar, p-01
questão de justiça, dcnurici:Jr a falsidade
destas afirmações. Como expJie.::i.r semelhante camJ)lllUlJl difain:1tóris?
Pelo teor dos a.rtçü3 e pelt� insistente
alusáo a empresas mineradoras, enten
de-se m:e se trata, m:iis wna vez, da
ambição destas em::>resns de explor::r o
minério e m terras iuc ·coas..1 pcsic.io <;lo
Cimi e.,cclui a conc�:::..::lo indi:;crimi.tu1da
de liccnça e cor.coró com o proj.;to da
Constituição que p!'eve, no art,,ro 427,.
casos especialS em quo, como privilégio
da União, seria possível, em vista do bem
comum, desenvolver lavra em terâtórío
·
� ,I
dos índios.
Por que fora dos ca:;os excepcirma� é
necesS<lrio nesses terr1tüios coibir I a
exploraç.'io de min<:rías? A respost.a � •
clara, pois a entrada áe empresJJs de
mineroção acarreto aos poucos o exter
mínio ·cJ:ts pop11!.a.ções indígenas. Compre
ende-se, port.anto, a dxfa:io humanitiI:ia
do ministro Aurel! r.o Cilaves de não
conceder navas licenças para explorar
minérios em terras ind�tJen.a.s. Deve-se
aplaudir esta opçt!a pela vida dos índia..··
Neste context!> aa rncorJlecimento da
dignidade das pc::;ulações indígenas, veio
sendo elaborado o novo projeto da
Constituiçlio. Uuitoo constituintes assu
miram por convicçjo um.a aUtude· de
notável re..pei.,, tJ causa dos índios
procurando assegumr os direitos à terra e
desenvolvimento ria orópria· cultura. O
texto do deputado I;.:,,rm1rdo Cabral acol11e
e propõe as normas que gar;intem estes
direitos o restringe a casos exceroonais a
·. possibilidade de explol'ar mh . ..rios em .
terras indígenas.
E lamcntJ.vel que justamente quandó o :.·-..,.
. Brasil se d.isp;fa a resgatar de algum,
· modo a dlvida 11.istóricB para com os
indios, haja pcssotl!l qt!i') nJo tê.'n escrúpu
lcs, mesmo à custá aa verdade, · de
· explorar a mineraçâo que depreda o melo
ambiente e elimw::1 a m-t.� rlos .indios. . ,. , •
O deputado Lys-.inc.-:-s ,Ma�el. referúr .1
do-se aos esforços ao Cimi, quanto à
· salvnguarda do snlo fodit{ena, çm seu
p1·onunciame11to r.a Olm;;,ra i;j dois dfas,
situou bem o c.·a ,le.rn•, d:rnte dos atuais
.ataques que a cr.:., 1nrl :.! ·v�m !lofnmdo.
Q�l o provei.o, -i..-·!" w. c:uc ccr.-!o o
Cor.se/ho Mundial de I �·ja.; e-o,-;.;: .:>!tio
L1di(!cn,L'l l,�i.=siomir1,, /ie o !.vL ·� , ua
for p..:scrv.Jdo:• ��' .�10 o Ior. q::�m ..
· füc.rará? l�ntenc!e-st3 a wr�a contundente
·" dessas mspost..:J.
•
,. _ �:
i·' E: .pr�it;o cm toua ��ta gum;téo exerél-:
.. tJJr o bom senso e o r-�Gir1to cr,tico pt?ta,
descobrirmos onde ,.... • 1 vt'1-u.uí<' dos
fatos e n retidão dils 1111.:I,!çoes, reil0 1tando
· com vigor todo 1·ccuh.v <J âi1am11ç110.
· Ag,mnlamos. cu?1 t 'lDC:"'111Ç3, o voto
dos coru;tituitltes ,,i 1 J'/or cfos populações,
indígeMs o p,_J, me;. J D· us c7ue ss '
emprt.'sas dt? c:.:!Jlora,.,o de:;;cubrnni que a.
vida do índio vale mwto mDIH do que todu •
o minézio doJJnril
- �
0,Lucl-,,aM��...,. t
c.ofuno,
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Cronologiá

bn�

uma cqnspirGÇ.&íl. ·t
• "Conspiraçtlo contra o Brnsil" (ol o ,
Utulo ele tuna sf.rJe dl' rcport.1rterJt'-P.e "O.
Estado do S. Paulo", i11iclaáa n'o dl>mln fio
· ·
ti"-'." .
passado.
. Um Iellor des:ivisac!o poderia entfndcr
nesse cabeçalho 0·11 prilneira págilllJ u1na
murl:inç:1 de JSI). • na línlla cd.JtorlJJJ <do
jorn.11. No corpo d:l matérill, as palavràs
de ordem de ck-fos:.1 d8 soberania, amch
ças do imperitilismo e intcresses·:·dçs
países industrialiu;dos c,1pitalistas . cón
fundcm os leitores acostumados CJ(11ÚJ·
1
mente ao contrArio.
, ,,,. ,J
O imperialismo estJJri8 agindo por mcfo
da Igreja, que domesticaria os povos
indfganas, contra o in!ercs.,;e da nação
brasileirn,, aa "conspiração contra • o
Brasil".
, ,
. Os leitores nAo são bobos. Podem
estar confusos com a mewmorlose, e nquJ
faremos um exercício de e.sclare.:imen·•
tos.·
· As populações ind1i;e!?as ocupam hojero
território que lhes sobrou do avanço dos
brancos e do genocídio illllugurndo há
mais de quntro séculosi Foram compFi·
midos ll!l fronteira do t 'o:-to. Ocorre que o
subsolo dessas tt-rr.;.; t: rico em mL1érics
preciosos, entre etes o ouro•-esse metàl
de serventia cada Va? menor ml odontolo
gia- mas que tem a molécula mais
carregada de sangue na hist6ria do
. , - ,. ,J. ·
homem:
.
Aqui começo a cronologia acima meO: •
,.clonada:
1) No trabalho inicial das subcomISsões
da Assembléia Nacio.-,-11 Constituinte· foi ..
aprovado o preceito de que a '11ineroção· 1
nas terras i11d1Penas só podens ser �
realizado com aµrovaçao do Coniress-0 e
por empresa public:i (conspiração contra
o Brasil?). Co:.n i.:;.;n o fogislador abriu
espaço à eJCp!t)raçiio de minérios essenciais no nosso êr;. ·:::rvolvimento, mas atra·. vés ào E:;tado, i ">.-i�ando a uma política
indigeni.'ita qt:e preserv,,s'ie a vida física
e cultur:J.l dos povcs atin-zidos.
Providência de elcme11lar decência aos
olhos daqueles que não :::ceita:n a "solu
ção final" dos fX?VOS índigenas,,desta feita
·
baseada na ímci.1tiva privada.�
! ·. .,
2) Foi o . quanto bó.stoll para que as:·... :_,
,mineradoras enlouquecessem. TramÀ· '' � :o:·
ram, corror.:x:ram. subornaram e conse-· ;.
guirrun regislrar direitos de pesquisa ein
territórios indfgenas r.nra criar o fato
consumado. O "Jorna(clo Brasil" de l º de
Julho noticiou: "f>.-i�t!?!"i9 da FuruiJ e
'DNPM -Departamento Nacional de Pro-·
dução .Mfricral- manticL.1 em sigilo até
agora, abriu as árc:2s Jncügenas à expio. raç.-1o das empresas mir;.erndoras déSde ··
18 de maio d�ste llno".
S) Aconteceu o ic.ac.-t'<li.J1:.;iJ às pessoas· .·
que náo sc,,-ed.itam m tlcc..:::ncla: o mi·
mstro Aureliano Cl?.u ,,., 1. no diD scgmnle à
notícia, rcur.íu a i,.nr · ., 1 e mm:-:,:iou •:a
susp::!rsiw <ia cc:nc�- .;o t.a l.lÜ�;�.;; <.'e
pesquisa mú1eral em ,1:nas mciígcm1s e a
anulação dos já coz:ctciii.ws" '.'...cm .(;Jce
d:l oric.1l:Jçiio do pro;mo pi·cside.1te da
Repúblic:J ".
,
,
,
, "'_';·
4) Se a lei, o presíc.iENJte dtJ Repúbliça e ·•
a opinillo públicJJ a.11:1 um o/:.;;t...cu.Jo .1
cupidez, só rcstaw1 o ;ütlm" e clri:At1Jo
caminho; O Pl11no CJJ:en da nuncr;,:çjo, A
,;ir.. •.
,
, (orça du mentira e, •
. De WWl COÍ.'i.U lll.là L�... l.l)lt)S dú:vii:as.
Com csfa campllnlw ú ,i1.11s o enc::11:to
scmnniil doo ·•conir�.;'' lUl Nic:.mlf,Ua
, -pasrr:e- O S1,JJ>r.lCtWilú )Ortl8l distr1bw- . �
, . r� div1dcndoo.

t
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COHHEIO IJHAZI L.I ENS�;

N A CIONAL

Denúncias contra CIMI têm reflexos na �greja

Mas nos meios políticos o caso também repercute e pode mudar rumos da discussão
indíg ena
.,.......
�..-0
•0.\Ut0CIIUt

Um <llffll ldt0IOll<O 1r1du1I 1 1llenclo•
oo. dtnlro da CNOB. Um• 11u11men1e 1llen·
clou ruido do paptl, orlentatlo t autono·
m11 dot rh1m1dos "Or1101 ant101" ICIMI.
CP"f . .ic1 d• Conrertn<I• N1t1on1I dot 811·
pos do Brull. A ttvlJlo pelo Covtrno F'tdt
ra1 dt 1l1un1 doa dlts,01Hlvo1 que N•ulam
o lrlru:llo • o 1rab1lho de 1nlulo11Arlot tun•
to ,, tomuntdadtt lndl&fntt no Pal1. � 1
nu.>danc• no fnfOQu-t do 11•un10 dentro do,
lrabll"°-• cm dtMnvohlmtnto pela A111m•
bitia N•C"ton•I Conalllulnll.
&m alnltN, tatu Podtrto ur u m•1orn
C'Onw-qQtnc-111da1 denuncio lan(1d11 p,f'IO
Jornol o ltaudo d1 S. P111lo no ulllmo dl1 t.
a rnpeno das prul6et do 1mptt1as e entl•
d•du u1r1n,e1r11 •Is.ando a Impedir o
Brull de uplorar oe recursos mlneula
u1s1,n1u em 1ru1 lndlaenu. bem como
lentar lnlrodu1lr na IUluu Con,lllulçlo o
tlNk'"''º de "a;()l>cr•nla re.trll•" ni> .,.u, lo·
ta A1 ltrru do1 lndlOI.
Ao lonao d1 toda I Nrn1n1. um nam,ro

crn«n11 dt 0,1101 d• lmprenu panou a
0<up1r-1t do leme. ao lado de con111lulnles.
enlld1des de claue, lldeuncu 1mpru1r1a11. 1ulorld1du mllllaru e da l&r•l•. 0r•
•••• aovern1men111, , 11mbtm d• 1n1lltul·
cto mala acuuda - o Conaelho lndl11onl1t1
Mlulon6rlo - 1ur1lndo lnlormaçõu I rt•
vetacou qu1 ar1b1ram lran,rormando tt·
,e1 1t1le dlH n1 11in1na n11r1 do CIM I bra•
,1111ro.
Clrcul� d• prOprl• l1r111 1ponl1m 11ar1

r.�1:::
.�1�:,!����t�·n1.b�ro��:·�: ���t:1�
ma u m 11udo proceuo de revido trltlct

du poatur11 1 lrabalho1 doa 6r1lo1 anexo•
d• CNIIIJ. JI lontu aovern1mcntal1 con1l•
deraram "ulremamenle aravH" u de·
nonclu lellu pela runtl, a reapello do u,o
por 1lau111 ml111ontr101 de lrallalho ucra·
wo. altm da prltlc. dt contrabundo dt. pe·
dr•• prcclun1 • ule lndlaona. A1 1 u1 upr•·
1enl•r•101 uma rn�luwralla d1 evu uclo do
.... I IUH Pl'OYIYIII t0n10q0enclu1.

Na Constituinte, surgem
as propostas de consenso

Sr a fNT'UC•1,, l'••u'l•rdo ('a•
bt•I noalmH-.tt rir-•,1h�t •�f'tl•r
•• w.tUl6" dt <'Of\.l,,f"MO N"(,"r
t>Un .k ..rupOt mocttnd,,)& t
Pf'OfU"C:UUt.S dt ('OIUUlUlftlts,
l'T'Unl4&1 no <Nn\ac.to ' *'Pro)tto
ktn·ut• ·· . • Cl'H"'lào do h'MiliO
,._ eova �th.u(Ao hA.o ..ra
h •1-hk ,�tt•• Ot.Mr o CU,.U.
�Mcf,o· �lfl M't\AÔ04" JO•
N l\tcba t PMOft-l'U t . CltPUla•
Ôl'I >:lkUôu �ul1.o • l'MU8•
l'tt 1. tna1' OI ,un a ('l'·n\ol\a Ot
�,"uhttu ap,ro•aram um•
w.tol &o dlr •ubMllull'tOQUie NII
'"''U• ac IIN'Ollma o.,,, Wk-UVO
., nl•l•w ..s, ('nn:ih.._lo ,te,xi.a.,..
tnau,•\iu, Cabral lfflmlif ln,,
('Clt'CIOtlt aJ M.l•nlOc<I C'ON('-D•
SIJ.lia tt<h.illr o proJtto dt C"Crl\.t"
tktal(ta Nr• at10 �rn t.«no Ot
� atU•ot • Oth.ar para dlttU>
..... H'l'I e>J,tMUO a1JC'n.M M lt-,
au malJ. �f.mk'a. t ICltw't: a.
9,1,1\a aàoc tw:Ml,·ft' •ntc-ewtlmc-nto
A .... -.Jtun ÔOI lllMU'M\t,,
&"6U M quitttÕiC"I da ...ablll•
4aOf no trnrttl:O.. ttf,)f'tn.a
Mlt.rla. 01o&ra(60 dO m11'16a10
�tal e Mtun-ra do tt!ll•
..,. •Of'ffk:ScntUILtnw» ou p.rl•
�larUfflOt o,al"'t'Cfm P04(c.
* 410dJ �ltlo,
JI I QUn,tkdo lndlO UMlnha
,,.,.. \lft'I � «lOt ..
""'ª tUIUr e» pr-\nc'h.'1'<- «trtll
.. N&l"f:110 t t�a t ,>f'ht,Ve•
do dU a,,u OCUPldH,
dc'IOl\00 M P•r• • k'alllKAa
on:ll�U. U GW-M.Ofoâ IH' rt'C\113·
fflffll1cio aobtt a �IIWW' torma
Ot H'P'Ot a.e lo dail N'C'UNOI mi·
•t•1• GAi ffK'f'"IU lnd\acnu.
O bc'otr<o Ot Conalllul(k no
tfl-1.lntO, df'nrA COl'\UII at •
,ow1b*Ud4Ck o,.,.• .,.,ptnuclo.
....t,1rwOd1 a V.ma p,..,,. a�orl•
U< IIO pda �unJO•te lndllilf'
u o a d.1w· la&o .., '"WtldOt
OP1.at ltao.alhO � .... .,....
.....liM\ldli••
POLbCICA
i.om u ON'I\IJ'KJH d• Urprt"f't
..,, cm tomo cw 1('6,N ® Cl�II
OUf , ta.&r1tm l'f'tlrtn11r a Jõf>t
un11 f\AC'IOtl&I ,obN u tro..u
tn411U'ft&.1, � • oourblJlda·
., Cliir &l)('OYl'llaft\fflto l'ftlMral
O. MV klbt.olo. I AaHmt>ltll
C'c.NCth,ln.tt vh� urna wm1n1
P•tuc,11armffllt uh-41 A po.
MtllJC.a em lOtM ôt... USUIIO
dlt9IN IO oonto ôt QUIM )00 •••

,ro

,,.,1111.altto mOuar. a 11.-.)1
cu1u,·1 e Ubuo e,. 1dmlnlatur
ww probltmu , dUcmu torl
• 1ri..tMr dl.M:rld10 �WwtC. Nt
aua.M ,uc- co.1un1t ttrnbt•
l•pc-u Nh apnar oo ,11itake.
c1rr'ltol ela pro,pt11 l1re-J1 )t
)llttVl-rm UI!\ 11\>00 ,-,Nt(ts.M ....
ltrM o. ""li.to C'l'11k'a. M ••·
b-tit• ela Coftlt-rfnKa H�k>ftll
... lllq>N, do ., ..u tC'H881,
O atuado. 9JNIN"dlm"'IOI 1
a\tlOAOm�I dOa citam� .,..
tiM "ln,n;OI" EIC>f'<llll"l'IN11
a C-411\M'·IM 1-SL&rnMII NllolJie
uno H.'"IM II t . ("o.......... Pu
klral dt firTa CCPT•.
l) ttplrtlo ôe <'Of"PO IOf • N't
"'°'"�'fi p,ell &ln.a que 1
tNa8
.... tslt (11rnoodo CIWI . ..
fwndo 1trun• dos a,1l1 prot·ua.,
.. ('(MI\�·
k\lJ d.lrtat>n.,n. ca1,,.._w f'QUI·
T. lttll • u"' rttonl\telmtl\lo
0
1
·
rl�l�e:' d�
l1nJ• e,o 8nsil. cOftluôo, •
•PMt1e11 c-orno tndk'td04' w1..
te d.a NnlrHwdtdit ,.lft.lftle
111,,.. b� e urôHII Na1U.I·
,..C'era ,�• lranQ\,lltll habU"'M.
1 urdf-al Vktnlt S<'htrtt. de
..erle Aklrt, fot U., ÔOI pou(OI
, NetDllf ... dtnUMIH tonlra
t lrAlrllr,o do C'IWI, publk•
fbtfllt . 1-.:S-t r(1)U0kH.I OI p�l"°1 f
�Jf"th01 alr-lbUIOO.S 10 COl\loe'o
lho 1n411triL1ta t 1ut1 aludldaa
lla-1C'M1 com o C'oMtlhO Nu""
•u,1 de: t1reJat Oo• Scbertr
ac,...1tt111011. ainda. vmt ouua
dH\iMLI lrlvt IO CHltMloN
11>«11e <0m I CN88: 1 Comi..
NO Pu,ou, d.a Tttrl tttLI ,.
ttl>� um1 clo&do dt tot mll
t'lllttorl, dit lMUlutçfft a�mll
Of' Mhdar1NIIÔC'. dll\M'fru rtM
� "'14r11 l@tn(nl•JIJo lnwt•
..... 1M 1trr1 e a1e ,una ,oal'4'11
"°"''ra ff ''""' tara li Mm•

:::J:�� 'J:'���

...'·'*'"
..

1lnlhM11 p.ara I N1n111lutdo d•
wm1 Cf'I ltrem 1100 NlttldH
tm &Pt"l\•t ldl•St: N p.arlam�naaru 1omavam
part�. lndtp,endtnle de' acu•
parUdo,, O as.sunto u1 um1
qvt�&o dt C'01U«-lfnc11, U•I
� foi $!'1Jnl,.,tf oa,-,rvu
<'ONUt111ntt1 ® l-MllB. l't-'l,,
PI... f)&,)$. 1-Tll • O\HNI parllôut
monon-&. n• {'rlltca ,,. 1111cm•
C"6f·• do CIMt • nn •T·1•01lla At ln·
trl\c6u dt-nunc-h•du 111:11.1
Satadt MI. _.aulo, Multa. por•
lamr-nla•'N 1>rn;tn1.,1,ln1. �
dl\'tr.u, p.l11ldo1 a11uuJii11 111tl•
da11�1ll' 1 r-..1nc•nlu. 1h,1Uc1t,•·
lru•111 duvlllP• dl:alllr ,111 ttlM'•·
lto t nth.tln\ ,tattm11Urt1mt-n•
tt uma ,omtlda 6t po:.1(6o mal,
clara
Na dtlu• lntr•Nl•tnlt do
C I M I . ,or outro lado,
dtillf.Ullft•.l.f C'ONtltUlllltl CO
mo rhnlo Ot Anuda S1m1>.alo.
do PT. • Ah."'N\I Cut>rra, .Jo Pt-'L
paraMfflM 01.Nrra. lnrlu.ah,.,
Vh"f'\I a npett�ncla de kt
1\-)tl'(lt ttrn cttlrta do Cl�II t
C'ffüUodO •• d•nunc-lut no
mtam0 dia •m QUfl o l:1tad0 pu.
bU('na lrtdlOI- cSt um rela1or10
diil CIMt étl1b0rado por Jullo
Ct1ttr1 tm que 1# •r• (l1ado
N>mlnatmt,u, como o ni.lt,or
hOmtm do 6r-t.lo •m ahH('io
da �ulllulnl•,
Ao l-00 da al)Nv.,du � uma
rnc,1h•k pailamcular ut ln•
QUtr'llo, a Con1t11u1n1, t,unhfrn
•�rA or,camtnhar n,q'Wrl•
mtnto CM tnl011na1;:0it.• do Mn:\•
dor OcS1;c1r �11n• ao �xcc.:ull•
"° A lnttnc:Ao do npn•Mulanta
Ot R0in06nta t awaller u, lnfot'
mia\'Óf'I P•r•• h�nllUc.'ar • o\ cn•
lu•I 11<'\'rutnA,lc- dt 11rn1-.1r um
\lrt•lrl\l dt• n•tr,,,,h�llio llh...:ldul
to pk'ftlfln d• Co11,111ul.ntt
t;m "'" do.t tn111 ror111 pro
nu.ndam,n1_. '"' 1omo do oro
llttm1. o d<l>Ul•"'1 Joot 0..lra
1 P)IOB•AM f. f1t1nd0 M condt
do 44- oruldtn.le do curetOr\O
oo 1>1ruoo oo utado. dt1ctn·
ckntt de lndloa e "PttlMlnlanle
dt UJTII ttllto onde a qu,uUo •
mall tmpor1anlt, dtnunck)u
� a eoberanla n,ck,,r'l.al "·vem
MlklO vtolada de torm1 n,uqul
ah&. bnnaJ por lortH lnl.rn1·
don1t1, aHent..nu.. Qu. qu•
Nm • QUIIQUa.t' Pr"t'(O c-o.ntet o
prc«uo dl MunvOlvlmento
-1«> d0 - Pl1'1". Ot>-

*"'"'

,,. d•l•nOf'U o ,.,,1n11Uu • ......,
len1atlYH lto Can.,�lho Mumllal
de lur.JH . cio CIMI . o •pro,
vttuuntnlo raC'lanal O.H rlqu•
1.a1 mlnu111 brullelrH. por
emprou prlY1dt1 nacton111,
"tlUEINARA l:MltNOA"
Ao l•l•r CI• htbuna d• cu,1111•
lut111t na lanJ• dt onll!'IA, e, ,1,.

\���. '!':,a:::'11��::�·:..�::.�:,·�:,�;

dl1cwiw, C'Ull'tlX'l,rndu 1-11 hrn1I•
triroa • dl'lantJ<'r•111 n t •o1rln a 11
C11nalllulnlu, 11uc:l11u1111ln 1•111
11r.110 11uhlll'U 1 ''fu11111:,•r1ulu
1>:mc-nd1 AU•lrllll"n. �li �11111
c:kludto, t-1lru11111·lru• ..tnlC!rfl.!•
rtm tm nos1et1 dl'lllliu1 .
0..•l)Olt df ttC'IIIUU que "nAo
t mo,ldu e>41.lo lmpull-0 que-titou
nt,11 lrlbunt a thlc-01ewr ot
wtndllhót• do nrull", o cJC1uut1,
do p,tman1buc.·1no dt1IA<'OU que
"na ea�,1ra dtua f\mf'nlt•
Au.alrlaC'I, fato, Ulll'J'N.'Ollortt
C'b�illl'f\ 1101 ao \'Ollh<'<lmc-n10
01irio. •tuvu. da lml>rtnu. na·
c1on1r•. Em r.mclo disto, ale
,roc1amou. onlt111. a lmPt'\"nH
bra1lltlra como "C01Ulllulnl•
dttlCC\n''.
Clbaon th1alou o )nrnal O ltl·
i.oo <141, raulo. por tn lnveall··
jlldo U hH'CH l111flrnH {lUe
"tom tJhuk\l ule• ni11 ,1uftrlt11n
ll'IIIUlf l'ICI IO:Clll lla Con1lltulçAo
Bra.lhtlra". t:t, rclt111br11u l•A·
lawr11 dn c:anlt111 Vll:C!nlo ScJuJ•
nr par-a cntalliat • aravJdtd4
du dlnUnCLAt lrt1ldH • pObll·

... .

Ao t1111urln a ovoluc:Oo dlll
dtrnltlfltll e • 111rawhl11de "dc,e
latOt apur111:lo1", Nll•un c.Jllu1u11
d1•,t11C'I lnl11,UUl\'I0 lc•\'l,1111 •
ton,11tu11111 PtlO \!t1111ladu Ua•
brltl Outirelf'ú I VMOU•t'A 1,
QVt • .ccolo-o t rawtlou: colncl•
dtl\11 com I IIUltlo do CIMI, 1
puUrd, INI. Ot lndloa qut KU·
pevur, na Am1t6nla ternno1
1tdlmtntu11. cuJo 1ubt0lo •
mtflO.I rlro tm ,nlNr•I•, tonm
ttndodulocado1, hoJ• OCUC)lln
1 r 1 11 dt terrenos pr•·
m111 rt•
�::r::::�.�
Ao conclulr, NIIIOn Olbton
conctamou 0t dtmal• con1tl·
tu1n111 a form,rem "um tO cor•
po ftl dotftU IC\ltJtal dOa lnt•
,......oo aruu··.

!:::!�
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. CRONOLOGIA

A 11ntutt d·ula "Hm1na no•
,,.•• do CtMI t,Ln • 1uu1n10
cronoto11a:
1/1 - O Jorrtal O t:111do do
$. PauJo lant• • dtnun(la tm
nunchtlt, renl1nC10 "A con•·
pirado etmlra o Ora.li''.
1brlmlo • aerl• balh.11iJa de
••IJ• hWlu• n1 nnv, ('mutllul·
tio" O pomtct 111 u111rtld1 pura
a lnvNll1t11c�o Jornullttlu lul
a "•ll•W•lf11) IM,Jnll11r 11• UIJI ",
quf C.'hltMUU t t!u111lllul11lto COIU
perto do 41 mll 1111111nuturnt •I�
1u1lrhm1, lllll't'C!.llt•ulot 1•111
v,·'l.l11r 11un1t1u1•r 1,M1r111111111.111111,1
de c-avJonittn mlm•rnl nu• h-r·
u, cio• 1111.Uu,1 brt•tlldn.a, LH·m
c:o1110 tner rom Que o novo
lulo tOl\ltltuclo"•I rtconhe·
cH11 0 "direito ltrrllorlal doa
�'::i:: ::;':�;,fi!�.'n•lroe mo.,

o Jornal p1ufül1 111u11c:la
urna ü1l1 dt rti>QrlUtHt PA·
n pn,var quo "1 carmumh,
tm favor u, JHturvar II ltr·
ru tnrtlaenu de quah;u-er ln·
lromlnlo do honutm bra.11('1)
rol pl•n•J•d• no 01er1or e H·
nanclacJa por dlnhtlro dt�I-II·
lado no utertor dt-1dc- 1911".
Elf' envolve o Cona.lho t.1un•
dlal du l1uoJ11t • revela u111
Prhnf'lro d<11t.·u1111n10 - • "IJI•
r1trla D11•ll n• t - anu o·• . bt1•
dt .e IIJII 4 Jd1-olu•l11 da lltltl·
tuh;:&u hMII A q1,1t1t10 lndlRC!•
na bn11lltlr• • t poul1Jllld11do
d• o,1ploracAo dot rN:urM11
fflll'lttlll dUIU treaa.. o CI·
,u u,11 o rer,r«'Jt'IUanle do
1nt1d•d• no n,11111 • o 6rM4o
UttUI0r dut 1Ub4U'Ot fllllb«•
1,c-1tw,
Uma or•nnh•do pula,·•
prudutuna da u1anh11 - "TUI
Uruthen•• - c:orn 1vhl,111te IH•
ter,ua "" evuer que o ltrull
aun1tnlt 1u1 c,arllc:loa(Ao M
meruOo 1ntarn1c10,,1t de mi·
nfrloa • Indicada na docu1n1n•
tado do CIMI como fonia dt
UnAnct,mento dt Pttll d.a
0t1tredo•
10/t -0 COIIREIO 1ntr1 no
1tnt1, rtPt:rcullndo I dtnUn·
ela Junto • CNOD • aor•un ,
tanoo uma 1tnt91f d• HUI Pon•
t.o, pr1ncloa1,. O t6nt,io Cel.o
f'Nro da 911n. 1ubaf'cn:Ur101tn1 c.11 CN88. c-on1ldrrou u
dtnOnelH "lmproctt1c-ntu",
An1on10 Ound, stcrtUrlo·
1ueullvo do Con1tlho lndli.o•
rilata MIHloi1ar10 CClfllll, ne•
sou ler auln11Jo qu1lr.autr do,
cumtnlo falando tm vtrbat,
niH nh thtaou a dlltr qut"O
ollclo urla falMJ, Natll1tl1 dia, •
a CNUH llbeurl• tu• !lulu
fnlnHUla(I0 oficial • rttPtl•
&ado 1u11nto,

º"

º

IH t auoc;laclo dt produlortl
de ntanho, con1 monótona p,-..
t11)0. mtífftU tnvatllnt, tOft•
ttMaç6K 1entrk11 t acUelln·
du.
A dr<lllo d• CNIIU tm pro
rc1:ur o Jornal p1u11.11, pou ou,
lro lo®, lrnollc:a umt con11-

n

�::1:,�jl':� i::,i:4:;,�:!:

dt t o ltatalho d• HUI orcloa
annot.: e u1unu, �rman.t(tra
tm p1u11 por multo ttmPO, Se o
teh1mt t • 1ravkbd1 dH acu.·
ta('6H •k delJHI OUltl 1lle,..
nattn - o prou110 ttntarA
conltr a pNvlffl tKa1ada no
t11tor com qu, o. dlnrlOI or
••114
IQVtrnamnUIII º"º''º
puur 1 1u11r o tr1b1 b0 001
nuu�nlrlol - nto • Mffl rl1N
�u. • CNtta �corre aoe lrlb\l·
o PM'"M n,1r,ttr• um to«
de 1\1.l pnm•rwlt Klbrt todu 11
,1hldade1 doCIMI. ,,por• MW
traibalho • w-ut dlrlatntn 1
u1111t1 t lnn1u11c-6tt ,m ti•
cela mttro&C'bptta. afirmam,.,
MI ttpe(lalh,IH tffl CN88 &m

.....

1

Oom e ... 1110, cotado

Tio 1010 •tJa ,uulvtl IOI dl·
rtu11tft1 da larcJa ncuperar,m
a toilumoJra hcrldo aobrt
seus movlmcnloJ , dtd14t,, o
pto(�Ho dc rcv111.o e mud1ncu
nu 1tlludu dt•1:1c11 or1101 de·
vcrA com,·cu, Mediante proct•
dlmtnlot natural• iJe rodldo,
pro,noclo ou 1trthultlo dt no•
:� r:::��i t�-������:'.o,�:;

mudancaa. A dlrttAo duna 11·
ltra<óea. no entanto. aornenlt
urio dUadn ptla s:orrtntt qu1
lor ,uorklaa no pro-tua.o lnltr·
no Clt rtanllado crlllu.
C:onhN'C'dor.. uperltnles d1
"1m11l1 " 1111 l11�J• 11-t1 ltruU.
l11dlurn o p�u.v 1radu11 dt
dlscu,..oe, dt bllt 11" lorno da
PRPtr•do du1 1r•t�dt1 ,ncon•

�r:: .�:�':!'�,::�� J� J�i:��
ª I

situado tm lnda.lalub1. perto d1
C11n1,11nu-:11•• c-oino o caminho
natural para �eunt1çto daa
poalt:Oea inaJurllhlnt. a partir
dH qual, do optr•d•• 11 mv•
danc11 dr llnhu dt acao • 1ub1°
do dlrlf•nlu,. NOI Pr6·
6C'lrt dlflllOf' dt ••YU oo tuba· lllutt••
•Imos dol• ano, , t prowhel qut
lho ciw •••••o como I CIWI • • ts.
ll.f proc,e.to lranarorm1 o CI•
Cl'T t1Ah11a NIIU..04le N
Ili,
1 1 1\1.

��:''���.:�:i:,:�:·��:1!:

A

M0ttlft Ltm.a p1.0C:u�o

Dom lutltno 11n11 uplle11

Lir:::.�·:.C'!���:�!:��,:"f:

Oom s.che11r volta I lalar

-�

. :, . t ...'

.6L

11/1 - 0 !!:1ladto rctullUI 1
Mrle CU 1tacundt11·fclrilt a

do .,..•• •

HClol'llla da ICNla,
tom• lkl,. r,uto Cnrt110
ArM., .... l.on.t'Mtltr MI kut••
... S..tn. ManU,trtfD•N rt·
lnlON dwrantt tooa a wmua.
.:1n lir1u.th1. t MnNtuna dos
'"'"""" Cio C'NH t dO CIMI
.., ,Wwtl M ton106t Ioda a "°
..... A ,roeu.do dt Mmu,
Clflº'· f"Mk1adta... ., ••• l11fo,.
a1n. rtl1ttftoa t • omt11tarlol
,11,.,..lduo prM "IM.O. " .. Cl•
MI . ,_,._ ll•••llal li lart-

. . ·· 1

- lnlormC'I I t\11 do reunk')ea,
onde o •dvo1t•tJo dO CIMI. Ju,
110 o,,.tr, por tOIHPIO, •n•ll·
u I twolu<-111 dot lr&hulhn1 da
C'CN••Utu1n1, 1 ,., uma 1na11..
cr111c:1 , r••P41tOcJe \lltk11 •1•·
putadct t Nf\lÔQttl. A ala dt
um1 rtunllo qu,e Wwt a parti·
clpa(lo dt lt:IMOI . rtlh&IUIOI,
IOb o comendo lt Aulonlo
8nnd. dltc-ullu H.ptramtt111
o andarntnlo ck>t trabtlltoe da
Cot1111tulnle, a quHllo dl .,..
p�racao ooa mtnbrloi em ttr•
nt tndhtMH e lnclu,lvc dondo
tonla d• dtwul,c1t4" Junlo •
hrH1ren1a do duempruo ,te
100 mn tnb11111do1'<'1 na .,,_.
1111a, como ruull111lo ,la
PClllllc:a minorai do Urn1111. O
"dl•oh•" do om-ontro fhtou 1
prt«"UPldO Üó ClMJ rorn OI
prtJul101 Que. .a venda de ttll·
nho br11Utlro CIUIDYQ à ftht•
lhlo.
Ao lado do IUTMlffll'l\lO 1111111
upllc:llo da tu• \111 • iu1>uo·
1'111 n·1trll1". l•u•lmf'nlo no
rn1terl11I dt O Etlldto. o
COJUU!:10 dava co11ta da ro•
Jtldo do deputado Ootnudo
Cabral Irtl1tor d1 Con111,Ao
die s1,1em•t111do1 a eua tt·
H. Juntamtnlt coin t puhllo·
tio da nora OIICIII dl CNUB a
respeito da quea(lo. O Jor11nl
O Olobo tnlrOU no f\ollc:IArln,
d1ndo l'Clnlu da lnltn('An dn ui,
t1un1 1\rputudot 1111, t,w1.llr uma
Ct'I para trwo,tt••r o 1uun10
t ou prl1n,1ru rutftH • um
flUr J)Oll(OCII OrlC:lllt I ttl•
pollo da c1uutto. O J1>rn•I C'I•
rh>ta l1uahí•1n1e 1omo11 w•I·
(10 tdlto1 Ili, m1nlftllOl'ldO•H
tonlrirlo •• IIHI 11trJIJuldn1
ao CIMI • to Conulho Mun·
dlaJ du l1r1J&1, btm como no,
tlCIOU I fflll\lfHlldO da
CN80 .
&m ,ua nota, . CNHO nfAOU
11 demlnclH • con1ld1.·ruu o
m11trlal C'Qmo u1n com1,10
(0fllrl OI dlNII0I do• lnCIIOI
1

bta111,1ro, A Ctmftr#ri(II Na•
<lonal d, )I Ult lMJI álll,t �Ut U•
perut, H dem•I• mattrlu,
para "tam•r .. rne<Udlt Judl·
cl1t1ublv•lt''
u,1 ·� No uq0fn\'11 da M•
ri,. t') i-:11 adio ,ll\'\JIU ,,.•N·
1n"110, rrl11rlon111dq o l!UII
C'OIII C',IJ lrtl1•1 '""' tl0 "tln nru
lhf'rt" t 1rin4o, do t:11anh1•,, o
t'umrll..., h1't1nuu•h1n1tl tlú t'.•·
lflllJIO e 8 /\H\>\'111\'flU iltl'I
1•1.11tt1 l'tt,MIUIIII ri 1,h• J.:,ln•
1thu, N1•ur tlln, u lnrnul 1MI 1,·b1
(C"('úllll'IMIUl,':'\U du IJff'•l•ll'llh'
finnwr 11u Ml11bln.1 e 'hc:fr �,
SNI. no M'lllh"• 1h• "lllºllllll•&e·
nhar" 1 s.trlr. n1111u111110 lntur·
m• q1w o Mlnl�lrn Cio l\,·ro
niuur1 rol"·ou a •·Au "0 d11,
po,1c10 P•t•' ltvar ncJt:.n10 H·
H 11nwrt1nllulm• d\lriun,
c:11".
�m f'dllurtal dt ,u111,olr1t
P••lna. O Olobo vulln • n11ln.1r
aoor• a Qur1llu, e1u1na1i.n1k1
Que "corntc• • flnr ,1Ma QUf
oa ••forcn, p11ra n,11ntrr ••
1,rnu tron1,1r1tu1 1l0 f•a1• o
.,.nllr P•tle O• AfUltl\tll.1 '
n11,11r1n do cuntrvle da IOC'le•
dldt • dO f:tllnh• bratll�ltOI
Obf'tlfum • uultn, ,n11u11d.u
00 ••IHlot, •1111w11l1•du nu,
rn• r"� o. nhl•IIYt.t t111 11ue
" conttl111n Nnur•o• ('ot11•r·
rlat1 • or•11nl1t1cO.·• trt1111no1a,"
J• o COIUlitlO r.\•t-tau H
Pttn('u1111tt'k1 do 1>,•tJ:ir1a11•<'n•
to N11C'lonn1 du l'r111hl\'Au MI·
ntr11 11>Nl·�t I c-11111 n .cr:.1\ lda·
do du dcmu1,,·1a•. hrm ""mo
1nuntl1tw1 i;1 lnh·11,,\1• ,1., ,,111,
dor Otlflt'lr >lt,11110 , t•t'I, HO•
•in µcotllr ''11111,1 d•·', • .,,. " ....
lhocu Ct111r11I t do l'nllt'I-' t ri
d1ul no CfMI. c,1r.1 averiautr
1 ccntdo da orcAt> com lnle•
r1n11 e or111nlutõe1 11tran·
aetrn. O Jornal no1tc1ou.
lauatmtnlt, novoa Ptdldot P•·
rt formado o, c01nlu0,ta
pul,mtnlarn dt tnqutrllo
tm torno dH drnunrlu.,121
IJ/1 - 0 t,;,1adlo l)Ut,11(1
novc1, documen101 •nvolvendo
ctrtu tnltrn11 o lnlorrnn do
<;JMl, an,1111n<1a o crlllcandO
o DtOJflO "Clllia Nort•" 1 •m
d•••nwolv11n,,110 polo Onvtr,
M P'edcral para 1n1urar 1 ,...
tlh Nortt e nll11 1,1,olac&.-1
o, rronltlrott, 11fom d• crlll·
ur 11u1o<rt11r11 ac6t1 dt ptl•
IO&I nlhtlP,0 . h:IMO em IIM·
d1C1•
no C'IITipó li t,trYIC:<J dO
.
CIMI •:ua <'111(40 lrAl 1
notlc-1• •1• tnlreu d1u tmt•i·
d•1 ck>t.'IMl na Con•lllulnlr Y.
o ttor tllll C'll1l'l\!lllt ClllfUC'Mla
prulun.Jia ,e1111Jlht111(1 t11u1 o
notlCU\rlo 0111"rl11r. • l<'ILH'tlo
das tr111•1 c1ut n Or,tAo prtlen·
dlo lu1tr vt111111r 11u 1wv1 l:tH1J•
IUUl\'Ao,
u,n t'OmenUrlu do c.ardt'Ut
Ylctnlt SC'hcnr condr.nau dit
Yloftnla o moYlmetnlo:
..fcmn•
� uma PIOPUtlll IAo abOml•
nhtl QUO, .. CIH&M partldO
0. 1,1111 awv1tna e11rnn11ltlro .,.
ria utvu u raa.o cl• o H"v•rno
br.11lltlro ruponder com um
ulllmato d• df'C'liUIC'J.o 61
•wrra". T1mbfm o bl&Po de
Novo 1t11mbur1to. doin 001•
'ttl'IIUra KIOPPt'l\bUfl, COndt·
nau a IUf' d11 "M1bcranl1 tta•
ltlll" • • t1ntallva dt v.ctar o
aprovl'Ua,ntnto mlotral do
,ub1010 dDI ltnA1 ocupod.11
ptlOl lndlOI, A CNDU e o CIMI
m1n1 ver•m·11 <'m •lltnclo.
�m o Olotio. um• tC'JMIIIO·
IIClfl 4pr-f'1otlllOU rC'llllOrli> dD
UNt •fll reYtlaodo ,,ue • t'u11ul
trluu nov11 'º"tvu ln.Ili(.('•
nu uala111011to em rt.r•�·•
ondt o proJtto 1\1111\tn h:k11IIII•
rou aundu ocórrt-11l'la• mi·
ntr111, t.;ntre l!litll t lwit;. u
ttM::rvn& C'rtactrmn n1111 dt
ta rnllhOC'• de h�·turu ..,, na
Am1,0111a. O Jorn11 urh•u
ainda dava (onl& 11t manur,•
11clo cSo ,1tlUJ11ki llom,u TU•
ma, dlratnr d1 l'Ollt' lt t'fd ..
raJ, pc,11lndo m1,1, prtuo na
lmpl111tatlo do pro1c1a "Ca·
lha Nune" , Jfl a rtla1or do Co
mtulo de Sllltin1fll1tlo, dt•
pulado Otmardo Cabral. C"On·
lldtrOU o lllUMIO "arawlul•
mo" t tnHt.<1:CIOr dt uma •ll•·
nUu11cAu '"' ConNIM ct• KI'·
IUf&tlM.'J N1-1fh•ni,I
Do 11u l•ilu. ocottnr.:ro i,,,.
blluva dtcl1uc6"1 1\o 1nlnlt•
tro da Ju1lk'1, f1 1ulo Hrnt•
urd, pcdll'kJo "r�J•ltló ,umA•
,11 · · PIHI O "U,Dbr" du Ct1n..,
ll'IO Mundial dlll 1,u11:1• , do
CIMI em lorno da &ubtr11n1a
N1lrll1, O pro,ltStnt• d1 �·un·
dacAo N1c1011a.t oo lnd� 1 ru
n11 t. Homuo Juta. promtlla
1,111ur OI 1rabtlh01 qu. vi•
um , C'Ontrolar •• .tllvtd:.i<lu
do• IIUIII df GO 1rUp(>t ttltl!IO•
IOI \IUf PIUlllll Junlo Qolll ludlOI
no 1•,11. Um• materl• uc-hfll·

1

,, do Ju1 nat df'num·ti,IY • 1.-11
t•lhl dt tn, ul�lnu•nlo d<- �ltl·
hOI 00 prln1r1ro 1r1.1u de' u1n11
UCOl.l UlOllt'.l de llú111Ui n�
QU.UIIU. • p,1n1r cJ,i dllltlbUI·
Oo d• 1010 Pt"IO prulrMJl..r 0t
rrllitu\o
t:111 vuiu, Jurnau 11-1 J 1 111t,
Uh d.a, lnakiru f'nllil,uJr, na
flo11a1, du M:h.1r df' IUUH"r.at•.io•
1,1ubtltar.in1 ttnf• 01i, 1.11.
•ll1tll..tnd11 H' IWI tt•1m,11.. l .., ..
d• .,it...-l"nttl:t tC' ii,lrllH 1' ,fo•ft n
ik••lofo O llf1f1t\'1"ll,llll,•11tu 111111.
r11l 1l'll 1ul 1•,oli1 1ti.1!1111•11.1, ,11111 J
dlwt,-J11 tio� h.k'ru, 1fr,,A r, 111,,
r•c�o ,·111n a pr�•• 1,111uo11
d•dc-

1411 - O t:•11dlo .:m,lltu 11
l«'"IO llU 1•111,, .. l,ll ,lltl •'M'fll.&
d,o p.•li>l'llll Ji 1·11"•ltlu111 • r «'
nu,o M'llt trrni.ut rm11 ... ff'
r,,m,,�1.1,lk>• d i1 "Ulttlru
ftr4'11 IV ' OHld li'', r1fil .,t0 l,1
Pf'IO (.'lllll1'1flH lh.1111ll,11 d 1u
l 1vtJh ,·u,i�,. c-,n 1�1 t-: 111
..u..., rm,n•l.1t, ., 1',)U ,11, «rur
"O Jlr,ull t urn.t lh·,11,hlM'• Yr·
dfUIIU ir plWl1'•(1�1 ,",
tC'tfk t'flh11kSõ 011'111.. º"'" "ot
m.tn1br,-. t11u ita\ho·• •n-t11i11·
nu pautwm n�c'i,;n•.1lld.Nk·•
Pt"Oi1r1111. 01111n1;1t «'Olrl' ,1 ,
d1 n•1 1rtt,.:tlldlfth- 1Jrun,1r11 ',
O Jntnl41 C'on,1ow,_. �'"""' '.. •
ltnl•IIYJ d• •ll1•rj(6n ,., UI·
rtllCI ('0f\llll1Jol'iol4"!,d tu.,,1h'I
ro. •WU1"1IO U' ,·a111111!kJ l,t,IU li
UlAbc'lt'Clmn1lO 1.1,1, \·\J1K'rlltl
c$f'Jubc'ra111:.i rc"•tt11.a.
Jt O 01000 tf'Vl'I:& 1)\lt' o )li
nl,1ffl11 "" J1u11,o1 .,,.1J 111q••
lllltnJu "''''' 11111,,\1.1 r.-11111,,..,
f•lr.,.Jill,•lr• 11111' ,IIUiOI .,,1 n,11lr
dl' litllhf l'IM'tll YHI 111,1o1t,•rhft
t .-,fhtlc •d.t �11u111a.11rJ1lll 1k'
rt,ti,, w,11 Qu,,i.im•r 1111111\11
111,tflllf (l'-W J u11tllt1ur O n1J•
nturo )1orflra 1.rnu, 11.t Ac-r1>
UMllCI. \'ollt a Ullh'.lt O tno
,1mtnlo 00 Cl)II. tn1.1uJn.lo a
P'u.nJI lftlorma q� •null ai
propotlU dt CfllCID dt nout
natrvu lndlll'ftU "4o aort•
wnuou ram "lrta• tu•tra ,
dH" o•t• dc-mtrcaclo
No COfUt�IO. 1 <.'SJIB vol
la 1 ,.,. • ., • ub.lf!rw·1.r 611 �
cumtn&o "Olrttru 8rull n' •
- ano O". ,nc1uanro o nuvo mt•
ftltlro dO tn1.,tot. Jota Alvo.

rr:e
/:!.:O�\�:�::��: :
P'unal O Jott11J i..mr.t1n n•o ,

la qúf o Mn�tlt'f n1.1=ic1r �a·
,
.. Jt pr,oaNU f('·Q urrlm,"1110
dt lnJurrruc6C'&. quo • prul•
dfntll d:, ,\ocml•ltla Nirto•
n•I Comlllulnlf lk'urtt nw tar
10 -.11n1,1,o C'hf'f.- ,ta C.1-.. ('1,
'f'II n1 p16clm1 1c-1111111a Nn rr•
t1uf"rlmrn10, o "'"'º'"' 1>1'111'
t11roruu1c6'·1 • vo,�,. orc.\c"
*'º"'rn11ull'nl:11• a rr,l"•llo ,k.l
t'l�U. l'omo a �"·,,•1.m, da
IIN'tlla t'rdrr,11, o 1t:mn1( ·rn
trai • )llnltttOot w Trauatoo
1daJU&t'<•.

U/t - O Etlatl&o vuMI•'ª
um m1p• do u,aul, rl.11.14,r.ukl
111 Alf'llli.Hlht t O•lol" c-,ft. 1S.
pou" Ck, (.' UII ,,,, .-1,.1111•1 "'n
dtllH... .. PCtll(""'• d .. , h'W''
u.a hwJht�n.u. Ck'Utrlnc•IJ, dt
mltvr.au t11,.1,.,.k o• e- •k" ..11u
uso, com.-rrl.il ,,,u,o. Me- 1.
1r.1ndC't ohr"• puhllf,1• frttOJ
• P'•N"JMUI, ,·Hltulu t 4 1k•II•
tnllafio l)l•lllk'• d.. A.111.illnUJ
Lt,i3J, O J1orn.1l la11•W1n a.,uhll·
(a C'Olll cJr�loll!loH' a k'll\,\Utl:,
nota 1111r1 .., � l'SHII OtWIC' .a
tnll�,ttk' \1Mt, Atk'h•nih•·r wCI·
)ti, nu�r 100.. , u ,h'u..,.,&·•
t aoufltla • dN' l••o 1k" riruc-r•
1•r o 1orn,1 p1ul111 • �,r "IIHJ
m1cJi:1"
Jt O (Jlobo 1,_., '""'-'••• lnf.lr,
m•l'6t'Ji do', J>s1 ·•1 • tf"I'"""º
do tnvul'fln�nlo dt• ,n ,.ia tk'I·
lln.1dn1 A mtnC"rnC'l•> Pt'IJ n·
pansto "lltatrtlra" cl.11 a1t.1•
Jt rtltf'tQI lnf1ltl'H.JI.
1rrandl,,1t cuollliui u h•rn�I
urloc·• tamhtm not1;,.•h1 11 �
u manlfnt.1rtu d1 ,· �11u •
1prt11n1a ,n1ro1,1.1 ....,, IJh·•I•
dcnrt d• t' un.-1, 1t1,111r10 JUC',1.
,rotnf'lc-nd11 11i.111,.1r ,., .ilht•
dadf'1 00 Oti,tlO, a fim d,. rtll
rar das rt·k'I'\ JI ut 1111 ...-•t
n1t11oua qut- nSO c.1h· rrtm
lrab.alh"noo NtrtlJ n1<"ntr
t::u• mtt•n• lnf11r111.u:,,1 1W
Jura •r•rru n.. co1uo:10
J111111,111rol• ('1frH • ('l, '4.- ,1,.
t'Nlltt t com.-rn1r10• rw ,..im
Ltk.'lauo ltc-mk• de' AUht'IJ.1,
prc-,1dcn1t d1 ,n1kJ.u"°. • r..-..
s,.lto do Ml�llrlo dr l0tla a
W"nl•n•
Ao lo,019 QI' locu • "'""'"ª•
O r:uadto. O Olob• ,
CUHK�IO lf\'UIII\MIIIUirafll o
111u,1,10 twm n1.111 1nlf'l11l,I.I•
df. Jotn,11 df! ou1ru1 t-:1.1.,,1,,.aC.
prlnt'IP,11ftlt'UIC' <W �(U (I•. c-n ,
tratJtll M t'MJlk'IOtN> J)\)f IHt'IU
d.1, •11tn,•liu n,i)(k 111,;,,,1• A
,vll'II dot S. l• •u.lo • o Jgfn�J do
a,uu 1111,0,.,am a 1t•ma

Traba l ho
escravo é
denunciado

,e�,.. quir • t• ..1.11 t1.1 J• l'l•n•I
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DOC. 1

- Documentos forjados utilizados nas ij\atérias do

sãó

ooc.

2

Estado

de·.·

Paulo.

- Declaração adotada pelo Comitê Central do Conselho Mundial
de Igrejas na sua reunião anual de julho de 1982.

ooc. 3

- Telex da ABA - Associação Brasileira de Antropologia envi�
do às lideranças do Congresso, Deputado Ul ysses
e Deputado Bernardo Cabral (S.P., 14/08/87).

DOC. 4

Guimarães

Telex enviado pelo Presidente da SBPC ao Presidente Sarney,
Deputado Ulysses Guimarães, Deputado Bernardo Cabral e

· nador Mário Covas •

DOC. 5
DOC. 6

Nota da cr�BB

mn..,.onc::�
""" -···e-·-··-'::li

;

S'e

(BSB, 10/08/87}.

- Carta resposta do Constituinte

Bernardo Cabral

sensibil�

zado com as assinaturas dos jovens austríacos em favor dos
Indi�s brasileiros, entregue na ANC.

DOC. 7

t

- Declaração CNBB - Compromisso com a causa indlgena
14/08/87).

( BSB,
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OGrt 1 r·:ít:Tl1 f\ f'i[l'i nPíl!:��l"W .'\(")(), c.;ujo tnor e !;OCJuinlo: - ClMl - Cun!;O .. ho lndíooni:.
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l 1 .'llllll;1·.ir.1./\l(1111 du p11�,!:11ul

1 rJ1d,,,r1:, - [;1.p .

,1;;,

rno-
d:1 SIJ1J11r:1nr;:1,
n?srrez<! o Dor1lL'llu��, poi a lula r:um ,> r 1 • (i uxplic.iln, tltir·l,ir,l. 1.1 - O 1
l'L= l110" 5,,b.J 1h1 1�x1q•di:!nl.1.1 d,1 Cl:f i: du :(1111!i n,, vjilo Cxp. 01/IJ"l fll' fl3. col'fCCÍ!:-�I nau l'l'L1:-..:Jr

)o vocô,oxrlic�
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falo? Nn r;uu l1•lol'on1·m;1 de, 17., vuc� cornelnu um cJccli�

Lal

f;:1l.:1nd0 nm :i�1nc:li,,:,

í:;l11

!t

impr:rd11:�vuJ. rJ.111 confinmor; nrn tn.l1.;fonon,
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uG osl.:i ·. (]ri:lmjlc;:iclo$. l u quu no::; i11f'nr111a o [udet,. 2.U - Üu.:lnto novo nome Ó moilo l>om.

Poc.Jo 9.1r.:1tltir o ole quo, o problemü -

os Tairo'nas csl�H pi:irn ser rn�nlvido. O Gavnrno colornbinna vGm se mostrar_
o sonsfvel aos pQcJidos cJa Igroj.::i.
em

Oüt. ?.l -

l1e u ar, outros v.olLéJr;;':, om Sot. mais

Com rQfer�ncia ao Jnvior,

d�dinhciro eh

11 v,,rbinll�"

e manda cml,ora,

�Qdn podamos fn�ur. ílocusa
m_nc � bom vorificür

so el e
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-·-· -·
Dti /130 con!;ti tuintcs v :is ::; � r o :n u x íd o r ;1 d.is, o 1'8111 eJ o m :1 J·.! , rw.....,.. •-,1·111h• LC'mos
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t (!IIIOG (UV.l
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- f\ rospoilo cl'1 P. Ó bom'' .... ...;,_1_ 0 r;,0n�s p.1r�1 conq11'n�;:1r .,Jci•-iu
• i,Jf.r_dcrroloi,;. 3.2
..., • �, •..• �
fit11H:, Úirnt,1-:. ou q\JO o-_.,
'
•
1111 1 1111-1·-r
z e r i ;\ tw m - e L\ 1:11, ( :\ \i . ir u l\ H I r 11 i 1, , 1 · 1
!;Ur1tpru t,..J;lir11.ir.i-/\lrcJ;Jri par,l ovi�nr
'
ali:i::
voll:-i n:ir:1 n�-: f\Lro:1ri,
não .::itcntzr:Jrn,

·

f1�Hi.l

e

DE l_OLEDO,

u

- 37-3-153
O i>,t,ULO_ -- rot,IES: 37-J�51 - 37-]�52
.:.\ - 5/LOJA - 5/\·

.-.-.-.-.-. -.-. -. -. -.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -.·-. ciumu!i. I\ l.r.1.l.ic.-, ;111d.1 1..:0111 a 9uulü rnuiLl, 9r�ntJc. Cu oincJo profiro
so qu o este nao acoilü nas5o ostilo. É preciso fazor ostodalhQço,

•

r

,

e; !; t � p u r µou e o o o p •J D e o ü l I n c..li o tom que p o r na e a bo ç. u a u e ,
de·lcs. 3.3 .. O maldito 08.905 continun nas preocupando. O 11 anta" efiaço o v�i se rondar �s presD;oo das mullits, principalmonlo da f�ro ,
Achamos que com a parturi� o Balfor ficou rica do vez. Alias nosso no
aliado aculto o JAM vem fazondo um bom trabalho ombora dia saiba o�
Qua o aguarda. l\s cspcré:lnças cst.io no LMI\ quo nos prumctou f;.llnr com o Pri;siden:c, o:te tâm modo dí:l Igroju o é par oi que V.:lrnos, não anular, ma
e. - LMA anda proocupudu c.:0111 o CIMI. NÕr 1 Ú novidada. D.
prc::rnão, sugoro üo "velho" pnra félZ'Gr o memno. - 3.4. -,
Companheiro, toda lutu � bon, mas aom vorb� ou com vorba muito baixa e ·r·Ciao macmo. Ac Pucs ostÕo nom rocuroos, pois a� verbas diretas cam in�u�
)
,
�icientas o onquanto o TO r3o voltar a remeter, nos nuda poderemos fazer
,
v�rb.:i 0 importante. 4.0 - O problema com os cant�atados contiua,com tudo muito instisfut6rio, N5o so consegua um homem como o Egydio
� umà pena. O modelo deixado dovEJ ser melhorado, •• O 1-!nhan fo{ pna e o i5a

-

,

-

,

ferias o_ ja nví5ou quo nao volta. Agor.:i él Eliz. mc5mo oa nova pos.t·
_so ajusta. Pari mim o problema� soxo. Temos que trotar os m�chos -màis froqu�ncia. Alias, oste assunto v�i cor tratada com muita onfano VII Ass. prorara u rolat6rio da ílogionul prmncipalm�ntc abordando
casos MDrta, Sérgio, Mé::irié:1 Hclona, Dogmnr o Goma. (06/87 - n0 18 - �
9,03) 4.1 - Muitos novo::; c:rndit.:idos rolu üm om trancar él matriculü o ...,
simples promossas doostudar 1� fora n5o motiva muito, a nâascr �ue -�
, rmando acordo::;. .·Fnç.:i um.:i nova posquis.J, vomas cncontr.Jr meios ·de: Dgra.
Y .
r m�is, - 4.2 - A antro�. venozuelan� chaga dla 10, mas tonho minhna �
quanto a sua adnptuç;o, paio dizem ��o� muita ngroc5iva� S� damos ser agr ossivos, oDsc possoal do compus nDo, ücaba complicvndo. ��dia foi muito rilpido, t�rin quo tor tic.Jo mnis pacioncio. �gora quando
is precisamos do alguem boa, por causo do Pitinca, n�o tomos esse éll�
em. - 4.3 - Temas qu� infiltrar m�{5 gonta, aindn que nigucm ncJ oquipe
jovems tenha capocidado, mas acho que as cotarinonzos podam Gor apro
itadas. A espcranç.:i fica coma du,:H; "africnnos11 • prom,etidas pnr.J Sct.· É
,
.
perder um controlo cuo oro so nosso isso tornD D coisa muito
o Conselho e o TB. Temas sue: rocup�rar urgont�, urgente. 5.0 -
P� blGm.:i. cor:1 dC�fJC!:i.J�. Moisum::i voz insti::;façãocJo Conselho r.uo volta ü po
� transpar;ncia. t preciso �eco. Se por um lndo voe; tom que fnzor a por outro tem uiuC; ser oxplicito. C :irnpossivol. l\t; vczc::. fico .:irra
vou esperar o fim da /\NC e goz::ir mau c.Jo::;c�n�o. /\::; maiorcG rcclw m.1
ogoro, onl�o rolncionndoa com o Drojato Popul�r, Dindo �uo Juotao,
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DEPUTADO LYSANEAS MACIEL
CAMARA DE DEPUTADOS BRASILIA
ANEXO 4/7 ANDAR GABINETE 714
LOS PUEPLOS INDIGENAS T SU DERECHO A LA TIERRA
DECLARACION ADOPTADA POR EL COMITE CENTRAL OEL CONSEJO MUNDIAL
OE IGLESIAS EN SU REUNION ANUAL DE JULIO DE 19A?.
INTRODurr I ON
ESTA DECLARACION DEL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS SOBRE LOS DERE
FUNDAMEN
CHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA Tl�RRA SE REFIERE
TAL�ENTE A LOS HABITANTES ORIGINALES DE LAS A�ERICAS, AUSTRALIA
Y NUEVA ZELANDIA QUE HAN VIVIDO UNA HISTORIA COMUN DE INVASION
COLO�IAL Y DE CESPOSESION DE SUS TIERRAS POR PARTE
DE PAISES
CON POPLACION PREDOMINANTEMENTE CRISTIANA.

PERSPECTIVA HISTORICA

LOS PUERLOS INDIGENAS AFIRMAN QUE EL RECONNOCl�ENTO DEL DERECHO
� PROPRIEDAD DE SUS TERRITORIOS TRADfCIONALES ES
FUNDAMENTAL
EN LA CUESTION DEL DERECHO A LA TIERRA. ADEMAS, ELLOS AFIRMAN
QUE EL DERECHO A LA TIERRA DEBE ENTRANAR EL DERECHO AL PODER PO
LITICO, MEDIANTE UN GOBIERNO AUTONOMO, Y AL PODER ECONOMICO ME
DIANTE LA LIARE ELECCION DE LO QUE SE VAYA A HACER EN SUS TIER

�s.

INVASION, COLO�! ZACION, BRUTAL DOMINACION, Y DIVERSAS PRACTICAS
fil GENOCIDIO, JUNTO CON LA VIOLACION CONSTANTE DE LOS DER.ECHOS
PUEBLOS
HUMANOS FUNDAMENTALES NO SOLAMENTE HAN PRIVADO A LOS
INDIGENAS DE LA PROPRIEDAD Y USO DE SUS �IERRAS, SINO QUE EN
CHOS CASOS HAN DEJADO A LOS SORREVIVIENTES SIN TERRITORIO,
GANOGLES EL DERECHO A SU PROPRIA IDENTIDAD.
ESTO HACHOS SE HAN INSPIRADO EN CONVICCIONES RACISTAS QUE ATRI
BUYEN A LAS POBLACIONES INDIGENAS"UNA CATEGORIA SUPHUMANA Y SE
NIEGAN A RECONOCER LA VIGENCIA DE SUS SISTÊMAS
ESPIRITUALES,
CULTURALES, SOCIALES, pOLITICOS Y JURIDICOS.
LA URGENCIA DE LA CUESTION
LA NEGATIVA A RECONOCER UN PODER POLITICO A ESTOS PUEBLOS HA DA
O LAGAR A: LA ABROGACION DE TRATADOS (CANADA, ESTADOS UNIDOS,
NUEVA 7ELANDIA), LA EXPROPIACION DE TIERRAS (GUATEMALA, MEJICO,
PERU\, LA PRACTICA DE REASENTAMIENTOS FORZADOS
('BRASIL, PAR
GUAY, FILIPINAS) Y LA APLICACION DE POLITICAS
DE ASIMILACION
(AUSTRALIA, CHILE, COLOMBIA).

LOS TENTACULOS DE UNA ECONOMIA ORIENTADA A LA OBTENCION DE LOS
�AXIMOS BENEFICIOS, CARATERIZADA_POR LA CONCENTRACION DEL PODER
DE LA TOMA DE DECISIONES SE HAN EXTENDIDO HASTA TODOS LOS LUG
RES DEL GLOBO, CON CONSECUENCIAS DESASTROSAS PARA LAS POBLACIO
NES INDIGENAS. LA .CARRERA FRENETICA PARA OBTENER MAS Y MAS ENER
COOPERACION
GIA MINERALES Y MATERIA PRIMA HA DADO LUGAR A UNA
MAS ESTRECHA ENTRE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LOS GOBIERNO�
�RTIDARIOS DE CIERTO TIPO DE DESARROLLO, UNOS Y OTROS LLEVAN
CAP.O UNA GUERRA SILENCIOSA CONTRA LOS HABITANTES ORIGINALES D
CON
ESAS TIERRAS. ESTA DEMANDA INCESANTE DE RECURSOS AMENAZA
DESPOSEER A LAS POBLACIONES INDIGENAS DE SUS TIERRAS TRADICION
LES Y DE SU BASE ECONQ�ICA, DESTRUYENDO AL
MISMO TIEMPO SU
ME
'
1
010 AMBIENTE.
E� BRASIL, NACIONES INOIGENAS SON EXPULSADAS DE
SUS
TIERRAS
OBLIGANDOLAS A REPLEGARSE EN ZONAS AISLADAS A
CAUSA DE
PR
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CARRETERAS. EN AUSTRALIA OCCIDENTAL, EL AUGE DE LA EXPLORACION
MINERA ESTA VIOLANDO LA INTEGRIDAD CULTURAL Y LÓS LUGARES
DOS DE LOS ABORIGENE S, MIENTRAS QUE EN REGIONES DEL NORTE
CANADA PROVECTOS MASIVOS DE EXTRACCION DE PETROLEO, GAZ Y
NIO A�ENAZAN DESTRUIR EL MEDIO AMBIENTE Y LA ORGANIZACION
CIAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

EL COMITE CENTRAL HA PODIDO TOMAR CONCIENCIA DEL INTENSO SUPRI
MIENTO DE LAS POBLACIONES INDIGENAS DEL MUNDO ENTERO,
QUIENE
VIVEN SITUACIONES DE E STE TIPO U OTRAS SIMILARES. LOS ESTUDIO
REALIZADOS SOBRE EL TEMA DEL DERECHO A LA TIERRA Y LAS
CONSU
S
Y
VISITAS
EFECTUADAS
PER"'IITI
EN
RELACION
A
LA
CUE
S
TION
HAN
TA
SIGUIEN
DO DETFP�IN4Q LA URGENCIA DEL PRORLEMA, EN BASE A LO S
TES HECHOS:
1. LA LUCHA DE LOS PUEELOS INDIGENAS POR EL RECONOCl�ENTO DE SU
OERFCHO A LA TIERRA SE HA INTENSIFICADO, COMO PUEDE VERSE ATRA
INTERNACIO
VES DEL CRECIMIENTO DE LA FUERZA DE LA CONFERENCIA
SENO
NAL OE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Y EL APOYO CRECIENTE EN EL
DE LA S NACIONES UNIDAS CON LA CREACION DE UN GRUPO ESPECIAL DE
IGNORAR
TRABA,10 SOBRE LAS POELACIONE S INDIGENAS. YA NO PUEDE
S E LA LJC�A DE LOS PUEBLOS INDIGENAS POR LA JUSTICIA Y LA
REIN
VINDICACION DF. SUS DERECHOS.

LA
2. LA IMPORTANCIA CRECIENTE QUE SE DA EN EL MUNDO ENTERO A
SEGURIDAD NACIONAL Y LA MILITARIZACION SE UTILIZA PARA �ANTENE
E STRUCTURAS INJUSTAS DE PODER, INTENSIFICANDO LA DISCRl�INArlON
Y LA OPRESION RACIAL. LAS VICTIMA S DE ESA POLITICA, A
QUIENE�
SE DENOMINA PELIGROS DE SEGURIDAD SON LA MAYORIA DE LA S
VErE
AQUELLOS QUE LUCHAN POR LA JUSTICIA.
CAPITA
3. LA CONCENTRACION BEL PODER ECONOMICO EN LA ECONOMIA
LA�
LISTA HA DADO LUGAR A UN AUMENTO DE LA COOPERACION ENTRE
LO
E�PRE SAS TRANSNACIONALES, LAS INSTITUCIONES FINANCIERA S Y
GOBIERNOS, QUE PRECONIZAN LA SUPREMACIA DE LA OBTENCION DE BENE
FICIOS SOBRE EL DERECHO DE LOS PUERLOS A LA AUTODETERMINACION.
EL DESAFIO LANZADO A LAS IGLESIAS

LA LUCHA DE LOS PUEPLOS INDIGENAS PARA AFIRMAR Su DERECHO A LA
TIERRA ES UN LLAMADO A LA IGLESIA PARA QUE SEA FIEL A SU EVANGE
LIO DE RECONCILIACION Y A LA AFIRMACION BlBLICA DE QUE
TODOS
LOS SERES HUMANOS HAN SIDO CREADOS A IMAGEN OE 010S.

LA DEFENSA DE LA JUSTICIA CONSTITUYE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE
LA CONCEPCION CRISTIANA DE RECONCILIACION ENTRE LOS PUEBLOS. LA
REVELACION DE 010S HA CONDUCIDO A LOS CRISTIANOS A
UNA NUEVA
CONCEPCION DE SU FUNCION PROFETICA EN EL TESTIMONIO DE LA PRIO
RIDAD P.IBLICA DE LA JlJSTICIA. A LA LUZ DE ESTA REALIDAD, LA MI
SION DE LA IGLESIA ES EXPRESAR SU SOLIDARIDAD CON LOS OPRIMIDOS
ATRAVES DE TODOS LOS MEDIOS COMPATIBLES CON LA FE, Y RECONOCIEN
DO , SU CULPA EN EL PECADO DE RACISMQ. LA ACTITUDE RACISTA QUE NI
EGA A LOS PUEBLOS INDIGENAS SU IDENTIDAD SOLO PUEDE COMBATIRSE
SI LOS PUERLO S ORPl�IDOS PUEDEN DISPONER DE UN
PODER
ESPIRI
·
TUAL, ECONOMICO Y POLITICO.
ES GENERALMENTE RECONOCIDO QUE HISTORICAMENTE LOS PRIMEROS Cu"�
TACTOS DE LAS IGLESIAS CON LOS PUEBLOS INDIGENAS SE HA1.IER 0 r� A
TRAVES DE OBRAS DE MISION Y DE EVANGELIZACION. ACTUAL�ENTE, ES
TOS PUERLOS ESTAN INSTANDO A LAS IGLESIAS A REEXAMINAR LA Dl�EN
SION TOTAL DE SU VIDA Y SU TRABAJO, A FIN DE QUE:

A. SE RESPETE Y SE GARANTICE LA PROPRIEDAD TRADICIONAL DE
LA TIERRA
B. SE RESPETE Y NO SE VIOLE (A CULTURA Y ESPIRITU ALIDAD DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS
C. QUE LA PRESENTACION DEL EVANGELIO PERMANEZCA �AIERTA AL
VALOR DE TODOS LAS CULTURAS AUTOCTONAS EN LUGAR DE CON
VERTIRSE EN UN INSTRUMENTO DE DOMINACION
DENOMINACIONES
D. QUE LA RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES
ERVICIO DE LOS
S
AL
ACION
SE CARA(TERICEN POR UNA COOPER
ACTITUDES PRO
Y
S
PUEPLOS INDIGENAS Y NO POR REVALIDADE
SELITISTAS

ccN

·Los· PuEBLOS INDIGENAS, r:0NTR0LADOS
suLT�
- y RESPETAND0 LOS VALORES TRADICI0NALES Y LAS
DE DICH0S PUEBL0S.
LA S0LIDAqlDAD OE LAS IGLESIAS CON LOS PUEBLOS IN0IGENAS

DE EN MUCHOS PAISES, LA IGLESIAS HAN ADOPTADO POSTURAS VALIENTES Y
CA
HAN PARTICIP.AD0 EN ACCI0NES DESTINADAS A POYAR LOS DERECHOS DE
A
LOS PUEBL0S INDIGENAS A SU TIERRA.

EN LA DECADA DE 1980, LA EXPL0RACION INTENSIVA DE RECURSOS NATU
LA
RALES EN LAS REGIONES SEPTENTRIONALES DEL CANADA INCITO A
IGLESIAS DE ESTE PAIS A PONER EN TELA DE JUICIO LOS VALORES ETI
COS Y MORALES DEL MODELO DE DESARROLLO APLICADO, Y A POYAR LO�
DE
DE
RECL��os DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. ATRAVES DE LA CREAClON
UNA COALICION ECUMENICA DENOMINADA PROVECTO NORTE, LAS IGLESIA
SE HAN COMPROMETIDO A APOYAR LOS.DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGE.
NAS AN CANADA. MAS RECIENTEMENTE, LAS IGLESIAS CANADIENSES HAN
IN
EMPRENDIDO UNA ACCION A NIVEL DE ACCIONISTAS PARA r0MPATIR
L
EN
POLITICA DESTRUCTORA DE UNA C0MPANIA MINERA TRANSNACIONAL
ES
POLITIC
TERRIT0RI0 INDIGENA, Y HA EJERCID0 UNA ACTIVA ACCION
D
A LA LEGISLACION FEDERAL QUE SOCAVA GRAVEMENTE EL DERECHO
LOS PUEBLOS INDIGENAS SOBRE RECURSOS NATURALES DE SUS TIERRAS.

EN RRASIL, 27 MISI0NEROS PERTENECIENTES A CINCO IGLESIAS NACIO
NALES SE REUNIERON EN 1980 C0N VARI0S LIDERES INDIGENAS EN
AMAZONIA PARA EXAMINAR LA TRAGICA SITUACI0N ACTUAL DE LOS
PUE
PE
BLOS INDIGENAS. LOS REPRESENTANTES DE IGLESIAS EVANGELICAS Y C
TOLICA RO�ANA RECON0CIER0N QUE HABIAN CONTRIBUID0 HISTORICA�EN
LC
TE A LA EMPRESA DE DOM/NACION COLONIALISTA. C0NFESAR0N SUS ERR
RES Y EL DANO QUE HABIAN CAUSADO A LAS POBLACIONES
INDIGENAS,
PO
RECON0CIERON QUE HABIAN MOSTRADO UNA ACTITUD DE DESPRECI0
LAS CULTURAS- AUT0CTONAS Y QUE HABIAN DIVIDIDO A LAS COMUNIDADE
FOR�AND0 DIFEQENTES DENOMINACI0NES Y SECTAS. EN RESPUESTA A T
DO ELL0, CO�PR0�ETIERON SU SOLIDARIDAD TOTAL EN LA DEFENSA . DE
LOS DERECHOS DE TIERRA Y DE LA IDENTIDAD ETNICA DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS.
1�
DURANTE LAS DOS ULTIMAS DECADAS, LAS IGLESIAS DE AUSTRALIA HAN
n�too UNA CONCIENCIA CADA VEZ �AJOR DEL CARACTER y DE LAS C0N
SECUENCIAS DEL EXPOLIO DE LAS POBLACIONES INDIGENAS. LAS
IGLE
SIAS SE HAN IDENTIFICADO MAS Y MAS CON LA LUCHA RE'IVINDICATORIA
DE LOS PUEPL0S ARORIGENES� Y EN 19�1 ACTUA�ON CON VALOR AL INVI
TAR A UN EQUIPO DEL CONSEJ0 MUNDIAY DE IGLESIAS A QUE VISITARA
A LOS PUEBLOS AB0RIGENES A FIN DE ATRAER MAS LA ATENCI0N INTER
NACIONAL SOBRE LA TRAGICA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN ESTOS
PUEBL0S.
i
U RECOMENDACI0NES .

Lt A LA LUZ DE ESTAS EXPERIENCIAS, DE PERSPECTIVAS Y EXIGENCIAS,EL
CMITE CENTRAL INVITA A LAS IGLESIAS MIEMBROS A:
0

1. ESCUCHAR A LAS POBLACIONES INDIGENAS Y OBTENER ENSENANAZA DE
ELLAS A FIN DE QUE LOS CRISTIAN0S PUEDAN COMPRENDER MEJOR
SU
DERErH0S JU�IClC0S, SU SITUACION P0LITICA, SUS REALl?tCIO�ES Y
ASPIQA�I0�ES CULTURALES, ASI COMO SUS r0NVICCI0NES ESºIRITUALES
FI� DE AJ�ENTAR SU SOLIDARIDAD C0N EST0S PUEBL0S.
A
U
?. DESTINAR IMPORTANTES RE�URS0S FINANCIER0S Y HU�AN0S A LA LU
CHA DE LOS PUEPLOS INDIGENAS EN LA DEFENSA DEL INALIENABLE DERE
CH0 S0RRE SUS TIERRAS.
INDIGE
NAS Y UNIRSE A LA LUCHA CONTRA LOS PRINCIPALES Y GRUPOS DE
PO
DER QUE INTENTAN NEGAR EL DERECHO A LA TIERRA Y LOS DEREC:HOS H.J
MANOS DE LOS PUEBL0S INDIGENAS.

1. PARTICIPAR P0LITICA�ENTE AL LADO DE LAS POBLACI0NES

E"J

A
4. AYUDAq A LOS PUEBL0S INDIGENAS QUE LUCHAN POR SU DERECH0
LA TIERRA EN SU ESFUERZ0 PARA ESTABLECER VINCULOS CON OTROS PU
EEL0S INDIGENAS DEL �UNDO.
f AS"IL,
1:R
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L0S.P0EBLciS INDIGENA S, CONTROLADOS
ELL0 S,
f\.DCC' TnAf'llf""lf\UAJ CC
V r AC
f'tlt TIIQA�
DE T0DA LA C OMU�IDAD DE IGLESIAS
5• COMO Sl�B0LO 0EL COMPROMISO LOS
PUEBL0 5 1N 0 1 u ENAS :
PARA
CIA
EN PRO OE LA JUSTI
REIVINDICA
4. REC0N0CER LA JUSTICIA DE LA LUCHA POR LA
CI0N DE LOS DERECH0S DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
MEDIDAS PARA TRANSFERIRLES TIERRAS Y OTRAS
DADES.
R. ELEB0RAR PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS APROPRIADOS PARA
RESPONDER A LOS RECLAMOS Y DEMANDAS DIRIGIDOS POR LOS
PUERL0S INDIGENAS A LAS IGLESIAS.
C. APOYAR LA LUCHA REIVINDICATORIA DE LOS PUEEL0S INDIGE
NAS EN SU DEMANDA ANTE INSTANCIAS NACIONALES Y CORTES
INTERNAG(ONALES.
SULfA

., =,..,...-..,,.,. • .._.,.,,.., . ''" ....

6. EXAMINAR SUS INVERSIONES EN EMPRESAS NACI0NALES Y TRANSNACIO
NALES CON MIRAS A TOMA� MEDIDAS PARA CO�BATIR LAS P0LITICAS DE
•. LAS E�PRESAS QUE AFECTAN �S TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.
7. INSTAR A SUS GOBIERN0S A QUE RAJIFIQUEN E IMPLEMENTEN TODOS
LOS INSTRUMENTOS RELEVANTES DE LA$ NACIONES UNIDAS Y DE
OTROS
ORGANISMOS INTERGUBERNA�ENTALES ENCAMINADOS A PROTEGER LOS DERE
CHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.
8. INSTAR A SUS G0PIERNOS A PROMALGAR LEGISLACION NACIONAL ADE
OAD� Y EFICAZ EN LA QUE SE RECONOZCA LA PROPRIEDAD C0LLECTIVA
DE LA TIERRA DE LOS PUEBLOS lNDIGENAS.
EL C0"11TE DE UNIDAD RECOMIENIDA TAMBIEN
QUE EL COMITE CENTRAL:
..
1. REAFIRME QUE LA CUESTI0N DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBL0S INDl
i�IAS A LA TIERRA DEBE SEGUIR SlENDO EN ASUNT0 PRIORITARIO
EN
LA LABOR DEL PR0GRA�A DE LUCHA CONTRA EL RACISMO, ASI r,o�o
DE
PREOCUPACI0N E INTERES PARA LAS 0TRAS SUB-UNIDADES DEL CONSEJO
�1UNDIAL DE IGLESIAS. EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL RACIS'"10 DE,
BERA AS0CIAR A OTRAS SECCIONES DEL CMI EN SU TAREA SOBRE
ESTA
PRIORIDAD.
IN

ES

?. S0LlrlTE AL PR0GRA�A DE LUCHA CONTRA EL RACISMO, P ARA �JE E�
r0NSULTA C0N LA C0�ISION DE LAS IGLESIAS PARA ASUNT0S INTERNACI
0NALES, TOME LAS �EDIDAS APROPRIADAS EN COOPERACION CON
OTRAS
CRGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG), PARA GANAR EL RECONOCI
MIENT0 INTERNACIONAL DEL DERECH0 DE AUTODETERMINACI0N DE LOS PU
EBLOS INDIGENAS SOBRE LAS TIERRAS SOBRE LAS CUALES ELLOS CLA�AN
TENER DERECH0 POR TRATADOS O TRADICION INDIGENA.

J. AC0JA FAVORAELEMENTE LA CREACI0N DE UN GRUPO ESPECIAL DE TPA

BAJO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS POBLACIONES INDIGENAS, E
INSTE A LAS NA(IONAS UNIDAS, POR MEDI0 DE· SU COMISION DE
DERE
CHOS HUMANOS, A QUE CONCEDA LA MAXIMA PRIORIDAD A LA
ELABORA
CI0N Y APLICACI0N DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ADECUõDOS PA
RA PROTEGER LOS DERECH0S DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

LA

•'

4. PIDA AL PLR QUE ELABORE MACANISMOS ADECUADOS PARA
EXAMINAR
CORPORACI
LAS P0LITICAS DE LOS BANCOS INTERNACIONALES Y OTRAS
LAS
ONES QUE FINANCIAN PROYECTOS DE DESARROLLO QUE AFECTAN A
PUEBLOS INDIGENAS Y TQME LAS MEDID�S APROPRIADAS PARA
GARANTI
Loi
ZAR QUE LOS DERECH0S DE ESTOS PUEBLOS SE RESPETEN PLENAMENTE EN
DICHOS PROGRAMAS DE DESARROLLO.
1
1

5. RECOMIENDE FIRMEMENTE QUE EN LA ASAMBLEA DE VANCOUVER SE PON
GA EN RELIEVE LA CUESTION DE LOS DERECH0S DE LAS P0RLACI0NES IN
DIGENAS A LA TIERRA Y SOLICITE AL PERS0NAL DEL PLR, CUE EN CON
SULTA C0N EL CO�ITE DE PREPARACION DE LA ASAMBLEA, TOME LAS DIS
POSICIONES NECESARIAS A ESTE RESPECT0. ENTRE OTRAS COSAS, DEBE
ASAM
RA ESTIMULARSE LA IMAGINACION DE LS0 PARTICIPANTE$ EN LA
PLEA DE VANC0UVER UTILIZANDO �EDIOS AUDI0VISUALES Y TESTl�l�IOS
PERSONALES PARA REMARCAR LA CUESTION DE LOS PUEBL0S INDIGENAS Y
SU DERECHO A LA TIEPRA.
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A Associaç5o Brasileira de Antropologia (AD�) manif6sta a
(sua preocupaç5o com a c�mpanha de prop6rcões inêditas desenca
deada por um jornal paulista e baseada em documentos cuja auten
ticidadc já foi desmentida.

,,

O momento escolhido para se lançarem acusações tão graves
indica que se �rata de lançar suspeitas sobre os direitos bãsi
.cos das :pqpulacõ.es indígenas. A ABA vem reafirmar as · pi:opostas
contidas na Emenda Popular apresentada pela .UNI, SBPC, CONAGE,
A�A,. num ·total de 17 entidades e subscrita por 45.00.0 eleitores,
bem como apoiar ,O capítulo "Dos Índios" do atual Ante projeto da
Comissão de Sistematização, que resguarda as condições ãc sobr� ·-..
vivência dos grupos indigenas já consagradas em toda·
s as cons·ti 'O.
.
tuições brasileiras desde 1934.

J

-

-,
Manuela Carneiro da Cunha
pres.idcnte da ABA
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P - nQ 975/87
NOTA

A

IMPRENSA

Surpresos, toma.mos conhecimento da matéria pUJblicõdJ no jorn;il "O
Estado de São Paulo", em suil edição de domingo, 09/08,, afirmJndo que o Cons�
lho Indigenista Missionãrio (CIMl), Õrgã·o anexo

ã

CNf3f3 ., estaria engajado

em

suposto projeto de conspiração in ternaciona 1 propugnandlo o conceito de sobe
rania restrita do Estado brasileiro sobre as ãreas indi�cnas. A matêr·ia reve
la leitura tendenciosa das atividades da Igreja e se ba.seia em informJçÕes
absolutamente falsas. Manisfcstamos o nosso veemente repÜdio as
de

11

0 Estado

II

afir n:J.çõcs

que visJm clal·umcntc varrer da futura Co:nstituição a garantia

dos direitos indígenas.
1 - O CIMI nunca postulou junto

â

Assembl5ia Nacional Constituin

te o estabelecimento do estatuto de soberania restrita ;para as nuçocs indíg�
nas.
2 - O CIMI não� vinculado ao Conselho Mundial de Igrejas e

tam

pouco o representa. Da mesma forma desconhece o documento identificado

como

"Diretriz Brasil nQ 4 - ano 0

11

•

Quunto ao citado docume;nto de Barbados

ele

não foi assinaào pela Igreja. O único brasileiro que o ,assinou fo i o conheci
do antropÕlogo Darcy Ribeiro.
3 - O CIMI não possui nenhum arquivo secreto_ .Como qualquer orga
nização privada ou oficial, o 6rgão ir1digcnista possu1 arquivo para pesqui
sas e documentação. O CIMI r,·�ga ainda a existência de c-:a.rta atribuída a

s-cu

secretãrio executivo.
4 - O relacibnamento do CIMI com comunidades cristãs e entidades
solidãrias de outros países objetiva o fortalecimento da solidariedade huma
na em torno da defesa da vida das comunidade ..ffl'dígenas, sem nenhum propôsi
to de incentivar ou propiciar ingerências indevidas na condução dos assuntos
internos do Brasil.
5 - A proposta do CIMI

ã

Constituinte

ê de q.ue o Brasil seja re

conhecido como um Esta.do pluriêtnico sob, cuja_ sobcranün convivem, alern da s�
ciedade majoritãria, vãrias nações indTgcnas, a exempla de constituições mo
dernas de outros países. Não corresponde ã verdade a a-firmação de que o CIMI
defende a soberania restrita da União sobre as terras i�d�genas.
O CIMI propõe ainda a demarc�ção das terras indTgenas garantindo
aos povos nativos o usufruto das riquezas nelas existerntes.·
Essa proposta ê fruto de debates_ e estudo:; f.,ntcrJisciplinuresvisa <Jilrantir a sobrevivência Físic.:i e culturnl das nações indígcrius no
sil, atê' hoje v1ti111J� de um processo de e:<termínio

J:llH�

�nvc��onht.1 o pní�

e
Crü
0

- 2
contra o qual jã bradõram personalidades como José [3onifncio, Mureclwl Rondon·
e muitos outros patriotas.
Todas as emendas enc.1minhadus pelo CIMI ã Asse1nblein Nacional Cons
tituinte privilegiêJm clarumente a União Federal, o que evidentemente n5:o agr�
da âs empresas de mineração e aos intcres$es do capital internacional.
6 - O CIMI nunca se opôs a medidas militares que visem il garantia
de nossas fronteiras como estã bem explicitado na nota oficial divulgilda · em
outubro de 1986, quando se tornou püb lico o projeto Cu 1 ha r�orte: "O CIMI como
as prõprias comunidades indígenas, não se opõe a providênciils dirigidas
ao
bem estar da população amazõnica � ã guarda das fronteiras brasileiras. Nio
admite,. porem, que modelos a�toritãrios de desenvolvimento sejam', mais uma
vez, implementados ãscusns dos povos indígenas".
7 - Seria oportuno que o-Congresso Nacional, a bem da verdade, con�
tatasse a improcedincia das denuncias formuladas pelo jornal ''O Estado de São
Paulo 11
•

\'

presidência da CNBB aguardarâ as materius posteri9res anun�
ciadas pelo "O Estado" para proceder a seu exame total e tomar as providências
cabíveis, inclusive a nível judicial, se for o caso.
8 - A

Brasília, 10 de agosto de 1987

Presidência da CNBB
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Ilmos .. Sr8.
AÇAO DOS TRÊS REIS DOS JOVENS CAT0LICOS
AUSTRÍACOS
Zelinkagasse 2/5
A-1010

VIENA - ÁUSTRIA
Prezadas Senhores:
Recebo, sensibilizudo, com a
manifestação
de solidariedade aos nossos i�m]os gentios, o pleito
cristão que
faz,em os jovens catcHicos austríacos da "Ação dos
Trê:> Reis", no
sentido de serem assegurados aos índios brasileiros
direitos ina
lienáveis que, an fim, todos nós plenamente reconhecemos.

�ompr�vo, com igual satisfação, que as pr�
posições constantes do documento que tiveram a gentileza de me en
viar já se acham �mplamente contempladas e consagradas · no Projeto
de Cons�ituição por mim redigido, embora ainda em fas� preliminar
de estudos, o que confirma, incontestavelmente, o quanto todos nós
todos os nossos
brasileiros bem que�emos e amamos fraternalmente
irmãos, sem distinção de raça, cor ou etnia.

Agradecendo a solidária
manifestação de a
preço a o r.o ss o povo i d e berço i ri d j viso e rn c 1 asses , . v a 1 ho - me do en
sejo para remeter a V.Sas. um avuls o do Projeto de
Constituição
,.
ora. em fa·se de estudos, ·que consagra, nos artigos 424 a 428,
)l um
capítulo exclusivo contendo as re�ras de proteção ao nosso índio.
Muito atenciosamente,
.
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fl• de agosto de 1987

COMPROMISSO COM A CAllSi\ !ND)CENA
J. A Prt•sic!Jnci�1 d.i CNBB, no di�1 ·10
ao artigo pltb1i.cado n;1 vésrcra pelo jornal "O
ação dos mission,Htos do CIMI. Muis quatro
torcendo a v0rdade dos fatos e mcnLi.ndo com .:i
pública.

de ,1g0sto, divulgou Nota de Repúdio
Estado de São Paulo" çlifomando a
artigos foram ainda publi.cados dis
intenção de confundir a opinião

2. Neste contexto, r�afirmamns o direito das populações indigenas à
terra, à própria c1iltur:1 ,, ;1n seu pl,�no desenvolvimento. A g,1rantia deste direito
que deverá continuar .1 ser salvaguardado rw nova Constituição retrata o caráter
pluriétnico de nosso pars, e em nada limita a devida soberania do Estado Brasi
leiro sobre as n:ições indigt.'nas.
J. O CHII 1J1w Sl�u::: t.•sforços a outr:1s 111stit11içõcs de defesa e promoção
do indio para evitar os cl.:rnos irreparáveii- ca11sndos pela exploração de mi.nérios
que atenta contra o mt!io arnhit'ntc e a vid,,· das populações ind'tgenas.
esconde atrás da escandal<·�a campanha difamatória con4. O que se
tra os missionários do CVH não é .::i defesa dos interesses nacionais, como afirma
o jornal, mas a �mbição das companliias mineradoras, decididas a remover qualquer
salvaguarda legal à exploraç5'o dos mi.nérios t:m .:íreas indigen.:is.

5. As acusações pretendem impedir que na Constituição sejam inclu[das
normas de proteção aos territórios indígenas que visam coibir a cobiça das com
panhias mineradoras. Pretendem �liminar o caso, agora, previsto no Projeto Cons
titucional de "pesquisa, lavra ou exploração de minérios em terras ind[genas,
como privilégio da União, quando exigidas por interesses nacional e quando ine
xistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno e exploráveis
em outras partes do território nacional".
6. A virulência do ataque demonstra a intenção de causar impacto na
opin1ao pdblica e confundir os constituintes nas vésperas da discussão e vocação
do substitutivo do Deputado Bt�nardo Cabr.:il.

7. É lamentável que o _jorn-11 "O Estado de São Paulo" desrespeitando os
princ1p1os fundamentais da moral se tenha prestado a esta campanha, assumindo os
É
interesses das ('mpr�'sas de miner�1çJ�) c111 detrimento das populações ind[genas.
inadmissível o r0cu1·so u arguml..!ntaçJo di.fam.:i-tória, deturpando fatos, manipulando
e forjando documentos, sem cscr�pulos, a ponLa �e ucusar os missionários de
conspiração contra a soberania e a t1ni�ade Jo pa[s e afirmar, de modo gratuito e
descabido, que a [greja pretende vantagens econômicas em sua ação evangelizadora.

8. t necessário, portanto, para restaurar a verdade, tomar imediatas
providências afim Je assegurar o direito de resposta e promover, o quanto antes a
responsabilização penal pelas publicações continuadas da matéria difamatória e
injuriosa.
9. O que está em questão não é apenas a ação do CUl1, mas a própria
sobrevivência das nações indigenas ameaçadas de extermínio e genoc{dio pela in
vasão das empresas mineradoras.
É· n�ste sentido· que, por razões humanísticas e evangélicas, o Conselho
Mundial de .-_Jg .rejas afirmou em julho de 1982, seu compt"omisso c
. om os povos indí
genas, afasttMa-.::1ualquí'r p rccc ns;io de interferi r nos assuntos internos dos pai
ses.
10. No momento ,:, 111 que miss i_onúrios e a própria Igreja são publicamente
difamados a Pre:;i.d�nci.:i cl;i CNBB n�nova su.:i confi�1nça em Deus, reafirm.:i mais uma
se
vez seu compromisso com a c�ius;J d,):: .fndius n:1 cspP-r�111ça de que seus direitos
13rap
M�gna
d
Cact.:i
na
,
ui.ntcs
Constit
do:;
V\ll:o
jam plenamente .,sscgunid,i:,, p\•l,,
sil.
f>ccsi.llênci.:i da CNl\13

-- Brasília, 31 de julho de 1987.

Caros Amigos,
Vimos através desta, encaminhar a essa entidade um exemplar

do Projeto de Decreto Legislativo n2 153, de 1986, referente à aprov!

ção do texto da "Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros
tratamentos ou penas cruéis" ... , aprovado por consenso na XXXIX
são da Assembléia-Geral da ONU.

Ses

Trata-se, sem dúvida, de matéria relevante e que necessita de

um posicionamento de parlamentares e autoridades ligadas

à preservação

dos direitos e garantias fundamentais, uma vez que, como sabemos,

tes tratamentos ainda persistem em penitenciárias à presos comuns.

es

Como podemos ver, este PDL/86 já foi assinado pelo Presiden

te. Sarney e também foi aprovado pela Câmara

dos

Deputados, no dia

03.12.86. No momento está tramitando na Comissão de Relações

Exterio

res do Senado Federal, aguardando parecer favorável para, em seguida,
ser votado em Plenário.

Neste sentido, solicitamos a colaboração daqueles que lutam

contra as arbitrariedades e a violação dos direitos humanos para pre�
sionar os membros da referida Comissão, entre eles os Senadores
nando Henrique Cardoso, Aluízio Bezerra, Nelson Wedekin

e

Fer

o próprio

Presidente do Senado, Humberto Lucena, através de cartas, telegramas,

etc. de for.ma a aprovar, o quanto antes, este texto.

Certos de contar com seu empenho, esperamos que este

mate

rial contribua para aprofundar esta discussão e aproveitamos a oport�

nidade para renovar os nossos protestos de estima e consideração,sub�

crevendo-nos

Atenciosamente,
��

�.�

Maria José Jlim� U
Coordenadora-Geral

INESC Instituto de Estudos Sócio·Econômícos - CGC 00580159/0001·22 · SCS, Q. 8, BI. B, n<? 50, 4<? and., Salas 435/7 /9/41
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.333 - Brasília· DF - Tel.: 226-8093

Brasília, 28 de julho de 1987.

Caros Amigos,
Estamos encaminhando a essa entidade os documentos

"Confli

tos de Terra no Brasil", referentes a 1985 e 1986, respectivamente,da
Comissão Pastoral da Terra - CPT.
Com essa publicação, a CPT, como faz anualmente, relata

os

dados referentes aos conflitos ocorridos no campo, buscando a divulg�

-

ção das graves violações dos direitos humanos dos trabalhadores

ru

rais do Brasil - não só a nível nacional como internacional - no

sen

tido de sensibilizar a opinião pública e as autoridades para por

um

fim a esse estado de coisas.
Na certeza de que esse material

enriquecerá os debates

em

torno da questão, subscrevemo-nos
Atenciosamente,

(¼�
�Jaime
. �
Maria Jose
Coordenadora-Geral

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos· CGC 00580159/0001-22 · SCS, Q. 8, BI. B, n<? 50, 49 and., Salas 435/7 /9/41
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INFOR<VlATIVO INESC - BRASILlA 24/07/87 ...,
N.18�
1- N E-se..
INTERNAMENTE , OS TRABALHOS DA ANC SE ENCONTRAM
1.
NUMA RELATIVA CALMA, E� FUNCAO DE SER O MOMENTO DA ENTREGA
DE EMENDAS AO PROJETO DE CONSTITUICAO. ESTA CALMA RELATIVA
NAO SE DA POR ACASO. ENQUANTO EH ACATADA A PROPOSTA DO
CONSTITUINTE PLINIO DE ARRUDA SAMPAIO, QUAL SEJA, DA DISCUSSAO
DO PROJETO DE CONSTITUICAO POR TEMA, AS LIDERAN(:AS DOS MAIORES
PARTIDOS PROMOVEM, ATRAVES DO CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL,
A DISCUSSAO DOS PONTOS �AIS POLE�ICOS DESTE MESMO PROJETO. EH
IMPORTANTE SALIENTAR, QUE ESSAS DISCUSSOES EM TORNO DE TEMAS
COMO REFORMA AGRARIA E ANISTIA, SAO APADRINHADAS POR ULYSSES
GUIMARAES E PODERAO DELINEAR O PERFIL DA FUTURA CARTA. POR ISSO,
EH IMPORTANTE QUE O MOVIMENTO POPULAR PRESSIONE OS CONSTITUINTES PROGRESSISTAS, PARA QUE ESTEJA� ATENTOS AO DESENROLAR
DESTAS NEGOCIACOES, EVITANDO ASSIM ' QUE SE ENTREGUE O OURO
AO S BANDIDOS'. POR OUTRO LADO, UMA l�TENSA �OVl�ENTACAO
ESTAH ACONTECENDO ENTRE AS ENTIDADES QUE VEM PARTICIPANDO
DO PLENARIO PRO-PARTICIPACAO POPULAR NA CONSTITUINTE. NA ULTIMA
REUNIAO REALl?ADA PELAS ENTIDADES ( DIAS 22 E ?.3/07),
FORA� APROVADOS OS SEGUINTES ENCAMINHA�ENTOS:
DIA

05/08

- SERAH A NOVA DATA NACIONAL PARA COLETA DE
ASSINATURAS.

DIAS 09 E 1�/08- SERAO OS DIAS EM QUE AS ENTIDADES DEVERAO
ESTAR EM BRASILIA co� AS RESPECTIVAS ASSINATURAS,
PARA QUE SE ORDENE TODO O MATERIAL E� FUN(AO DA
ENTREGA NO DIA 12/�8.
DIA 12/08

- DATA UNIFICADA PARA ENTREGA DAS E'"IEND/1S POPULARE�
NA ANC.

OBS.: A) FORA� DEFINIDAS AS ENTIDADES CUT, CGT, CONTAG
E
CEAC-UNBT, co�o CENTROS DE RECEBIMENTO DAS ASSINATURAS,
EM P.RASILIA.

A

S

B) PARA QUE O DIA 12/18 SE TRANSFORME NU� GRANDE FATO
POLITICO, A NIVEL NACIONAL, SE APROVOU A VINDA A
PRASILIA DE CõRAVANAS DO BRASIL INTEIRO E, SE POSSIVEL,
COM CONJUNTOS �JSlrAIS OU DE DANCA REGIONAIS, BANDEIRAS,
CANTORES, ETC. PARA ANIMAR O ATO PUBLICO NA RAMPA DO
CONGRESSO NõCIONAL.
O HORARIO DO ATO PUBLlCO , QUE PRECEDERAH A ENTREGA,
SERA H A S 14 : íl'l H ORAS , E � .,� SEG U I D A ( POR VOLTA D AS
17:n1 HORAS', AS E�END�S SERAO ENTREGUES , OFICIALMENTE,
A PELAS ENTIDADES AO PRES11JENTE DA. ANC,
LIDERAN CAS PARTI
DARIAS E DEfvlAIS CONSTITUl'NTE-S C-ONVIDADOS PARA O ATO DA
ENTREGA NO CONGRESSO.

POR OUTRO LADO, SABEMOS QüE ã ESQUERDA POSSUI fv1ENOS
DINHEIRO E CONDICOES DE oqGA�IZAR A VINDA DE rARtVANAS
A
BRASILIA, E POR ISSO, MONTOU UMA SEGUNDA ESJRATEGIA Q.JE EH
ORGANIZAR, NOS PROPRIOS ESTADOS, 1ANIFESTACOES NO PERIODO DAS
VOTACOES COM MAIS PARTICIPAI\ITES DO QUE E"'l lfRASILIA. AL'E"'l DO r,1AIS,
O EFEITO SOFRE OS PARLAMENTARES EH MUITO �AIOR QJANDO A MANI 
FESTACAO VE� DE SEU LOCAL DE ORIGE�.
NUMA PRIMEIRA AiALIACAO ENTRE AS ENTIDADES LIGADAS A
?.
QUESTAO INDIGENA, CONSTATOU-SE QLlE NU�ERO DE ASSINATURAS RECEBIDAS ATEH AGORA NAO ULTRAPASSAM 1n MIL. EH FUNDA�ENTAL,
PORTANTO, QUE SE INTENSIFIQUE B TRABALHO NO SENTIDO DE COLETAR
MAIS ASSINATURAS PARA ESSA PROPOSTA DE EMENDA, PRINCIPALMENTE
NO DIA 05/08, E EM SEGUIDA REMETER PARA A LlNI-SP - RUA �INlSTRO
GODOY, 1484 - SALA 57 - CEP.: 05015 - SP - FONE: 624246.

co� RELACAO AS ASSINATURAS DA E�ENDA SOBRE A REFORMA
3.
AGRARIA O BALANCO EH POSITIVO. A CONTAG FOI ESCOLHIDA PARA
CENTRALIZAR. , EM BRASILIA, TODO O MATERIAL DA REFOR�A AGRARIA.
ENDERECO: W/1 NORTE , GUADRA 5n9 - BLOCO B - EDIFICIO CONTAG CEP.: 70750 - FONE: 274-458�.
4.
ESSE �OMENTO SE APRESENTA COMO CRUCIAL PARA O
ENCAMPA�ENTO DAS PROPOSTAS POPULARES , TENDO E� VISTA A DECLA
�ACAO DO PROPRIO CO�STITUINTE BERNARDO CABRAL, QUAL SEJA,
QUE AS EMENDAS POPULARES SEqAQ CONSIDERADAS EM SEU RELATORID.
ESSAS EMENDAS APRESENTADAS DE ACORDO co� o REGl�ENTO INTERNO
TERAO A�PLAS POSSIBILIDADES DE SEREM ACATADAS. DESTA FORMA ,
TEMOS QUE PRESSIONAR O PROPRIO RELATOR , BERNARDO CABRAL ,
E OS CONSTITUINTES DE UM �ODO GERAL, ATRAVES DE VISITAS ,
E� CARAVANAS , NOS SEUS ESCRITORIOS DE ATENDIMENTO E EM SUAS
CASAS, ALEM DE ENVIAR CARTAS, TELEGRA�AS E FAZER
LIGACOES
TELEFONICAS NA VESPERA DAS VOTACOES.

ERRATA: A PROPOSTA DO CONSTITUINTE PLINIO DE ARRUDA SAMPAIO
AINDA NAO FOI ACATADA.
ATENCAO:

ESTA SEMANA O INESC INAUGUROU SUA LINHA DE TELEX
PREFIXO N. 061 4837 IESE BR.
FAVOR ENVIAR MENSAGENS FUTURAS PARA ESTE PREFIXO.

Brasília, 21 de julho de 1987

-

Caros Amigos:
Estamos encaminhando a essa entidade, um exemplar da Revis

ta de Princípios de Justiça e Paz, que contem vários artigos

sobre

a "Pena de Morte". Trata-se de uma publicação da Comissão de Justiça

e Paz de são Paulo, editada em 1985, que pela sua atualidade e
funidade dos textos fundamentam a tese de que a

pr�

institucionalização

da Pena de Morte em nada contribuirá para a construção de uma

dade justa, humana e democrática.

Esta revista foi, também, encaminhada a 152

socie

parlamentares

de nossa listagem, identificados com as questões populares.

-

Na certeza de que a presente publicação servirá corno irnpoE_

tante subsidio sobre o terna, subscrevemo-nos.

Cordialmente,

Maria José Jaime

Coordenadora-Geral

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001-22 - SCS, O. 8, B 1. B, n9 50, 49 and., Salas 435/7 /9/41
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Brasilia, 20 de julho de 1987

-

Caros Amigos:
Estamos encaminhando a esta entidade, um pequeno

dossiê

sobre a questão das armas nucleares, o desenvolvimento, e o

resul

tante problema da paz mundial. Estes materiais nos foram encaminha
dos por José Monserrat Filho, advogado, consultor e membro do

Con

selho Brasileiro de Defesa da Paz - CONDEPAZ.
Este dossiê

é

composto de dois documentos: o primeiro

uma apresentação e a declaração final da Conferência de
que reuniu Organizações Não-Governamentais (ONG's) do

Estocolmo
mundo

para

discutir a relação entre o desarrnarne�to e o desenvolvimento.

Esta
por

Conferência, que foi realizada entre os dias 15 a 17 de maio,
sua vez, serviu como preparação para urna reunião mais

irn

ampla e

portante que a ONU promoverá em Nova York no final de agosto

para

tratar destes mesmos temas.
O segundo documento, intitulado "Apelo de Juristas

Con

tra a Guerra Nuclear" é um abaixo-assinado dirigido a Juristas, p�
líticos e personalidades, a nlvel internacional. Como

poderão af�

rir, este apelo reuniu os principais conceitos éticos e

jurídicos

usados para defender a paz e é d� extrema relevância na ameaçadora
conjuntura atual.
Na certeza de que este material sera acolhido com grande
interesse, subscrevemo-nos.

.

Cordialmente,

(h,,_�ia

,

1::-

Jar-�
Coordenadora-Geral
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---- -----------------CONSTITUINTE: INFORMATIVO INESC

BRASÍLIA 15/07/87

CONFORME NOS REFERIMOS NO BOLETIM ANTERIOR, HOUVE UMA MUDAN

1.

ÇA NO CALENDÁRIO DA ANC:
14.07 - PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO AVULSO DO ANTEPROJETO DE

-

CONSTI

TUIÇÃO DO RELATOR BERNARDO CABRAL.

15.07 - COMEÇARAM OS 40 DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS PELOS

CONS

TITUINTES E SUA DISCUSSÃO, ASSIM DISTRIBUÍDOS:

A) 15/07 a 13/08 - DISCUSSÃO E APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO PLE
NÁRIO.
B) 13/08 a 23/08 - PROSSEGUIMENTO DAS DISCUSSÕES
C) 23/08 - TÉRMINO DO PRAZO DE DISCUSSÃO.
24.08 - COMEÇAM OS 25 DIAS DE TRABALHO NA CO�ISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO:
A) 24/08 a 17/09 - A COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO VAI DAR

PARE

CER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO.
B) 18 e 19/09 - PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS AVULSOS
C) 20/09 - INÍCIO DA VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

EM

PLENARIO.
COM ESSA MUDANÇA, SE MODIFICA, TAMBÉM, O PRAZO PARA A ENTRE

2.

GA DAS EMENDAS POPULARES, QUE TERMINARÁ DIA 13/08. FRENTE A ISTO,

AS

ENTIDADES DECIDIRAM ANTECIPAR O DIA DA ENTREGA OFICIAL EM BRASÍLIA PA
RA 05.08, ÀS 15 HORAS.
A CAMPANHA NACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA REALIZOU ONTEM , DIA

3•

14/07, UMA REUNIÃO EM QUE SE DISCUTIU BASICAMENTE A QUESTÃO DA COLETA
DE ASSINATURAS PARA A EMENDA POPULAR SOBRE REFORMA AGRÁRIA.

DECIDIU

SE FAZER AS SEGUINTES SOLICITAÇÕES:
A) ENVIAJ Att O DIA 20/07 TELEGRAMA AO INESC INDICANDO A QUANTI
DADE DE ASSINATURAS JÁ COLETADAS E A ESTIMATIVA DO NÚMERO
COLETAR ATÉ O DIA 31/07.
INESC Instituto

ae

Estudbs Sócio-EconMnicb5 · �;Gc 005801h9/0ü01 2;· � CS, e.
SupercenLer Venâncio 2000 - CEP 70 333 -· 8resilia · J -

l

t.
J..

1

·

.11

49

�?� ,:o 1 3

and., Salas

435/7 /9/41

A

- - . --------. 2.

B) ENVIAR IMEDIATAMENTE O MATERIAL JA RECOLHIDO, SEM

PREJUÍZO

DE SE CONTINUAR RECOLHENDO.
C) ENVIAR A ÓLTIMA REMESSA PARA BRASÍLIA ATÉ 31/07, VIA

SEDEX

OU POR VIA AÉREA ( "HORA CERTA", ETC).
4.

ESTAMOS REMETENDO HOJE, POR CORREIO, O ANTEPROJETO DO

TOR BERNARDO CABRAL. COMO ESTÁ MUITO DIFÍCIL CONSEGUIR

RELA

O NÚMERO SUFI

CIENTE NA CONSTITUINTE, DECIDIMOS MANDAR O QUE FOI PUBLICADO

EM

JOR

NAL, JÁ QUE A PUBLICAÇÃO SE DEU NA ÍNTEGRA.
5•

ENDEREÇO DO INESC: SUPERCENTER VENÂNCIO 2.000 - BLOCO B
50, SALAS 435/441

N2

70.333 - BRASÍLIA - DF

INESC Instituto de Estudos Sócio Econurnwus ·:::GCIJ0b801!.d C>Olll 2, �CS, (. l
Supe,center Venânc1i) :2000 - CEf' 70 'jJ3
l3r,isilia - J

,

n.

, 40 and
·t,·l3

Salas435n/9/41
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Brasília, 14 de julho de 1987

Caros Amigos,
Vimos atraves desta, encaminhar a essa Entidade
exemplar do Projeto de Decreto Legislativo n2 153, de 1986,
rente

à

refe

aprovação do texto da "Convenção das Nações Unidas contra

a tortura e out�os tratamentos ou penas cruéis'' ... , aprovado

-

um

consenso na XXXIX Sessão da Assembléia-Geral da ONU.

Trata-se, sem dúvida, de matéria relevante

e

necessita de um posicionamento de Parlamentares e autoridades

por
que
li

gadas � ?reservação dos direitos e gar�ntias fundamentais,uma vez
que, como sabemos, estes tratamentos aiAda persistem em
-

�

penite.!2_

ciarias· a presos comuns.
Certos de que este material contribua para

dar as discussões nas bases do Movimento, aproveitamos a oportun!

dade para renovar os nossos protestos de estima e consideração
subscrevendo-nos.

Atenciosamente,

��

�

�

Maria J�sé Jaimt

Coordenadora-Geral
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EM

ni-;fESA DAS CONQUIST/\S DOS TR/\B/\Lll/\l)OIH:s N/\

CONS'l' 1 • 11

1 N'l'l�

em g ran

Nos Últimos dias tem sido veiculadas,

as

des j,ornais do País, matét·ias que co1111J<1Lcm rcrozrncnLc

pro

posições de estabilidade no emprego \J fixação da jornada de tr-ª.
balho em 40 (qu.Jrcnta) hor.:1s :c;ci111d11;1i:;, cintrc outcos, api:-ovadas
pela Comissão da Ordem Soci,11 d,1 Cu11sLituintc.

<.,,

-

As elites brasileiras -que, com o movimento mi
litar de 1964, foram capazes de fazer a legislaç�o nacional re
troceder décadas em termos de estallilidnde no emprego, agora,
sentindo-se ameaçadas de vci:-em esta conquista secular da classe
trabalhadora ser inserida no ordcnomcnto jurídico de forma efi

caz, esbravejam e vociferam, através dos meios de comunicação e
com o poder econômico que dispõem, tcntundo, de todas as formas ,
influenciar os constituintes a expelirem do texto constitucio
nal, estas propostas aprovadas nas rt'spctivas Subcomissão dos
Direitos dos Trabalhadores e Co111iss,:1n ela Ordem Sociul dn Cons
tituinte.

Diz.em, ..is l."on.;,1s

1 idade no emprego e a jornada de

1·ct

1·(>�1r.idt1s, que, cu111

t:r.:1 hd

lllo de 40 horu s,

,1

estabi

[)re ten

der-se-ia premiar a preguiça e a ine(ici�ncia. Afirma-se, aindR,

-

que seriam propostas demagógicas e que, no Brasil,

as relações

entre. o capital e o trabalho devem ser reguladas apenas pelo
"mercado", propugnando-se a "livre nc�Jociação", sem, contudo,
admitir-se que os trabalhadores utilizem o direito universal de
greve como Única arma de que dispõem.

"liberdade" que propÕ<�m 8 igual à da 1 raposa e
da galinha dentro do galinheiro.
1\

Não é d e se e A t rc1 n h,7 r · < p r e ,1 s

[ o rc; u s

conservad2

ras não queiram abrir mão elo poder clcspÓtico que desfrutam nas
relações trabõlhistas, o ele dc�s[a;i:crc111-s.e do trnbalhador como
se este fosse 111110 peça dcsc;irt;Ívcl q11<! pod<! ser eli111int1cJ<'l cl.:i
empresa, a qualc]lier momento e sem q1rt"1l.quer motivo,

pelo arbÍ.
trio e, às vezes, pelo capricho daqt1eles que det&rn o comando da

atividade produtiva.

•

t

O Brasil já ocupou posj çi:Í.o de var19u;HcJa no ccnQ_
rio internacional em termos de segur,111c;a do trubalha<.lor no em
prego. Hoje, neste terreno, encontl:,1-1-w dc[asél<lo pois permite
-se que campeie o capitalismo selv,1q1'111, nLr.as.:i<.lo e que impede
a sociedade brasileira de encontrar seu eles ti no <ie [Xl z 0.-<-:onc i�
liação das forças produtivas.

-

r

l\ estabilidade no c-�mpr�go era pá o-lista tanto na
Constituição de 1946 corno o é na at11,1 l, rnc1s as forças retrógra

das que det�m o poder econ6rnico conseguiram que as disposiç6es
das Constituições anteriores fossem "letra morta", sem quase n�

nhurna aplicação ao trabalhador brasilniro.

(CLT)

A Consolidação das lciis do 'l'rahalho

hoje preve a estabilidade para o empregado que completar
anos na empresa, quando só poderá ser dispensado mediante
A

dez
fal

ta grave apurada em inqu�rito judicinl. to que dispõem os arti
gos·492 e 494, da mesma, que, <1pes,11: <l<i cstnn)rn ern viqor, nrto
têm garantido ao trabnlhador brasi.lü i 1:0 q11cJlquer se(_Juranc;a do
emprego.

r s to por<1 u0 o r)o<le r ('C<)11Ô1nicc.>, c1 t rn vós do rc<J i

me militar implantado em 1964, cons0q11i.u i111poc à socicd,,cJe bru
sileira um novo instituto, que poderia ser ben�fico em termos
de "seguro-desemprego", mas extremamente nocivo
corno 9arantia

do próprio emprego, o qu� é realmente fundamental para o trabalhador.
Com él Lei S.107, de 11 d<! i-wL<.imi>1:o de:
criado o "Fundo de (;.:1rt.111t.i.,1 do Tempo <i<: Sn,..vi.c;o",

l')(,G,

[oi

que,

na mesma, foi prevista a faculdade d,1 "opc;iio" pelo cmprc<JéJdo e.n

tre o sistema nela instit:u.Í.do e é'l cst..il>i.liclade pr:evü,ta na CLT.
(""!

ao trabalhador é (lrnescnt:ado o "termo <lt� opc;:10
nado quando da contratação, sob pc11t1 <11) 11110

11

pr) i.s

l ll(l/l

pé1ri1

obter

o

ser.

êrssi

cmpr.e�JO.

l\s elites, q11c n1111c:.-1 ,1cci.. L,1r,11n a Ji1tütt1r;Zío do
poder despótico que dctinll.--1111 (e u i.111!.1 dcté-111) llélS
trabalho em nosso País, Cot·um m11ito ci11qn11l1osas- ,10 cr: ia rcm o

3

"Fundo de Garantia" porque sabiam

q11P.

pura e simp1 cs elimina

a

ção da estabilidade, que era uma con�uista hist6ricn dos traba
lhadores e já havia sido inserida nns Constituiç�es de 1946 e

1967, bem como na C.L.T., gerc1ria u111,1 rcuçao
por�aes incalcul�veis.

nacion.:11

de

pro

Os detentores do po<I<! r econômi$=�9 logro rélm suce§_
-'> A:
inserida
no
so em fazer com que a estabilidade pcrm<1neccs::;',..

ordenamento jurídico de forma men.1mcntc simbólica, sem qualquer
aplicação prática, já que o Fundo _ele <�a run tia per mite a d is pen
_
sa do trabalhador sem qualquer explic�ç�o ou
isto, recuperaram o poder absoluto

q11c

justificação. Com

detinham nns relações de

trabalho antes da década dç 40, quando podiam
empregados ao seu total livre arbÍt,riu.

desfazer-se

de

Como se ve, niio é de se cstranllur. que é.lS forças
conservadoras, que conseguiram fu7.ei: o Pais retrocccJer em ter
mos de estabilidade no emprc<)o, csbr.iv<i_j(im e vocj fcrcrn c10 verem
a possibilidade de que o trabalhuclúr hn1silciro vcnliu il recon
quistar esta segurançu fundamentul q110. é a da sequrançü elo em
prego.

FRANCO MONTOHO, 11'1 l{<'V i.s l.,l de� l 11 f O r.111,t<;;io Í.C'J is
la tiva n!2 37, p.:iginu 14, n?uistri1 il p1·<!ssúo dos �Jrllpoi; cc:onê>mi
cos nacionais e intern.:1cio1wis soLHº <' o <JOvcrno ditatorü1.l. para
a eliminação da estabilidade do cenário jurídico brasileiro.
!\mericari

A Revista Norteamcric,,nn "Lutin

and
World", em seu n� lB, de l<Jl>S, noti.c.i. .iva que "l::mpresa� 0.stran
geiras têm feito gestões ju11to ao Cov<!1·no Brasileiro

mi r a es ta bi lida d e da 1 e �I .i. s J ,7 e,: ão soe i " 1 d o
MOZl\HT V J CTOH Ht)S00M!\NO

I

dades brasileiras em Direito do Trc::th,11.110,

I' c1 .í s "

IJlllé)

110

das

f),Jr.,1

.

lllil 1.0 t"(''.;

supri

.:111

tor i

seu livro "1\ F'.sta

bilidade do Trnbalhador n,, F.mpresêl", ,José Konfino l·:clitor,

J < )7Q,

p�gina 51, registra o ''duro golpe desfechado contrn o csLnbilidade, a�ravés da criação de um sist0111,1 puralelo,
o Fundo de Garantia do Tempo de Sct·v iço".

mas

adverso,

Todos os renomados j11r .i.stas da areél tra b.:1 1 h is ta sao unânimes em apontar õ estabilidude como umu conquista
histórica dos trabalhadores e que o Punclo de Garantia, que, na

prática, a substituiu, representou
cante� garantia do emprego.

ª

11111

q rande re t r.ocesso

no

to

--

Enuan.:im-sc os rülso!:i d(:111ocr.atas ao pensare111 que
estabilidade do trabalhadot· é uUV(!t"s,Ír..i.ê1 üO r� ;lmc capituli ..§.

ta.

l\s forças conscrvt1clo1:;1s, em

..

r,1z..-10

<lo medo

de

perderem seus privil�<Jios, 11;10 c1c1�i 1 ;1111 i, evo l11C,;?io do sistema
brasileiro, de um cõpitc1lif;mn ,1nLiq11,1<lo <' !;elv.iqr'm p,11"<7 11m c.:iri
tal ismo moderno e mais cst,ivel, 1�111 q1Hi 11,Í 111.i 101· �;p 1 p1r,111<,;n na59
relações trõbalh.istas.
Todos os püÍses mod<'rlH)!-:i Lci111 ;1 L 1.111r11t1 forma de
limitação do poder do cmprc9acJor de <'I ctu,n· cl(!111Ü;sÕcs imotiva
das.

-·

nasté:l citar o exemplo 1l0 J,1púo, um curnpC?üO de
produtividade mundial e que erncrqe cn,no u JQ · potêncin econômi
Cõ do mundo, senão a 2-i, onde <�xistc 11111 Si. s tem.:i clü r-:,nr,reqo VitQ.

lÍcio que é mais rígido e eficaz ctn q111: t1 C_1,1r,1nt.i.,1
que ora se pretende rccuper.-=-1 r no l.lni si L.

elo

0.rnrre00

m2.e

Jap�o efetivamente pratica um ca�)italismo
derno e eficiente porque tem uma pol:tticél de relaçocs de trc1bª
lho séria e inteligente. Isto é reconhecido não S<)rnente pelos
O

empresários, como também pelas prÓpr ü1s autor idades

País.

duquele

O tratamento dispensado ao trabalhador nos di

versos países, tem como ponto característico a garantia do em
prego, salvo situaç6es muito específicas.

Para Pedro Viclal Neto, professor de Direito do

Trabalho da Faculclnde de Direito cJa IJnivei:-sidade de são Paulo,
a adoção de medidas que visemº UéH"illltir·.-:i cstabiliclcJclc do traba lhador é a obecliência à recomcn<J,1<;;°10 rei ita pe lu Or<Ja nização

.

•

1.i

Internacional do Trabalho - OIT - c1n L982. A limit�ç5o lc�ül �s
demissões injustificadas é urna tendência elas legislações rlu Eu
ropa ocidental.

l\ Convenç.:ío d,7 OT'I' cl1• I IJ/12 estilhe l rir.e o pr u1cí
pio de considernr nuln a d:i.spcinSil ,11·1,i t.1·,íri.,1, ::;cqui.11<10 ,1 le�1is

lação alem� de 1951.

l\ legis.lriçi10 rt·;,11c1!�,1 lJ,711sror111011 i1 clcmissi"ío cm
processo sujeito, em certos c.::isos, !1 .-:1uLorizc:ic;iio do M.inif-;tério

do Trabalho, em outros à de "co11sell1os uc cmµresa". /\ cl(1missão
só é autorizada, regra geral, hnvcndo "causu real e séria" ou
"causas econômicas".

Na Inglaterra, ll<1vc1Hl1) de111issZ10 ilcc.1,.ll , o cmpr_g_
gado tem o direito de pedir judicialmente a reintegração no e!!]_

prego.

Na Jt.1liõ, qu,711do .i 1):�t:nbiJ.idadc nao e 0sseq_!d
rada por lei, re<J11lamcnto 011 cont.r,11.0 <:olct:jvo, é1 <l.i.t,pcns;1 do
trabalhador não pode ocorrer a não si� r no c<1so de "justa causa" .

ou por "motivo justificado".

que
sao proibidas as demissões sem jus ta c,1 usa, ou por mo tivos polí
ticos ou ideológicos.
1\ legislaçi1o portu�Jll<'�,7 d<] J < )7G,

declurêl

O princípio da nulidade da dispensa
já é adotado por cerca de 3 1 1x1.Í:scs.

arbitrária

Para o jurista e professor da Faculdade de Di
reito da Universidade do Estado do lüo de Janeiro, Arion Sayão

Romita, o combate à dispensa arbitrária, no plano jurídico, vem

sendo feito de três modos:

1. Reconhecimento da necessidade de motivar a dispensa.
2. Garantia de proc�dimento prévio, qutJndo u
despedir por causa disciplinar.

empresa

pretende

3. Garantia da reinregração no emprc�JO, e111 caso ele dispensa J.n
justificada.

6
Estes sistemas, ou urna combinação

encontrados em muitos países.

deles,

sao

Segundo S.:1yl10 Hoin.i. t,i, 11,Í I c�1.i.s.li1<:,;Ü0:� que veclurn
a dispensa sem c<111sn l<�q.Í.t:i.m.1; 0111.1·.i:;, ;io q.ir.-111t;in:111 pr.occidi.mcD_
to prévio pnru êl ciispen�;,1, ,1h1·i11t<_1< ) 1n u d ir<' i.t.o de dc!l-c):-;,1 do em
pregado. Outros países exi�1cm que o ci111prc�1a<lo
crito no qual constem as rnzõcs da clc�111i:ss:io.
A legislação sobre demissões cncontrõ u seguin
te distribuição mundial:
P/\Í Sl�S

LEGISLAÇÃO
A empresa deve ter urna "rt1
zão válida" para desped ir
o empregado, a quem é nssg
gurado, dessa forma, o "d.i
reito de não ser injusti
ficadamente
despedido".

-

_1�11 rO.J>il �)e i<lc11 ttl 1 - Alemanha, Áu.§.
trio, l\c�l�iic,7, Chipre, Dint1mürca,
l·:sp;11l11.i, l ...i.11lii11di,1, l·'r.-1nc;t1, Ir
.lo11d,i, 1 t,-Íl i,7, Ma1tn, Noruec:1a,
liol.i11Hl1, l'ortuqül, Heino Unido e
S11t�C i ,1.
l·:1.1_��< �Li· 1

e� r i _e;.�.!.t:..i_).

'l'C:llc!C:11:; 1 OVilCpl

i..i,

mo.11lw, l{omênia,
ca e i1J<Joslávia.

1111 1 q;Í r i.,1,
PolÔn.i.a, /\LeUnião Soviéti-

África e Pa Íses Árabes - Alto Vol
ta, Arábia Saudita, /\r-gélia, Bg_
rundi, C.111101:Ões, Congo, Costa cio
Marfim, Egito, Etiópia, Gabão,
Ir-oquc, Quênia,
Líbia, Madaga.§. A
•
car, Mnrrocos, Maurício, Mauri
t�niu, Nigéria, Senegal, Síria,
Somi'Í l i.il SudilO I 'l'O(JO e Zél ire•
I

.Á� i,� �

P.ic .í.r i.co -

l" i 1 ip.i. nus, Bêt!l
M,7li1si. .:1, Novn 1/.clc,ncli.n,
Sint_Jill i111·i1 e �;ri · L,7 nka.

�1lod1!::l1,

C:él nncJ,1,
/\111C; ri e :.i :.; /\111. i.qu,7,
Co_l_Ô.1t1\;.c;, l{c pÚ ui ica Domínicana,
México, r,7110111..Í, Peru, Trinidade
Tobuqo e� Vencí'.uel<1.
injustificada
A dispensa
é_reparada.com a reintegrª
çao no emprego.

/\.lem,inlla Oriental, ArCJéli.:1, fi.us- ·
tria, llulgárié), Etiópia, Tchecos
lováquia, filipinas, Hungria, In
donésio, Iraque, Itália, Romênia,
Somália e Uniâo Soviética.

.. ,
7

LEGISLAÇÃO
A reintegraç5o no emprego,
no c.:lso de dcspcclid.:1 i11ju_:i
tificada, ocorrcr.Í õ pedi
do do empregado, com altc�
nat�va do opção por in<lc11_i
zaçao.

-

Determina que a justiçn or
dene a reintegração do em
pregado, em caso de despe
dida imotivada, podendo o
Tribunal, entretunto, con
verter a rcadrniss�o cm
indenização, caso o retor
no do empregado seja jul
gado "inconveniente".

PAÍSES
L

í b i. .-1 ,

Pe

r 11

1\nt:.Í,Jtlél,
/\l.r111,rnl1,1 Oci<l<'nt.:1],
CoJ.Ô111l)ia,
B.:111�J I <1d<.:sl1, Cc:111au,Í,
Hcp1'11> I i.c,1 Do111.i.11ic<1n,1,
ir L,1 nua,
011ê11i.i, Méxir.o,
Norueqo,
Nova
ze1�·1111l i..i, 1',1q11:i.s1::·10, !,.i.n�Jd[)urü,
SL·i l.,111k,1 e Trin.i.cl,1dc
Tobago.

no emprego no
incoinpetentes,
como desonestamente afirmam aquele� ,1uc representam as forças
recuperaçao da est,il>ilidade
Brasil nao vem para premiar os prc(_J11.i.<;osos e
A

retrógradas e privilegiadas. Ao contrári.o. Da forma com que se

-

encontra inserida na proposta aprovada na Comissio da ordem SQ

cial di Constituinte, � prevista a possibilidade de demissão
do empregado que pratica falta grav,! (o que inclui a dcsÍdia, o
mau procedimento, a insubor.dinação, a indisciplina etc) bem co
mo nos casos de dif�culdades econômicos ou técnicas por que pa2
se a empresa.

Se o empregador nao tiver motivos t�cnicos, ecQ

nômicos ou disciplinares para cJemitir um emrregado,

--

nao lio verá

razao para a dispensa que, neste C.:lso, por ser abusiv�, precisa
ser proibida. Desta forma, evita-se n nrbitrariedade,

a

perse

guição pessoal, política ou ideolÓ9ica ou mesmo os casos em que,

por exemplo, mulheres são demitidas apenas porque não atenderam
a propostas indecorosas de empregadores sem caráter.
T\o se analisar a evoluç3o histórica da hun1c1nida

de, verifica-se que os humildes sempre conquistaram seus direi

tos a duraH penas. Quando da abolição da escravatura nao faltara� os retrógrados que
>ravejuva,n e voci[crnvam contra uquele
avanço da Sociedade Br

ri

r "

ü

Quando do disc11ss.:10 ::nbrc� ,1

,Hlo,Jio ,J,1s fé r. ias
de 15 dias pura o trabulll,1do1-·, t'm l'l:'.h, ,1 l"lt·:SI' (1·· 1 :cler.,,c;i"i o das
indústrias do Estado de são Puulo) e111 l\lcmori.:11 cncominhado ao

Governo Federal, bradava contr,1 ,l I e: i. cl t1� réci. <.1 s 110s sc9uirites
termos:
q11e filr,; 11111 trahn tl1i1<.lor }:>raçal du
r.:u1 tt! 1 S d.i.t1s dt1 Óc i.o ') J·:.Lc né:ao tem o
<:u �to do l.i r, c:01110 �con�� ----�, nos
p,u.ses
_
1.
. nosp1. tos e d<i pudrao de1 v 1<.la
elevado.
Para nosso proletariado, par;-1 o geral do
nosso povo, o lur é um
ucarnpamcnto
sem conforto e sem doçura.
O lar nao
pode prendê-lo e ele procurará matar as
suas longas horas de i naçuo nas ruas. A
rua provocu com frequência o desabrochar
de vícios lé1l:c)11tcs e não v0mos insistir
nos perigos que cl,1 representa
pal'.'u
trabalhador i11.:i ti vo, incluto, -fr�Sa Eáci 1 dos ins ti11 tos subnl ternos 'que sempre
dormem na alm.i llunwna, mas que o traba1 ho jamüin c.l<):qH!rta."
( "in" LibeL·,d.i.�1110 e Sindico to no Brasil,
Luiz Werneck Vianna, 2� Edição, Paz e
Terra, página 80)

4'

Não há dúvida, port@nto, que qualquer avanço da

classe trabalhadora 'suscita a repulsa irrdecorosa dos privile
giados. os. termos acima utilizados mostram a falta de visio,
de humanidade e de compreensão social daqueles que lutam contra
o avanço democrático das conquistas sociais.

Da mesma forma, quando a Constituinte

aprova,e

hoje, a fixação do pagamento das f�rins em dobro, j/2 que esta�
a Única forma de que o trahulhaclor po:�sa cí0.tivamcnt0.
()OZ,7-

las ( se pagas de forma simples, o s.:.i l ,1 e io f :i.ca compt'omc tido com

., o orçamento mensa 1 doméstico) as mes1nil s vozes se l.cvan tum para
ferozmente combuterem o av,111ço c1po11to111<!O com os "t1ltos custo::;"
do benefício, sem verificarem que rcrncsentam menos ela metade
de um disparo do "gatilho".
Como se ve, os falsos democratas que acusam a
Cons�ituinte de demug6gica, fantasiosa e irrealista, nao ver1
ficam que ela repres-enta a vontade du população brasileira, co�
posta majoritariamente de trabalhadores e nZio de elites •
. :.

• 'l

•

9
Além disso, nao veri[icam que estas proposições

constituem antigos anseios da classe trabalhadora, sem a qual
nada existiria neste País. Algumas delas representam conquistas
anteriores que lhe foram usurp�das.
Por outro lado, cumpre destacar que, se nao ti
vermos um capitalismo moderno e <l!>l)t:f"<.:!ic.;oi\UO, co1110 ocorre nos
países mais desenvolvidos, certamente u próprin-- ..,(�)mocracia est-ª.

---

rá ameaçada.

-

O emprego precisa ser protegido contra a demissao sem motivos (e, por isto, arbitr/2ria) porque aqueles que
nao vivem de renda só podem viver do tr.:1balho.
l\ssim, na sociedade ll11m.:.11ít õtué.11, o cmpreç10 que
enfim,
mover-se,
perrnite ao troball1ador alirncnta r-se, morar,
viver, é bem fundamental que não pode ficar sujeito apenas ao
arbítrio do empregador.
Se o trabalho que permite o sustento e uin bem
fundamental, inquestionavelmente a rescisão contratual imotiva
da deve ser evitada,· protcgcndo-se .::i r.c lação de emprevo.
Não se trata de putcnwlismo,

e

mas

da evolução

natural das relações sociai,s, onde os menos poderosos, que con§_
tituem a maioria da população, precisam ver consagrados e res
peitados os seus direitos e �lüranti.<1�, i.11dividuõis.
Esquecem, uinda, os rctrÓ<Jrndos,

C�mara dos Deputados j� aprovou projeto-de-lei

que a própria

similar

ao

ora

constante do texto cons ti tuc iom11 soll ,1 prcc ia<;i1o, rr.opos to pelo
Ct1vor.Ívc.i.s,
Deputado PIMENTl\ Dl\ VEIGt,, com muis ele' :mo votos
projeto esse que proíbe a demissão .i.111otiv<1dn do trubõlhador. e
.
hoje encontra-se em tramitação rio Sc1wd.o. /\ proposiçuo recebeu

-

também moção de apoio dü ConvCllÇQO N;1cio11n); do PMl)I\.

.-

Naquela OCüSlCIO, o -pn,jcto ..:_c.Jc '.... 1ci
apesar da intensa campanllu promovidt1 pclbs mesmas
.

.

a pr.ov<1do
forç<:1s
que

[c,-i

.

do intimidai;:: os dcpu tüdo� 1.� <1fit:11i.11.· i 11:�i;�;_tc�ntcmen.te,
..
-·
dos· meios de· comunicação, q11<J 11.10 !..i('1· 1.<.1 itprovadu ..
1 1 , '
(

'

./

. .,., ..
��,
10 ,.

Os tr.::ibalhaclorcs Ln·,1:, i.lc.i.r o!:;, c1q11J.
dos pelas Centrnis Sindicais e peL1s <:unrciclc1:,11;ôcs

rcpc<:!senté1-

N ,1 e i o n ,1 is ,
constituindo a maioria do po1)l1l;1<:�w d<::�Lc l'.i.Í.s, ílC: rcd i. t.iin nos
constituintes que elegcrc1111 <.! ex i. <Jt:111 q11ci ct11n1n·t1m su<1s p1:omcssfls
de campanha eleitorc1l. F.ic.-11·,�10 dc's111.i::c:.ir<1do:; .-1q11(�lcs q11r?, ele
gendo-se com ctiscurso:, p1·oqt·<::..;::ist;1::, vo1·,1m, 110 p;11·li1111c!nto, de
acordo com as fot'"ç,is 1·ctrÓqt·.idi1:;.

---
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LEGRA.MA FONAOO

CÔMODO. TELEFONE PARA A
CT HOJE E PAGUE DEPOIS.

TELEGRAMA FONAOO

É CÔMODO. TELEFONE PARA A
ECT HOJE E PAGUE DEPOIS.
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TELEGRAMA FONADO

TELEGRAMA FO

+ECT

É CÔMODO. TELEFONE PARA A
ECT HOJE E PAGUE DEPOIS.
L

.

CÔMODO. TELEFONE
ECT HOJE E PAGUE
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Brasília, 06/07/87
Dia 01 de julhc
Emendas ao primeiro

encerrou-se o prazo para apresentaçao ãe

anteprojeto da Comissão de Sistematização. Ne�

sa etapa, a participação da sociedade civil foi restrita

''

"lobbies" mais organizados, com capacitação técnica e

àqueles

conhecimento

das matérias aprovadas ao nível das Comissõe� Temáticas. Isto

po�

que só era possível· â apresentação de Emendas cujo conteúdo ja esti
inclui

vesse no relatório das referidas Comissões, não tendo sido
das no

Anteproj�to Cabral. Nada de novo poderia ser apresentado.

i

o seguinte o calendário da próxima etapa:

Dia 07.07 - Apresentação do Segundo

Antep�ojeto pelo Rêlator

Ber

nardo Cabral, incluídas ai as ernend�s apresent}das, por
ele acolhidas.
Dia 08.07 - Discussão do

Anteprojeto.

Dia 09.07 - Os parlamentares deverão pedir "Destaque" para

votação

das emendas por eles apresentadas, não acolhidas

pelo

relator. i preciso ai alertar os constituintes que

-

nham apresentado emendas de interesse das entidades

te

p�

ra esse fato, por.que só as Emendas destacadas terão uma
segunda chance.
Dias 09.10

,/

2 11.10

- Votação do Segundo Ante-Projeto Cabral. Nestes dias

a

presença física das organizações populares e importante
Consti

para o exercício da legitima pressão sobre os

tYiflté$, para rejeitar as emendas do Planalto e aprovar
àqYêlâê à@ i�teresse popular.

'

Dia_lLJU = j�ê�ê final para a entrega ào Projeto aprovado a

mesa

da ANC.

Dia 18.07 - Entrada do Projeto da Constituição na pauta do Plenário
da ANC.
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No que diz respeito

à questao indígena, o Anteprojeto de

Constituição da Comissão de Sistematização criou um capltulo
prio para estes(capltulo VIII "Do Índio"). No final foram contempl�
das todas as propostas elaboradas pela Subcomissão das Minorias,com
exceção do reconhecimento da plurietnicidade do Brasil, e das

for

mas de organização própria das nações indígenas. Entretanto, consta
tamos algumas o:::ntra:liÇÕ?S em

que

outros capítulos especialmente no

Foi

diz respeito à utilização do sub-solo em territórios indígenas.
dado à União o direito sobre as jazidas e demais recursos
e os potenciais de energia hidráulica, facultando o

'

minerais

aproveitamento

desses potenciais, em faixas de fronteira, somente a empresas nacio

.,

nais. (Este artigo e extremamente perigoso para as populações

indi

genas, pois, com certeza, envolvem seus territÓPios). E, por

Últi

mo, entre os bens da União, foram relacionadas as terras

ocupadas

pelos Índios, que delas terão posse permanente e usufruto exclusivo
apenas do solo.
Mas foram apresentadas emendas por Jose Carlos SabÓia

e

Sandra Cavalcanti visando compatibilizar estes e outros aspectos re
ferentes aos direitos indlgenas, aprovados pela Comissão da

Ordem

Social.
3•

Com referência aos Direitos Humanos, tecemos abaixo

alg�·

mas considerações:
Encerrada a etapa das Comissões Temáticas, o substitutivo
do Senador Bisol aprovado com destaques pela Comissão da

Soberania

por uma votação expressiva - 44 parlamentares a favor e 17 contra ,
conseguiu manter, praticamente, na integra os avanços tao

ansiados

pela sociedade. Entre eles podemos destacar os mecanismos de contra
le e participação da sociedade nas atividades do Estado com o Tribu
nal Constitucional (proposta derrotada em outras Comissões) e a
fensoria do Povo; a questão da Anistia ampla e irrestrita aos

De
mili
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univer

tares cassados; e o voto livre igual e direto do sufrágio

sal; a questão da prop riedade subordinada à função social, etc..

ousada

Entretanto, a direita mostrou-se de maneira mais

das

e sem nenhuma ética. Ao serem concatenados os diversos textos

de

7 Comissões Temáticas, o Substitutivo do Senador Bisol, apesar
ter sido aproveitado em 80% a 90%, viu algumas de suas

propostas

fundamentais serem excluldas, prevalecendo o texto de outras

cernis

sões de carater mais atrasado.

Foi o caso, por exemplo, da proposta do Tribunal

Consti

tucional, totalmente excluído sob a alegação de que o STF

poderá

exercer suas funções, o que, como sabemos não é verdade; ou o

caso

da Defensoria do Povo que foi retirado do Capitulo das Garantias

e

incluldo no capitulo da organização dos poderes, vinculado agora ao
Poder Judiciário. Esta alteração fará com que a Defensoria ão Povo,
ao invés de servir corno instrumento de mediação entre a sociedade e
o Estado passará a exercer um papel meramente burocrático, na

medi

da em que fica vinculado ao poder público.
de Bisol

é

Outra quest�o importante que foi excluida do substitutivo
com relação à Anistia, definida em seu texto conforme as

reivindicações das entidades diretamente interessadas, e

reaprove�

tada a proposta de Almir Gabriel, da Ordem Social que fala da
tia genericamente, mas sem nenhuma consequêcia aos mais

Anis

interessa

dos. A igualdade do voto também foi retirada do texto.
4.

f funaa��ntal que todas as entidades estejam atentas

ra as éâãâ§ d@ fü@VifflêMtê dê mcbilizaçio popular em torno das

p�
ernen

dà§ ?@�ijlàfê§ �àlà ã AN�.
§ã© êlâ§i

17 de julho - Dia Nacional de Mobilizaçio e coleta de

As

sinaturas nas emendas de iniciativa popular
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12 de agosto - Dia Nacional de entrega Unit;rJa das

emcn

das de Iniciativa Popular, com caravanas
ern Brasllia.
,

Como nesta fase de apresentaçao de emendas so puderam ser
enviadas emendas que corrigissem a forma de redaçio e nio o m�rito,
foram feitos contatos com o Gabinete do Senador Bisol objetivando a
correçao dos pontos negligenciados dentro do prazo regimental.
5.

Estaremos enviando, pelo Correio, o documento

retirado

em Assembl�ia pelo Movimento de Articulaç�o de Entidades Pela

Mobi

lizaçio Popular na Constituinte. Favor repassar as informaç�es ou o
documento a entidades ou movimentos populares de sua area.
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l>ossii de propostas de iniciativa popular (ar�. 24 do Regimenteo da ANC) - SP. 26.06.87
ENTIDADES PROMOTORAS

ASSUNTO

e

1. Reforma Agrária, Politica
Agrícola e Fundiária

CONTAG;ABRA;AJUP;CEDI;CGT;CIMI;CPO;CPT;CUT;DIAP;
DIOCESE DE GÕIAS; FASE; IBASE; IECLB; INESC;MOVI
MENTO DOS TRABAlHADORES SEM TERRA; MNDDH;UNI.

2. �eforma Urbana

FNE;FANA;ARTICULAÇÃO NACIONAL DO SOLO URBANO;COO�
DENAÇÃO DOS MUTUÁRIOS;MDF;IAB.

3. Educação (ensino público, gra
tuito e laico, verbas públicas)

Fórum de Educação: ANDE;ANDES;ANPAE;ANPEd;CPB;CE
DES;CGT;CUT;FASUBRA;OAB;SBPC;SEAF;UBES;UNE.

4. Educação (verbas públicas, en
sjno religioso)

CNBB;AEC;ABESC.

'l 5. Educação (financiament� 1de escolas comunitárias)

MDF;MNU; CJP /SSA; CE:CÜP.

�- EducHç�o (escolas privadas)

SINPRO-SP.

7. Ili red tos da Família

CNBB;AEC;CARITAS.

8. Direitos do Menor

CNBB;MOVIMENTO NACIONAL MENINOS E MENINAS DE RUA;
SERVIÇO NACIONAL JUSTIÇA E NÃO-VlOLtNCIA.

S. l.ihe:rdade Religiosa

CNBB;AEC;CARITAS.

)0. Ciência
e Tecnologia e Comunicaçao

FNE;MBI;COKFEA;FNA;ANDES;AB1PJT1 ;C0KAGE;FAEAB;
UBIP;lAB.

11. Pessoas Idosas/aposentados

FÓRUM NACIONAL DA TERCE] RA JDM>E S/C ;ASSOCIAÇÃO
LUISA DE MARILLAC;UNIÃ0 DAS MULHERES DE SÃO PAU
LO; CIDADE DOS VELHINHOS SANTA LUISA DE MARILLAC;
SOCIEDADE BENEFICENTE FERRAZA DE CAMARGO;APOSENTA
TOS DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE SÃO
PAULO;FEDERAÇÃO DOS APOSENTADOS.

12. Direito dos Trabalhadores

CGT;CUT;USI;CONTAG;CNTC;CONTCOP;CONTEC;CNTEEC;
DNTI;CNTMAFA;CNTTT;CNPL;ANDES;CSPB;CPB;FAFITE;
FASUBRA;FENASPS;FENASTRA;UNAFISCO E UNSP.

3. Saúde da Mulher

14. Porítica de Saúde

COLETIVO FEMINlSTA SEXUALIDADE E SAÜDE-SP; PRÓ
MULHER/CASA DA M1JLHER DA BELA VISTA-SP;UNIÃO DAS
MULHERES DO MUNIC1PTO DE SÃO PAULO; CASA DA MU
LHER DO GRAJAÚ-SP;SOF;AR}fr1A-SANTOS;ASSOCIAÇÃO DAS
DONAS DE CASA-SP;ASSOClAÇÃ0 FEMININA DA ZONA N0R
TE-SP;CENTRO DE CLUBES DE MÃES-SP;SOS MDLHER-RJ;
NÓS MULHERES-RJ;ASSOClAÇÃO LIBERDADE MULHER-RJ:
FEDERAÇÃO DE MULHERES DO RIO DE JANEIRO-RJ;SOS;
CORPO-PERNAMBUCO-PE;GRUPO MULHER SEXUALIDADE E
SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL-RS;CENTRO ACADtMICO
ANDRt DA ROCHA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL-RS;CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS
MULHER-; MG.
CUT;CGT;SINDICATO DOS �DICOS-SP;FEDERAÇÃO DOS Mt
DICOS; FEDERAÇÃO NACIONAL FARMACtUTICA;ASSOCIAÇÃÕ
BRAS.DE ENFERMAGEM;FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PSICÔLO
GOS;FEDERAÇÃO DE NUTRIÇÃO;COORDENAÇÃO NACIONAL DE
ENTIDADES SINDICAIS E PRt-SINDICAIS;FEDERAÇÃO NA
CIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIDtNCIA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DOCENTES DO ENSINO SUPE
RIOR; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PÔS-GRADUAÇÃO EM
SAÚDE COLETIVA; MOVIMENTO BRASILEIRO DE R. 0D0NTOLQ
GICA; CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA;PCB; PC do B ;

-- -----------------,------------------------,
ASSUNTO

ENTIDADES PROMOTORAS

PT;PSB; e outras entidades ligadas a Saúde.
15. Populações Indígenas

ABA;CONAGE;SRPC;ANA!-BA;CCPY;CDPAS;CEDI;CIB;CPIAC;CPI-SP;CTI;IECLB;IM;INESC;IPU;PKN;SEESP.

16. Populações Indígenas

CIMI;ANA!-RS;MOVIMENTO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMA
NOS;OPAN.

17. Deficjentes Físicos

IIIQ ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORIAS, CONSE
LHO ESTADUAIS E MUNICIPAIS E ENTIDADES DE PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIENCIA (MG).

18. Proibição de Armas Nucleares

OIKOS;APEDEMA;SAPE;PV.

19. Proibição de Armas Nucleares

SBPC.

20. Crime Ecológico

CEACON;OIKOS;ASPAN;CENTRO DE ESTUDOS E PRESERVAÇAO DA NATUREZA NOVA TERRA;PV.

21. Proteção aos Animais

APASFA;LIGA DE PREVENÇÃO À CRUELDADE CONTRA O ANI
MAL;· UNIÃO DOS DEFENSORES DA TERRA;PV

22. Assistência Jurídica Pública
e Gratuita

C.A."XI DE AGOSTO";ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DA MORA
DIA;1).J."JOÃO MENDES JR";D.J."22 DE AGOSTO".

23. Ordem Econômica

CNB�;MEB;CARITAS.

24. Dívida Externa

UBES;UJS; UNE; CONAM;FAMOPAR;FECAMPA; FAJ-lOBH;FRACAB;
FAJ-lENS;CONSABES;CORAFASP;FECAP;FECOAM; FEMOCOHAB;
CO�!AP;FEGAM;FAFERJ;FRAB;FBFF; FEMAB; FAflEPI; FUMBE�
MA;FAMAC;FAMA;FABS.

25. Mandato do Presidente (elei
çaÕ 88 - posse fevereiro 89)

?

26. Mandato do Presidente (elei
ção 88. - posse março 89)

?

27. Diretas Já (elejçÕes 06 meses PT;CUT;SMSBCD;SMSA.
após Constituição)
28. Serviço Civil (alte!nativo ao FACULDADE DE TEOLOGIA DA IGREJA EVANGtLICA DE CON
FISSÃO LUTERANA NO BRASIL;CECA;SERVIÇO NACIONAL
serviço Militar)
JUSTIÇA E NÃO-VIOLENCIA.
29. Desvinculação da Aviação
Civil do Minist�rio Militar

FNTTA;SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS;SINDlCATn
DOS AEROVIÁRIOS DE RECIFE;SINDICATO NACIONAL DOS
AEROVIÁRIOS; SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS NO ESTADO
DE SP;ACTAC-BRASIL.

30. Participação Popular

ABI;ABAP;CBJP;ANDES;FNE;CONDEPAZ;CNDDA;FAMERJ,

31. Democratização dos Meios de
Comunicação

FENAJ;SINDICATO DOS JORNALISTAS: AL/AM/SE/BA/CE/
DF/ES/GO/J.FORA/MT/MG/MS/PA/PB/PR/PI/PE/RJ-ESTA
DO/RJ-MUNIC!PIO/RN/RS/RO/SC/MA/SP/P.FUNDO;CUT;
CGT;ANDES;FASUBRA;UNE;FITTEL;SINDICATO DOS TELE
FÔNICOS: RS/MRJ/ERJ/MG/GO/BÀ/ES/PR/PB/CE/RO/DF;
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMBRATEL;FNE;FNA;
Fl'IM.

CLDI

�-�.
ENTIDADES PROMOTORAS

ASSUNTO
32. Abastecimento

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES FRESCAS
DOS ESTADO DE SÃO PAULO.

33. Direitos e Garantias da Mulher

REDE MULHER.

34. Moradia Popular e Transporte
Coletivo *

CONAM.

35. Rcsponsnh1lidade política do
Executjvo e Legislativo *

?

36. Reservas Extrativas

CDDH;CTA;CPT;IEA.

37. Ordem Econômica e Social

CUT;MOVIMENTO TRABALHADORES SEM TERRA;CPT.

38. Tortura Nunca Mais

GRUPO TORTURA NUNCA MAIS.

39. Oirejtos da Criança e do Ado)c-scc-nte

OMEP/BRASIL;SBP;FENAJ.

40. Protenç5o Ambiental

AGAPAN;APEDEMA;COOLMEIA;APN;CEA;AMA;UAMPA;AGPTEA;
SINPRO.

41. Preservação do SENAC e SESC

COMERCIÁRIOS.

42. [ducaçâo (ensino religioso)*

ASSOCIAÇÃO INTERCONFESSlONAL DO PARANÁ; CONSELHO
DAS IGREJAS"'FARA EDUCAÇÃO RELIGIOSO DO PARANÁ;
11\STJTUTO REGIONAL DE PASTORAL DO MATO GROSSO.

43. Saúde, Previdência Social e
Meio Ambiente

CUT-RJ ;PT-RJ;PDT-RJ; FAflERJ; SENGE-RJ;SlMERJ; Sl NO.
FERROVIÁRIOS CENTRAL DO BRASIL.

44. Monop6lio Estatal do Petr6leo SINDEPETRO-PAULmEA/CAMPINAS;SINDIPETRO-PARANÁ/SAN
e seus derivados e do Gás Na TA CATARINA; SINDIPETRO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; SlN=
DIPETRO-MAUÁ; ASSOCIAÇÃO PROF.T�BALHADORES NA I�
tural
DÜSTRIA DE DESTILAÇÃO E REFINAÇÃO DE PETRÓLEO DE
SÃO PAULO,S.CAETANO DO SUL,BARUERI E GUARULHOS.
5. Liberdade e autonomia sindical CUT;ANDES;CPT
e direito de g·eve
4 6. Recursos Minerais

?

----� _.,"-------------=---------------l

SUBSIDIO FORNECI
DO
tfl.OINESC
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSM0INTE

VII - Comissão da Ordem Social

ANTEPROJETO DA COMISSÃO

(*)

Presidente: Constituinte Edme Tavares
1 !'-Vice-Presidente: Constituinte Hélio Costa
2!'- Vice-Presidente: Constituinte Adylson Motta
Relator:. Constituinte Almir Gabriel

:1
e•) Republicado. por ter saido com incorreções.
Centro Gráfico do Senado Federal

Junho de 1987

2

3

E�MO. SR.:
CONSTITUINTE AFONSO ARINOS OE MELLO FRANCO
00. PRESIDENTE DA COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO
OA ASSEMSLtIA NACIONAL CONSTI..TUXNTE

TITULARES

PARTXOO

Poaeo bs M6oa de V.Exc1a,, o AnTaproJeTo
do Comlss6o do.Ordem Social, nos �ermos do ArT.
1A, § 39 da Re9oluç6o nÇ 2 do morço de 1987, que
dlsp6a sobre o RaglffionTo XnTer�o da Aaaomblóla
Noelonol COns�l�vinTe.
ATancloaomon1a,

Broctllo, 15 de Junho de 1887.

SUPLENTES

.-.DTLSON MOTTA
CUNHA BUENO
OSVALDO BENDER
WILMA MAÍA

POS

FLORICENO PAIXÃO
J°UAREZ ANTUNES
NELSON SEIXAS

POT

BENEDITA DA SILVA
EDUARDO ;JORGE
PAULO PAIM

PT

OSVALDO ALMEIDA

PL

RJ

EOMILSON VALENTIM

PC DO B

R;J

AUGUSTO CARVALHO

PCB

OI'

ROBERTO BALESTRA

POC

GO

RS

SP
RS
RN
RS
RJ
SP
RJ
SP

RS

PARTIDO

ESTADO

SARNEY F'ILHO
SAULO OUEIRÓZ
VALMIR CAMPELO

MA
MS
PR
PB
MT
MS
se:
DF
ce:
RJ
PE
ES

FRANCISCO COELHO
GANDI JAMIL
JACT SCANAGATTA
JOÃO DA MATA
JÚLIO CAMPOS
LEVT DIAS
LOURIVAL BAPTISTA
MARIA OE LOUROES ABADIA
ORLANDO BEZERRA
OSMAR LEITÃO
SALATIEL CARVALHO
STtLIO OXAS

Senhor Prea1denTa:

ESTACO

_,

-

MA
MS

or

TITULARES

PARTIDO

ALARICO ABIB
AL.MIR GABRIEL
BORGES DA SILVEIRA
BOSCO FRANÇA
CARLOS COTTA
CARLOS MOSCONI
CéLIO OE CASTRO
DOMINGOS LEONELLI
CORETO CAMPANARI
EDUARDO MOREIRA
F'ÃBXO F'ELOMANN
FRANCISCO KUSTER
GERALDO ALCKMXN
GERALDO CAMPOS
HéLIO COSTA
IVO LECH
;JOÃO CUNHA
;JOAQUIM SUCENA
;JORGE ue:auEo
JOSé CARLOS SABÔIA
3ÚLIO COSTAMILAN
MANSUETO OE LAVOR
MÁRIO LIMA
MATTOS LEÃO
tlAURO SAMPAIO
MAX ROSENMANN
PAULO MACARINI
RAIMUNDO REZENDE
RENAN CALHEIROS
RONALDO ARAGÃO
RONAN TITO
RUY NEOEL
TEOTÔNIO VILELA FILHO
VASCO ALVES

PMOB

ALCENI GUERRA
DIONÍSIO DAL-PRÁ
EOME TAVARES

ESTADO
PR
PA
PR
se:
MC
MG
MG
BA
SP

se

SP

se

SP
OI'
MG
RS
SP
MT
RS
MA
RS
PE
BA
PR
ce:
PR

se

MG
AL
RO
MG
RS
AL
ES

PF'L

PR
PR
p�

--

PARTIDO

ESTACO

ABIGAIL FEITOSA
ADEMIR ANDRADE
ALBéRICO FILHO
At,I.LCAR MOREIRA
ANNA MARIA RATTES
BEZERRA OE MELO
CARLOS SANT'ANNA
CÃSSIO CUNHA LIMA
CIO SABÔIA OE CARVALHO
FERNANDO CUNHA
�RANÇA TEIXEIRA
FRANCISCO AMARAL
FRANCISCO CARNEIRO
FRANCISCO PXNTO
F'P.ANCISCO ROLLEMBERG
HERÁCLITO FORTES
HXLÁRIO BRAUN
IRAM SARAIVA
KOTU IHA
LÚCIA VÃNIA
L'UIZ SOYER
MATTOS LEÃO
MAURÍLIO FERREIRA LXMA
MILTON LIMA
NELSON AGUIAR
OSMIR LIMA
PLÍNIO MARTXNS
RAXMUNDO BEZERRA
RAQUEL CAPIBERIBE
RENATO VXANNA
ROBERTO VITAL
RONALDO CARVALHO
SEVERO GOMES
1-JXLSON MARTINS

PMDB

8A

ANNIBAL 8ARCELLOS
CHAGAS DUARTE
FRANCXSCO DORNELLES
J°ALL.ES F'ONTOURA
JOFRAN F'REJ°AT
LÚCIA BRAGA
LÚCIO ALCÂNTARA
MARCONOES GADELHA
MENDES THAME
ODACIR SOARES
PEDRO CANECO
RAOUEL CÂNDIDO

PA
MA

PA

RJ
CE
BA

PB
ce:
GO

BA

SP
OF

BA

se:
PI

RS

GO
SP
GO
GO
PR
PE
MG
Es

AC

MS
ce:
AP

se
MG
MG
s�
MS
PFL.

AP
RR
RJ
GO
OF
PB
ce:
PB
SP
RO
GO
RO

TÍTULO I
OA ORCEM SOCIAL

ADAUTO PEREXRA
ANTÔNIO SALIM CURIATI
DAVI ALVES Sll.VA
L.AVOISIER MAIA

POS

EOéSIO F'RIAS
F'LORICENO PAIXÃO
NELSON SEIXAS

PDT

FRANCISCO ROSSI
ROBERTO AUGUSTO

PTB

LUIZ GUSHIKEN
L.UIZ INÁClO LUL.A OA SILVA
VÍTOR BUAIZ

PT

José LUIZ OE SÁ

PL

RJ

ROBERTO FREIRE

PCB

PE

CAPÍTULO II
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;J U S T I F I C A Ç Ã O

Dois 9rondea �ema• foram confiodos à res
ponoobl I ldodc do Com1se6o VI%: o Ordem Soclol e o
Meio AmblonTa. O An-ro�roJe�o anexo estó, por isso,
dividido em do1& TíTulos.
A Ordem Social 4 conceb1do co� baoo no
p,.. 1rnodo do -r,-.abo I ho. .Nosso pc,..cpac1' ivo, sao e.s-ro
beleel do• oo dlrelTos dos Trobothodoros e servldo
(Cop.
Z).
l""C& públlcos, clvls e
mi I ITo,..,,_.
Aer-cutcem-·•• o on•ou dof In I Qôe& bós I coe os prov1 ..
s6ee rêspalTon�ea a saúde, prevldênclo e oa•laT6n
cio eoclal (Cop. I:t)
Paloa svae aspeelflcldodes,
oa dai lneamenToc rofertnTeG à inserção pleno doa
negros, do• mlnorloe e dos populações indígenas no
coeledodo broel leira recebem TraTomonto próprio
(Cop. :CI:C).
:C - A ORDEM SOCIAL

SECRETARIA
SE:CRETAR:tA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA

Oa
P�lncíp1o& bósicos que norTeorom o o
loboroçõo do AnToproJeTo lncplrom-oa no conscfõn
cia universal doe direito• hvmanos 1 expressos em
Oocloroçõea o Convcnçõea InTernaclona1s o que o
Brosl I
soberanamenTe aderiu, O AnTGprojoTo �eco
nhoce • oaseguro, porTonTo, oo dlrolTos fundamen
Tol·a do uma axlsTànclo humc;ina digna, a subordlno
çõo do in�eree&c lndlvldual ou parTicular ao eo
clol
ov coleTlvo, o lguoldodo eseonelol de Todos,
nbo oboTonTe oa avo• dlferonçaa
Individual•, a,
por via de conaequ&nclo, prevâ os ln5Tr�manToe
lndlaponaóvels o afaT1voç6o doG oTrlbuTos e direi
Tos declarados,

4

DOS TRABALHADORES

Ne•eo linho, o S•96O que cuido dos T�abo
lhodorae asseguro-lhes o& meios neceseórlos O pro
Teç6o do• seus empregos, reinTroduzlndo e refor
çando o lnsTITuTo do s•Tobllldode, sem prejuízo de
conqvl•Taa olc0n9odos ao longo do opl1ooçõo dos
lele TrobolhisTos, em dócodoa de lvToG e avanços
no
J}nho do.JueTlço e da oqvldode sociais. Cumpre
reaeOITor. nesTe porilevlor, o seguinTo:
o)

o IIMIToçõo do de•pedldO Individual ô•
clreunsT6ncloa de JusTa covao, de
no
Turezo di•clpl lnor;

b) o re•T�lç6o
doa de5pedldaa ooleTlvos
às
excepcionais,
&ITvoÇ6e•
pelo
lnvolunTórios e lnoonTornóvel&
ampreao, quais .sejam os de ordom T4c
nico,
econ6m1co ou de lnforTúnlo do
esTobelecimanTo (decorrenTes de� faTos
do noTvrezo ov'ocidenTol&). NeaTo o
b�ong•nelo exceTuom-so siTuoçócs que,
uõo ineompoTívoi•
pelo SAV coróTer 1
com a lnTocobllldode do r"eloçõo de
ttmpr"fl'go.
Troçado o perfl1 do ••�obllldode 1 Tornou
se lndlapensóvel regular, ainda no plano eon&TITv
clonol,
tnsTtTuToa complomenToree, Tola como; (1)
eaTóvel 1
o indenização por opção do Trobolhodo�
qvondo reconhecido o ••v dlr"elTo b relnTegroçõo:
(·1f) o convere6o des'f"o em I ndenIzoç6o por doeIcóo
Judlclol 1 nos casos de monlfesTa lncompaTlblI idada
anTre as par"tee.
Com essa obrongênclo e couTelas t onTende
o Comlasõo que a garonTlo de reloç6es de emprGgo
ea"tóvele - mofo oflcaz do converTer em reolldade o
dfrelTo ao Trabalho, um doa piloros de Todos oa
dfrQIToa humano&
oasumlró na ardo� Jurídico •
moral da soeJedode brosllel�o uma funç6o cenirol e
1 navbaT i TUíve 1
Com freqvOncla, lnfet1zmenTe, eonJvnTvros
eeon6mlcos desfovoróvei& lmp6em oo
Trabalhador
a
pardo Temporório de seu emprego. Oelxor o Traba
lhador desompÕrodo nosso •lTuaçõo asria, n6o
dpe
nos eTicomenTe lnsusTenTóvel, mos economicomenTa
lncongruenTe. Tola fasea do dlnõmlco económico
corocTerixom-se� prlnclpolmonTo, pelo queda do po
der de compro da moeeo oseolorloda
e eonsoqvenTc
redu960
do d�Mondo
efcTlvo
de bonç e Gervlçoc.
ReeTab•lecor, ao menos parclalmenTe,
o poder de
compro das familias aTingldos, é próTlco lnTall
genTe 1 Tomb•m •ob esTo óTlco.
É com easo preocvpoç6o que o AnTGpr"oj�To
e&Tobelaoe que o• fogea 1
aupoGTomenTe TronaiTó
rloe, de racea.aOo e desemprego seJa:n col"rig ldoa em
benafíclo do Trabalhador, O mecanismo prlnclpal,
pelo primeira voz olçodo ao
nfvel de vm TexTo
conaTITvclonol, é o aeguro-d•••mpr"«go. TroTa-so de
dlaposiTlvo
Jó
lnaTlTuído
por
legislaçOo
ordlnó�io, o qual cumpre aperfeiçoar • conaolldor".
A eIe •• •omom o• maca-niamo• do F'vndo de GaronT lo,
modificado em roz6o do nova concepç6o bóajea ado
Todo no AnTeproJaTo.
O TexTo cuido, amplamenTe, doa daflnlçõas
lmprewclndivaia o uma JveTo pol fTlco catorlal 1
compaTível com o grou de desenvolvlmanTo acclol,
cvlTurol e econõmlço do Brool J . Neo openaG o rodo
flnlçõo do solário mín;mo ·viTal, c�mo acue r"Cajua
Taa e pecvllorfdoda& relacionado• com .o noTvrczc
do Trabalho o roallzor 1 com a idada e risco•. Tam
bém oqul, prevoleoe� conqvlaTo•
coneolidadaa oo
longo do proceeso �l•Tórtco em que e• Ingere o
noseo Pofs: salórlo lguol poro Trabalho Igual, nOo
diaTinçõo enTre rrobalhos de naTvrezo dlferenTe ou
qvonTo 6 condl9õo dos r••P•c�lvos Trabalhadores, e
ouT�o• TOnToe dl�elToe.
propõe-•« o reduçõo do
Cor�eloTlvomenTe,
Jornada de Trabalho o IIMliee compoTívelc
com o
avanço económico • soeioi Jó alcançado. O Brosl1
�, hoje, procJomadomenTe,
o
olTova
economlo do

mundo�
Todos oe ovTras aêTG economias que nos ex
cedem Já odoTom Jornadas �em�nola de 40 horoo ou

menores, E mOsmo enTre o; países da nlvot 94ral de
deaonvolvlmanTo eomporóval ao no••o, lnclualv• na
Amdrlco LoTlno, mulTo• ouTros Jó procodam assim, O
número do poaToa novoa dG Trabalho, o saram ocras
cldoa onualmanTe ao st•Temo prodvTlvo naclonol 1
posslbl I ITo
dividir
o
Tempo,
soclolmenTe
nece•aór Io O monvTençõo • axpons6o do produçõo no
,.
elona l. por"' um número croecenTe da Jov•ns qvo al
cançam o Idada próprra. A Toenologlo lndu&Trlol a,
de modo garal, os proc•••os produTlvoa em Todos os
seTorc•
do oconomla são codo vez mol• poupadoras
de mõo-de-.. ot,ro. A l lbal""açõo parei ai do 'tempo úTI1
do Tl""obolhador permlTlrd que elo ae dodlquo b vlda
comvnITór Io I ti advcaçõo doo f 11hoa,
ao meroc l'do
lazer
e � mulToa ouTroa que • foz•�•• compaT(vela
com ov eoracTerfsTlcoa do pessoa humano. N6o é a•
··homem econõm I co·· que eu-tomos Tro-tondo,
penas
do
mo• do homem inTegrol, cujas nac•••ldodee e aapl
raçõoa n6o se esgoTom no plano blológlco,

Pór fim,
cumpre
desTocor
as propoaTde
con�ldas no AnToprojeT0 1 �oferenTGS � orgonlzoy6o
eIndicai
e
ôa
l""Gloçõea
enTre empregado e
empr"•godor. PreTende-ea oesegural"" o Ilberdod• de
oasociaç6o • o pleno o lmp9,-.Turbado exercício do
vldo awsocloTlvo. Ao Meemo Tampo,
concog�o-,o o
poaalbílIdade de crioçõo de comlasõea do T,-.obolho
doraa ou da doalgnoçõo de dotegadoe sindlcolo poro
focl I ITar o defaso dqa ln�oreaeea doa Tr"obolhodo
res JvnTo b dlreçõo doe raapocTlvoe emprosaa.
Ao
mesmo posso,
prevê
o cons�iTulç6o de coneolho&
AcradlTo-ae, como o demonaTro o axpe
par"ITôrlos.
rl6nc1a de ouTros
po(aas e, me•mo, das ôroo• do
maior dasenvolv1monTo lndusTrial do Bracl1,
que
esses
meconl•mos
de ocosao
o nogocloçõo dlreTa
conTrlbuam, de modo consideróval, poro encomlnho
menTo e 5o•u9õo doe lncldenTes nas roJoç6oe enTre
Tt"obolho • coplTol.
Aí
se siTvo,
lguolmanTe 1
o dlrelTo de
com
grovc, definido no TexTo do fo�ma obron9enTc 1
1,eaao Ivo poro o• s1 Tuoçõea 0:m que o I nTerasse mo1 or da sociedade impl lqve o preservaç6o de funclo
nomenTo do• serviços Indispensáveis.
DOS SERVIDOR�S PÚBLICOS

Soçbo reloTiva aoe eorvldorae públlco•
clvls, Tal como proposTo, dó um pooeo lmportanTa
no caminho do equl I íbrlo •oclal com base em lgval&
preasvpoaTos.
VencimenToa o vonTogane,
como o
solórlo-fo�rJ lo, oõo equiparados ao• dos Trabalha
dores urbonoe o
rurols
do
aeTor
privado.
ResTobelece-ea o
r"eglmu esToTvTórlo, p�P.se,-.vodas
0� pecul lorldodae do aerv1ço públlco,
Assagvro-••
o eaTobl I ldodo, respeJTodoc o• exigências garanTl
doros de eefaç6o crJTorioao, OoTarmlno-se
o base
do pol íTlca � solorlal
que reduza as onorm•• a
lnjuaTlflcóvals dlferançoa de remuneroç6o. S60 In
corporados ovTroa princípios, TendsnTos a abrir o
oporTvnldodo de acesso oo serviço públlco a UM
segmenTo hobl1 !Todo da popvloçõo 1 monTldo oqvefe
om niva1• compoT(valo com oe real& nace•eldadaa e
o eflclGnTa dasempsnho do móqvlno odmlnfsTroTlva.
Como ao seu lrmõo em aTlvldodua do oaTor prlvodo 1
é a•aegvrodo ao Trabalhador do eeTor públ1co o dl
relTo 6 1 ívre aesocioçõo slnd,ool.
A

Com relação aoe aervldoro• públlco• mi 11Tores e6o del1naodoa 09 conTornos O$pecíflcoo de
sua OTlv1dQdo
o de •vo lncorç6o evenTuol cm fun
ções civis.

DA SEGURIDADE SOCIAL

No Coprrvlo do Seguridade Social proveem
•• nor"m09 de coróTer geral a ouTros 1 osToa ólTlmoa
opllcóveis especlfícomenTe
ao campo do saúde, do
previdência e o••lsTéncfo aoclol.

O principio Informado� do Seguridada So
cfol, am que o AnTeproJoTo ae oeaenTo, 4-o da unl
varealIdade da cobarTvro, un1forMldode da banef t
olo• e eervlçoa 1 a oquldade no finonolomonTo,
Oa coneTITvlç6o do rundo �êapocTIVo dovem
parTlclpor, porTonT0 1 ampregodoe,
ompregadore• e
Governo, Suo opllcaçõo, por�M, anTendemos que devo
aer deaconTrallzodo, Em Todos as faaes do lmple
menToçoo
a· odmlnlaTra960 da Segvl""ldado Soei oi, o
Congrasvo Naclonal •oró chamado o deaempenhor um
popMI declalvo.

•

No campo do �oúdo procura-cu dor l""aapo&To
adequado 6 v•1 ho oapi ração doe prof.1&• 1 onolo
da
óreo. A Idéia geral é a de criar um al•Temo únlco 1
hierarquizado, sob a I lderonço do Poder Públlco,
eMboro nõo exOlvdenTa do praaenço e do axarclcio
proflaalonal de cor6TGr privado, A
concopçõo qvo
axp I f co o
•i•Tema propoeTo • o do que "'a saúde ó
em
dlr•ITo de Todo• e dever do EeTodo". A
soVde,
não dove ser TraTodo como mercadoria a que
•uma,
T6m acesso apenou oa ooonomlcaManTe fovorocldoa, t
bem viTol lrranunclóvol 1 COMO o oducoçõo, o oi1menTaçõo, a morodlo. .
A o••l•Téncla aoclal
Tal como concebido,
deve converTar"-so
om oTlvidoda permonan••,
nõo
avenTual.
Olrlge-ae ela aos ooneldsróvola bola6oo
de pobreza ab�oluTo,
ainda exlaTonTaa eM noaGO
Pai•.
Devo
responder o uma políTico
nacional
alaTomóTica, conslsTenTe em cl maema e no arTicu
loç6o doa avos respocTos aos desafios do mle4rla,
das carênciaa, doe privações. Por leeo meomo, dava
conTor COM
rocuraoo
ro9ulares 1
oe&egvrodoe·por
lncTrumon1ow auflclenTaa o aoTlefaTórlos,
I

O SuboTITU�lvo
conTomplo, ainda, provi
sões de co�óT•r geral I no I lnha do prevldénolo so
eioi,
peta lnTercorrênclo do doanço, de lnvolldez
e mor"Ta, d• volhlcc, bem çomo pro�e960 � moTornl
dode a inf�nclo ou 1 orTlculodomonTe com o dlaposTo
on�e•, nos slTuoçõos de desemprego evenTuol.

Tvrezo MorTo nõo serve ao homem. A vtl Ilzoçõo dos
reçuraos noTurols,
lnTallgenTemenTe
real lzoda,
deve subordinar-se ooa princípios moloroa de uma
vldd humano digno, em quo o lnTereaee oconõmlco
cago n.Oo prevoI eço oobra os ex1 gênc ios do vIda em
comvnh6o com o paTrimõnio que lhe foi legodo - e,
como Todos eabemoa, • ale ,-.aveaTldo de flnlTude, é
dcgradóval o é perecível.

CONCLUSÃO

Inclui,
por flm 1 em auoa
O AntoproJaTo
d I fercn·Toa -por-Ta•, numerosos d• aposI ç6es TrensITó
rloe dcsTinadoe a rocolver definiTlvamenTo elíuo
ções prd-exisTenTec, ocumulodoa, con•ilTvlndo uma
divido
aoclol lnTerno que é. preciso resgo�or. In
corporo, do mesmo modo, corno é compraenafvel ,° pro
vlsõe•
tendonTes a
encaminho� o Tempo e de modo
adequado, a Transição poro o lmplanTay6o TOTOI
•
def1nlT1vo doa propoaTaa onTer-lorMonTe raoumldoa o
porTlr de e�Tvoções dlferenTde,
vlgan�e•
aT•
OgOr"O.
I

Cremos vólldo,
Senhoras ConeTITvlnTee,
encerrar oaTo• no-tas deeTocondo que o eoforço 'de
•onvolvldo Tem por escopo oferecer b conalderaçõo
do Assambl41o Nocional ConsTITulníe um eaboço de
oaTrvTuraçõo do Ordo� Sociol 1 que ac aseanTa no•
princípio• bóslcos-da evoluçõo moTerial e morol
vencida paio Humanidade.
o que ao Tem em mira é
Tran•porTor- o Brasil lnTelro, Todos os broollel
ros,
paro um conTexTo humano e aoclol baseado nos
prlnc(ploo do JvaTiça, da equidade,• do froTernlda
de
um conTexTo solldório, lndeeTrvTível, enTra
Todos oG broel leiroe.

TÍTULO I

DAS MINORIAS

DA ORDEM SOCIAL
No Cop(tulo XII orTlculom-sa oo proposToe
ln1c1ola TendenTea o oasagvror efeTlvo reconhacl
mon�o aoclol e pol fT1co poro segmanToe do populo
consabldomonTe 1
vSem•sa oTé
çõo bt"oeila Ira qua,
agora desprovidos dos meloa mínimos requerido&
pelo cidadania. N6o ae preTendti conferir-lha• prJ
vllégio•
de qualquer noTurezo. Viso-ea o prover a
famr I lo broellelra, enTandlda na wuo dlme�aoo mal•
obrongonTc· e ao 1 1 dórIo, de Todo• oa I neTrumenTos
copoclTodo,..•• do aov acas�o oo• bens e
aervlçoa
decorrenTea do
prog�oeeo Técnico e elenTfflco o
pilcado b economia. Maio uma
vez,
o preocupoçõo
germinal
é o do prover, na reol idade, o equldode,
â, TanTo quonTo possível, o lguoldode de Todos oe
brosl lalroe - nõo op8no• peronTe o lel, sonõo Tam
bém, e prlnclpalmenTo, peronTe o realidade
vtvo,
conc�eTa.

ArT, 1o.- A Ordem Saciai fundamenTo-se no
primado do T�obolho, em busco da JueTlço soclof.
l
- � Todoe é oesegvrodo o dlre1TP, ao
Trabalho com Ju�Ta remunoroç6o; o omprego 4 cQnel
derodo bom fvndomenTal b vida do Trabalhador •
ninguém o perderó aem cousa JusT1flcada;
II
- Todoe T6m dlra1To b moradio, oi 1educoç6o
saúde,
descanso,
MenTação
· 1azar,
veaTuórlo, �ronsporTa o melo ambienTo sadio;
I

I

III - Todoo a6o amparado• pelo segurida
de •oclol e Têm direiTo ao vsufruTo do bem-esTar
social;
- A funçõo eoclol do maTernldodc, do
XV
poTe�nidoda • do fam(Ilo é valor fundomAnTaf;

II - O MEIO AMBIENTE

No TíTvlo rolo�lvo ao melo omblenTa,
preTande-se que a ConeT1Tul9õo
Incorpora o que
aeTó
p�a•onte
no olmo nacional: o conocl6ncla de
que á praclao aprender o conviver hormonlcomonTe
com o noTvrazo. N6o d lnTonçõo do AnTeproJeTO P�•
aervor Todo o noTurexo como
sonTvórlo lnTocóval,
ma•
pos•lbl I ITor que,
poaTo a se,-.vlço do homem
broelleiro, e do prograaao do Hvmonldode
como um
pelo cr"laç6o consclen�e do aov fuTuro, n6o
Todo,
eeJo enTreTonTo dapredodo, de9Trvfdo, morTo. A no-

sociedade
V
brosl leira
- A
plurlá"tnico. São reconhecidos as formas de organl
zaçõo próprio• do• noções indrgehoc;
VX
- NIngu4m· ecró prejud I cado. nom pr1 vilaglodo am roz6o de seu nosolmonTo, eTnla, raça,
cor, sexo, Idade, eaTodo clvl1, naTureza do Trabo
lho 1 rei lglõo, orienT09õo soxuat, convlcçõdG pair
Tlcos ov flloeóflcoe, doença 1 m111Tóne1o sindical,
deflclénclo de qualquer ordem e de quolquer porTl
culo�ldodo ou condlçõo eoeial;
VXI - O exeroíclo do direi To de proprla
dodo subordino-se oo bem-oa�or da sociedade,
b
con•arvo960 doe racuraos noTvrale • ô pr0Te9õo do
melo amblen-re;

6
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VII% - O EsTodo oeTimuloró a porTlcipoçOo
popular em �odas o• nfvels do admlnisTr�ç6o pVbll
co;
- Todo proJeTo econõmico púbflco ou
IX
privado doveró dOGT1nor recurso• po�o
oTendimonTo
doa demondoo �oclols qva po•eom docorrer de avo
lmplon'taçõo;
- As conquis�os �acnológicos e o ouX
Tomoçáo nõo preJudlcor6o o dire1To
adquirido
dos
1'robolhodorea.

SEÇÃO r

ArT. 2o.- SOo assegurados aos Trobolhodo
re• urbanos o rvrofe, e aos
eorvldoro• pUblleoa,
federais,
esTaduofG,
do
OlsTriTo Federal, doe
TerrlTórfoe o dos Muntefplos. oo sogufn�•• direi
Tos,
al4m de ovTros quo vi&em b melhoria de suo
condiçõo soclol:
- GoronTlo do direiTo ao Trabalho
I
modionTe relação de emprego esTóvel,
resaolvodo•:
falTo grave comprovado

b) conTroTo a Termo,
n6o
euporlor o 2
(dois) anos, nos casos da TronsiTorle
dode dos
&ervlçoa ou do oTlvldode do
ornpraaa;
c) prazos definidos em conTraTo& de expe
rfôncio. n6o superior•• o 90 (novenTo)
oTendJdaG os pecul laridadea do
dlas t
Trabalho o ••r execu�odo;
d) oupervenlêneio de foTo ccon6mlco ln
Tronsponfvel, Técnico ou de lnforTúnio
do •�P�••o, svjelTo o eomprova960 Ju
dlclal, gob pena de relnTegraç6o ou
Jndontzoçõo, o crlTérlo do •�pregado;
em

co•o ãe de

1XI - fundo de goronTlo do poTrlm6nlo ln-

IV
- soJórlo mín1mo flxodo om lei, no
elonolmenTé unificado, capaz de
oTender as suas
nocoa•ldode• vlTois
bósicos a �- de eva fomíl ío,
com moradio, oi ime��oçâo, educoçõo, soVdo,
laz•r,
ve•Tvórlo�
higlano,
T�onaporTe o prevld6nclo •o
clor J
V
- rcojus'Ta de solórioe,
remunRroç6aa, venclmenTos. provenToa e pensões, da modo a
Ih•• praservor parmonentemenTa o poder oqvl•ITlvo,
aam prejuízo de suo elevação reol medlanTe acordo
ou aenTonço normo�ivo;
V.I
va-nclmenTo;

- lrredvTlb1 l ldoc:te

- prolblQÕO de dlfaranço de colórlo
XI
ov vencfmftnTo $ de crlTérlo• de odmlso6o, dl•penco
o promoçõo polos moTlvos a que se r•fore o orTl90
l.o. lf"lclao VI;

lho;

o)

de

VII
- goronTlo de
solário
Inferior oo aolórlo mínlmo i
ol�m
do
vorlóvel, qvondo es?o ocorrer;

solórTo

ou

=º.

XIX
- 1leenço remunerado
ô go&TonTe,
anTee e dopola do parTo, por perfodo n6o
Inferior
o 1.20 (cenTo • vlnTe) dloc;

g 39 - O•
1'robolhodor•• poder6o vTI I lzor
o poTrlm6nlo Individual acumulado, om caso de opo
••n1'adorla,
reformo,
morTo t lnvotfdex, 0qvlsi960
de moradia o os�abolectmenTO dâ negócio próprio.

- saúde e aogvranço do TrabaJho;

XXII
• prolbfção dG quofqvar Trabalho a
menor de 14 (qvoTorxe) ono•, e de Trabalho noTurno
e inaa!ubre aos manares de 18 (dezolTo) anos;
XXIII - greva, compeTlndo aos Trabalhado
roe decidir •obre o oporTunldode • o 6mblTo da ln
Taresaea
que
deverõo por meio dela defender, bom
como aobr• oe provld6ncloo o goronTloe aes�gurodo
roa da conTlnuldada dos serviços essenciais ô co
munfdad•;
XXIV - reconheclmenTo doa oonve�çõe• co
leTlvas d e Trabalho e obrigoTori•dode da negocta
ç6o c:ol•T;vo,
XXV
- proJblçõo doe aTivfdodee de JnTâ�
medloç6o romuneroda do m6o-de-obro permononTe,
Tamporórlo ou sazonal, ainda qva med1onTe loeoç6o;
XXVI - opocenTadorlo;
lhodor rural, nao condlçõe• de
no arT. 64;

no coso do Trobo
roduç6o prGvleTos

xxvxr- goronTto
do osal•Ténclo, pelo em
pregador, ooa fllhoe e dependenTea doa ampregodoe,
p«lo monoo aT• 8 (•ais) ano• de Idade, em crec�o•
e pré-o•cofo• t na• emprasoe pr(voc:to• • drgõoe pV
bl 1000;

fixo, nunca
remvneroç:60

de 8 (•ois) horoa poro o
XXVIII- Jornada
Trobofho reallzodo em Turnos lnlnTerrvpTo• de re
ve.
, zamanTo;

VIII - piso
aolorloJ
proporcional à ex
Ten•6o o b complexfdod• do Trobolho reaflzodo;

XXIX - garonTlo da permanência no empr•go
por,,os Trabo I hador•• oc IdonTadoa no 1'rabof ho ov

oa rocuroo• do
rundo de GoronTlo do
SRguro-Ocaumprego 60r6o
opllcodon
4m
programo• de
lnTarasso soeiaí,
COM
crl�érlo9 dG remun•roçoo deflnfdoo
am
lol i

� 2o. • Oc
recursos do Fundo de Garantia
do PoTrfmónfo Individual, co�etlTvído por conTrl
bvlçõoo
doa
omprosoa com base no folho de
coldrloa, sarõo opllcodoa em progromoe de invesTJ
men�o
o cargo do lhoTITulç6o flnoneolra govorno•
Mental, com orl�érios de remvneraçõo daflnldoa GM
lei

XVIII - gozo
de
30 (TrJnTo) dias de fé
rla• anuais, com romvneroçõo am dobro;

-

•

ArT. 59- A
Jcl proTogeró o soldrlo o
pvnfrd coMo crime o roTenção
deflnlTiva
ou
TemporórJo da qualquer forMo de ramvnoraçõo do
Trabalho Jó reof lzado.

conT�a acidon1as do Troba-

e) Oa racvrsoa do
Fundo de GaronTlo do
Smgvro-Oe•omprago ln�agrorõo o orça•
Menta do rundo NoclonaJ do Sogurldodo
Soei oi.

XVII - prolb1cOo
do
aervlço
exTraord lndr I o, s·o Ivo oa coaos do ame.r.gãnc Io ov de
forco maior, com remuneroçbo om dobro;

XXX
- profblç6o de Trabalho em aTlvldo
doa inaolubr•• ou perlgocoa, aofvo lal ou
conven
çõo oolaTlva que, al6m dos conTrolaa Tecnológlcoe
vreando O ellminaçoo do rJooo J promovo o redvç:õo
do Jornada e um adicional da remvner0960 lncldenTa
sobro o caló�lo conTroTuol;

- soguro

b) A çonTrlbulçõo
do CMpregodor paro o
rundo de GoronTlo do Seguro-oaoempr"go
seró ocr�scldo do adicional, definido
em l•I, quando o n�mero de empregados
dl•panaodoa superar os índices médio•
de roToTlvldado do m6o-do-obro no so
Tor;

XVI - repouso �emonol rcmunsroc:to,
do
prafaràncla oos domingos, o nos feriados civis e
rallgloso• de acordo eom o TrodlQbo local,

XX

XXX

9 io. - O aegvro-doaemprego noró flnon
o I ado por con1'r I bu I çõatl do ampreaa, do amp,,agodo o
do Uniõo, que consTl�ulrõo o Fundo do GaronTlo do
Seguro-Dosemprugo, sob odm1nleTroçbo TrlporTITe.

XII
- saldrlo-fomfllo
aos dependenTa•
doa Trabalhadores de baixo rendo, no formo do § SÇ
dGaTe orTlgo;

- duroçoo da TrobaIho nõo super I or
XV
40 (quorenTo) horas saMonola, • nõo cxcodenTc o
(olTo) hora• dl6rJo•, eom lnTarvolo poro repoueo
at lmenToçõo;

00S TRABALHADORES

divlduot;

- oolórlo de Trobofho no�urno aup•X
rfor ao diurno, no formo do § 6Ç doe�•· nrTlgo;

- propory6o mfnlmo de 9/10 (nove dd
XIV
e1mos) d� empragodoe braallelro•, om Todos oa am
pre•o• • •� ••v• esTobeteclmen�oo, eotvo o• Mlcro
empraaaa e os da cunho aeTrl�omenTa fami I lar;

00S TRA8ALHAOORES E SERVXOORES PÚ8LXCOS

II - seguro-de•emprogo,
semprego lnvolvnTório;

rodore• do doonçoo proflsalonols, noo coaoa defl
nJdoo em lei, sem prajvfzo do r•muneroçõo anTCQ
percebldoJ

XIU - porTlclpoç6o no• lucros ov nas o
çõoe, doév1ncvlodo da remunêraçao, conforme defl
nldo OM lel ou G� negoolocõo coteTtvo;

CAPtTULO :t

o) ocorrâncio de
JudlcíalMonTa;

- groTlflcaçõo naTal lno t com basa na
IX
ra·muneroçõo 1 nTegro I de dezambr"o de cada ano;

9 A9 - Os recurgos do �undo de GoronTlo
do PaTrlm6nlo Individual lnTegrarao o orçamen to do
rundo Nacional do Seguridade Social.
� 59 - O oolórlo-foMfffo seró pago aos
que perceboM oTê 4 (quaTro) sol�rJoo mínimo• no
boae de percan?val vorlóvol de 20� (vlnT• por cen
To) o St (cinco por cenTo) do
aolórlo mínimo,
o
porTlr do Menor ao maior •olório aqui coMpraRndl
do, raapecTivomenTe.
� 89 - O soldrio do 'Trabalho no�vrno oa�ó
auperlor oo do diurno om pelo �ano• 50�
(clnqvo�o
por canTo),
lndependcnTv da revezomenTo, sendo a
hora noTurno do 4S (qvorenTo e cinco) MinvTo•.
ArT, 3ç • Todo Trobalhodor rvral Toró dlM
relTo o�aegvrodo 6 prop�ledode no formo
Indivi
duai,
cooperaTlvo,
comdom1nlal,
comuniTórlo ou
mlaTo poro o doaenvofvlmanTo d• suos oTlvldodes.
Porógrofo único - O
EaTado promoveró o
desoproprloç6o do• Torro• nocoeeórlos oo cvmprl
menTo do di•poaTo neaTe arT1go, medfo�Te indenizo
ç6o por T(Tulo• da dívida ogrórfa.
Ar1'. 49 - S6o oas•gvrodoc O co�egorlo dos
Trobothodorea domôeTicoo, além da ovTron que visem
6 melhoria de suo
condlc6o •ociol, o• dlrel?oa
previsTog nos ITOh9 XV, VI, zx, X, XII, XVI, xvrr
I, XXIX, XXII Q XXVI do arT. 2o., bam como o lnTo
groQõO b p�evld6nolo aoolaJ e aviso prévio de dea
podlda, ou oqulvalenTo em dinheiro.
Pordgrofo único - � proibido o �rebolho
dom�eTleo d• Menoreo ••Tronhoe 6 fo�flla em reglMe
r
dada.
de graTu f

ArT. 89 - t
I lvrA o orgonfzoç6o, eon•TI
Tul9õo e odMlnfaTroçõo de anTidodes elndlcals, bem
eomo o oacocloç�o ooa eln�lco'f'ou, obo�rvodos o•
ss9vinTas princípios:
l
- o As•emblélo Geral d o órgOo dei 1bera-r Ivo supremo do en't idode s l ndi ca 1 , cornpa't Indodyt lb�ror flobre �vo co�sTITvlç6o, orgonlzo
1 he
çõo, dl$Solvçõo, elelçoes poro os órgãos dlr9Tlvos
a do rapreAen�ocõo; aprovor o sev e=-roTuTor � fl
><'Or a conTrfbulç6o do coTogoPio, deucon'todo em fo
lha, poro o custeio dos o�lv1dodea da onildode;
II
- não ooró cons'f'l�uído mais de umo
or3oníxaç60 slndieof sm qualquer grou, roprezenTo
Tlvo de uma caTegorfa profiaalonol ou Rconómico,
•m eodo booo Tor·r ITor Io1 ;
XII - os o�progoOos de umo ampreuo lnTa
grorão um mesmo ofndicoTo, consTl�u(do
segundo o
ramo de produção ou o oTlvl"dodo do empresa, goran
Tida o repreaan'tação dos aindlco'to� doa coTcgorlos
dlferoncfodaQ nos negociações coleTlvas;
:CV
- os orgonfzaçõas aindleols, dn qual
quer grau, podC".tm Of'ITobc f COQt" r«iI oç61c1s com orgon 1 zoç6•• sindicais lnTarnccionois;
V
- d vedado ao Poder Públ tco quolquor
lnTerfarêncla na orgonlxoçóo •Indicai.

ArT. 79 - À enTJdode elndicol incumbe o
dofeao do• dirol'too e inT•r•ssea da ccTegorlo, ln
dlvlduaic ou coleTlvos, lnclvslve como avbsTi�u�a
proceGsvol
em
quesTões
Judlclórlao
ou
odmlnlGTroTlvoa.
§ io. - Paro a dofoao dos lnTcreeoee dos
Trabolhodore�, os enTidodes slndlcole poderão or
gonlxor comlaG6es por focal do Trabolho t goranTldo
I ega I
di•
ooe seus 1nTagronTes o rMUJMO proTeçõo
pensado ooG dir1ganTe$ sindicais;
§ 2o. - Oc dirlganTas alndicais. no •x�r
cício do svo oTivldade, Ter&o acesso coe loeois de
Trabalho na suo boGe TerriTorial do oTuoçõo,

ArT. 89 - Ao
dt�igonT� •tndíeol é goran
Tido o proTeçõo neceQsórla ao Axerc,clo da svo
o�lvldodaJ.
Ar1 , 99 - t os9egurodo o parTiclpoçõo dos
T�obolhodoros, UM iguoldod• d• rcpru6enToçõo com
os empregadores, em Todos os órg6os da odmlnl9Tro
çóo pVbllco, dlraTo o lndlreTo, bc� como em ampra5'a& coneeos Ionór Ias de sa.rv I ço.s
púb1 1 coe, onde
seun
inToroscos
profiMstonolc,
sociais
e
prevtdanclórioe
seja�
objoTo do dl•cv3eõo a
der lbaroç6o.

Porógrafo único - A escolho da reprosen
�oç6o saró foiTo dlreTomenra pslo� Trabalhadores •
emprogadoros,
Ar�. 10 - Nos onTídodas de orlcnToç6o, de
formocõo profi•slonol, culTvral, rocr�oTlvo. , do
oodlot•nclo eociol, dirlgldou ooo Trabalhadores, 6
osaegurodo a parTicipaçõo �rlporTiTe de Governo,
Trobolhodorcs e e�prcgodores.
ArT. �1 - A 3vsTlça do T�obolho poderó
asTobelacsr normas • os onTldadoa aindicafo Pod•
r6o celQbrar acordos sobre �udo que nõo conTrove
nha b• dlsposlc�es e normas de pro'taçõo
ao
'trabalho,

8
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SEÇÃO II
OOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS

ArT. 12 - O sarvfdor públ tco dcc•mpenho
funçõo•sbciol reJevonTe, devendo, no exercfcjo dos
seus �leTeres, observar conduTo do probfdode e de
reepelTo e %êlo aos dirolíOA
indlvlduolo
o
eoleTivos.

� lo. - Em qualquer doa caaoa o ocumvlo
ç�o somonTe 4 pQrmiTldo quando hovvor compoTlbJI I
dada de horórlo o corrRloçõo dff maTdrlo,

Tffmpo d• oarvlço •Qró conTodo poro Todoa o• afsl
To• 109ola.

9 2o. - A
proiblçõo de ocumulor esTenda
oo o corgoa, empr*go• ov
fvnçõo" em ouTorqvlos i
amprá�os públ1cos, •oclododao
de �conomlo mlsTO g
•
fundc,çõca•.

ArT. 21 - O &Brvldor públ lco OOTÓVUI aô
p9rdoró o corgo em vf�Tude dq
senTenço Judicial,
ou medlon�e
procaoso od�Jnl•�roTlvo no qvol lha
••Jo onwegurodo ampla dafeao.

� 3? - Â prolblQ60 de OCVmVlar provonT f�
nóo a@ op1 lca oo• opooonTodos qvonTo oo �x•rcfclo
do manda7o sJeTlvo, de mogfaTdrlo ov de cargo em
comlcs�o.

Porógrofo único - A lel insTITulró o pro
cesso de oTendlMenTo, peJoa aurorldodà&,
doo
re
clomoçõoe do comunldode eobre o presToçóo do ser
viço públlco, e os cominações cabíveis.

ArT,

b)

1

XV - o Unl6o, os EsTodoa, o OlsTriTo re
dera! e os Municípios fnsTiTuirõo regime
Jurfdlco
únl-co poro sous servldores do odmlnlsTroçôo dtraTo
• ouTórqu1co 1 bem como planos de cloacificoçõo de
cargos a de carreiros;
V
- OG corgoa em com1aa6o ou funçbaG do
conffonço sorão ex•rcidos prfvoTlvomen'te por ser
vidor
ocvpanTs de eorgo ao corrairo T6cnlcâ ou
profl•s1onol, e�ee�o os do confiança dlro�o do ou
Torldode móxfmo"do codo ór960 ou enTldode;
VX - â vedodo quolquar dlfo�enço de re
Muneroçõo anTre cargos e empregos iguala ou oeoe
mejhodoe do• ccrvidoroo dos Poderas Lagl•Jo�Jvo,
ExacuTivo e judieiório, ressalvados
os vonTogons
da coró'tar Jndividvol e oa �«loTlvoa ô noTurozo ov
ao local de Trabalho;
VII - o eado S
(cinco) anos de afeTivo
exerefcJo, o servidor públ fco assíduo,
qwe n�o
houver sido
punido, Tard dlrelTo o I icenço avpo
cioJ de 3 (Três) m8sa& com
Todos
oa dlrel�oo e
vonTagens do seu cargo ou emprego� focutTodo suo
conver•&o om l�denlzoç6o pecunfório, se nõo gozado
ou con'todo e,n dobro quando do opoocoTodorlo do
eervidor.
VIIZ- 6 ocsogurodo, oo aerv1dor públ lco,
odléJonoJ por Tempo de serviço, o cada ano do «fe
Tlvo
exereielo,
vododo o fncldênolo de coda odi
clonol aobra o somo do& onTeriores;
IX - o lai fixoró o reloç6o de volor en
Tra o �olor e o menor remu"oroç6o no aerviço pú
bllco;
X
- esToblf fdode,
2 (dora) anos após o
odmtssõo, raspelTodo o dl•poe�o no lnelSo IX desTo
orTlgo.
ArT. 14 - É vedado o ocvmvloçõo romune�o
do d� corgoe, funç6os públ icos 1 amprogoa a provon
Toa, exceTo:
7

- o de dois corgos de professor;

II - o de um
T•onJco ou cianTrflco.

cargo de profaas�r eom um

d)

ArT. 22 - Aa poien�Rs mi I l�orea, com o•
p�ArrogoTlvoa, dlrelToc a deve�o• o aios lnoren
Teo, eõo goronTldoe em Todo a plonlTudo oo� ofici
al• do Oilvo, do rftoarvo e ooo rfffOrmodoo,
sendo
lhes prlvoTtvoa oa TITuloG,
posToa a uniformeo
mlll�oras. Oe uniformes aerõo usodoo no formo qvo
o lei dlcpusor.

compulsorlamanTe,
oos
70
(eeT�n�o)
onoG dft fdode poro o homem a ooa
65
(&eseanTa e cinco) poro o mulher;

e) volunTorloman�o,
opó2
35
(TrinTa
cinco) onoa da sarvlço poro o hoM&m
30 (TrlnTo) onoc poro o mulher.

X
- os cargos e emprogoG públlcos s6o
oceseiveia o Todos os broaflelroa que preencham o&
requlslToe esTobolecldo• •m lel;

III - venc1manTo não. Inferior ao solórlo
mfnlMo vlgenTe poro o aoTor privado;

009 SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES

15 - O aervldor GQró opoounTodo:

o) por lnvol 1dex,

ArT, 13 - Apllcom-ae, oindo ooa gervldo
rtac
púb 1 1cos
clvlg
ºª
aegulnTes
normas
eapecíficoo:

IX - o odm r ssõo ao tsAl''V T ço púb Iico, aob
dopendord
sempre do oprovoç6o
qualquer regime 1
pr4vio am concurso púbJlco de provas. Serd ossegu
rodo o oscensóc funcional no carreiro aTrov4s de
promaç6o ou provoo inTernos e de TÍTUios. com I
gual pego;

SEÇÃO III

n
e

�
�·l

ô 10, - O oficial
dos rorços Armadas só
pordoró o posTo e o poTonTo por GQnTonço
condQno
Tór1o,
o
puno ros�rlTlvo do I ibr.rdoda lndlv1duol
quo vfTropowse 2 (doiG) anos, poa�odo
om Jvlgodo
ou oe for declorodo lndrgno do oflololoTo, ou com
elo lneompoT(vgl, por daclsdo da Tribuno!
Mi I ITar
de coróTcr parmonenTo, •m Tampo do po:, ou da T�l
bvnol E•pcclol em Témpo do guarro.

volunTor1omenTo, o par�lr do� 10 (daz)
onos da Trabalho, a qualquer Momen�o,
de�d• que �oqu•rlda p�lo eervldor, com
provenToa proporctonals oo Tempo da
eorvlço.

5 2o. - O miI ITor om oTivldodo qus ocel
Tor cargo público civl I permonanTa aeró Tronaferf
do po�o o r•oervo.

§ 10.- Nõo hovcrd opoaenTodorlo GM cor
gofi, funçõaa ou empregos TeMporórJos.
§ 2o.- S60 equivolcn'ta� os critérios e
voloroe poro o opo•on�odorlo • roformo no oorvlQo
púb 1 1co eI vi I a MI f I Tor.

eerc.'ío:

ArT, 16 - Oa
X

provenio&

g 39 - O mlll'tor do oTlvo que ooo1TQr
oorgo ou funçõo púbficoa Temporórioa,
nOo aleTl
voa, assim como omprego em Qmprooo público, CM eo
,:ledade da economia mi•To, om fvndcÇõo ov aoclodo
de dlraTo ou indlru�omenTa conTrolado pelo Podar
Público, flcoró ogragodo oo
roapaoTivo quadro o
somQnTa
poderá sor promovido por on�lgvldode, en
quon'to permanecer noeaa ai�uaç6o,
oonTondo -so-tha
o Tompo de •orvlço openoa pora aquela promoçõo,
Tronaforêncio poro o reservo ou reformo, Depois da
dote anoa de ofo9TamenTo, oonTínuo• ou n6o, aeró
Troneforldo poro o ra•ervo ou reformado.

da oposvnTodorjo

- Jn�egrale, quando o corvldor;

o)

cOnTor com o Tompo dA serviço axlgldo
nesTo Con•TITuiç6o,

b)

sofrer lnvolIda% per�on•nTo, por ocl
denTu em serviço, por �oJésTla profl•
alonol ou doença gravo, conToglQOO ou
lncvróval, especificado em fal;

- pt'Oporctono Is
I.I
noc damola cosoa.

ao Tar11po de sPrV Iço,

ArT. 17 - 0$ provqnTos da lnoTfvidado oe
rõo revlaToe, no mo•mo proporyão a no masmo d�Ta,
aempr� qu� ce modificar a romuneraç6o dos servfdo
ros cm oTlvtdado, b�m como 5cmpro que for Trona
formodo ou reclo&slflcodo o corgo ou função em que
•e dou o oposenTodorlo ou o rgformo.
ArT, 18 - O beneficio de penGÕO por morTo
co�responderó 6 ToTolJdod• da romvneroçõo,
groTJ
f1coç6aa
o
vonTogano
pea&ool•
do •orvldor
folecldo.
ArT. 19 - t osaogvrado oo cervldor públi
co civl I o dlralTo b llvru osoociaç6o ajndfcol.
ArT. 20 - Ao earvldor públfco em exerct
elo da mondoTo ef«'tlvo, opllcoM-•• os dfspoçfç6••
aegulnT••:
l
- TroTondo-so de mondo'to oloTfvo fede
roJ, eaToduol ov mvnicJpol, ficará ofosTodo de seu
eorgo,
emprego ov funç6o, foculTodo o opç6o pefo
roMvnaraç6o do u� dol••r
XI - em qualquer coeo qvo exfJo o ofoaTo
••u
menTo poro o exercício do mondoTo eleTlvo 1

•

� 49 - No âKO�cíclo Temporórlo do corso.
emprego ou funçõo, no odmlnl�T�oç&o públJco a ou
Torqulos, bem como d• emp�ogo om soclododo de oao
nomlo ml•Ta 1 âmproso públlca, fvndoç6o. ou ém oo
ciAdadB
conTrolodo
diraTo ov JndlreTo�en�o paio
Poder Público, o millTar do a�lvo poderó opTor pu
los voncimenTos e vonTogons da seu po6To,

nõo a�clvl o do direiTo comvm, oM coso
Tlgo 2o.,
dâ dolo ov culpo do omprogodor.
9 10. - Ê presumido o ovJpo do poTr6o ov
coml�enTe pelo oTo culposo do seu prepoaTo.
§ 2o. • A cvlpo se revalo por mato de
folTo inosousóvel no toconTe ô segurança do ampre
godo, ou o svo oxposiçôo o perigo no desempenho do
servtço,
A�T. 27 - 0• dlrolToe quo,
Te TfTulo, dependam de l•I po�o seu
derõo eQr objeTo do ação dlreTo da
nolfdode por omies6o, proposTo por,
(TrlnTo) enTidodee osaocloTlvoG.

prevlsTos nas
exercício, po
inconsTITvclo
no mínimo,
30

Poró�rofo único - Poro os que não depen
dom do lo1, o MlnfeTório PúPllco ov quOlquer pes
soa são porrcu legíTimos poro req�e�sr o TuTelo
Jurlsdlcfonol necaasórla a Tornar efeTivo o seu
evmprlmonTo, laenTondo-ce os ourores doa rospec'tl
vas cu&Tas Judiciais a do ônus do eucumbéncla, ex
eeçõo felTa ooa IftlganTee da mó fd,

SEÇÃ_O V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

ArT, 28 - OvronTa o período de 10 (dez)
onos, eonTodos do promulgoçõo de$TO coneTITviçõo,
oG aolórlos e vancimentos �erõo oumenTodos pro
greselvomenTo de oco�do com o creeclmenTo do eco
nomlo nocional, de modo qua lhos ffqve rosTovrodo
o vafor perdido nos 2 (dois) úrTlmos decênios.
ArT. 29 - A lei dlsporó sobro a axTlnç6o
d�• ocumuloções nõo pormlTldos paio orTfgo 14,
o
correnTes no doTo da promulgoçôo desTo Cons'tiTµl
çõo, reapeiTodos os dlrelTos adquiridos doa oeu•
TITulorea.
ocsegurodo como
Poróg�ofo único - rico
dlralTo adquiri To o exar.cíeio de 2
(dois)
cargo&
privoTlvos de médico qve vinham eendo exercido•
por médico elv,I ou m4dlco ml I ITar no odmlnlcTra
çõo pú�I ico dlraTa ov lndlreTa.
ArT. 30 - rlcom axTlnTos o Fundo
de Ga
°
criado peJ o Lei"., n'?
ronTio do Tampo ·de Serviço
5,107 de 13 de ae�embro de 1966, o Programo d• Xn
Complementar
T•groç6o Soclol, lnaTlrvfdo polo Lef
n9
7 de 07 de ceTsmbro de 1970 e o Programo de
Formoçõo do PoTrim6nlo do Servidor Público, criado
polo �ai CompfomanTor n9 8 de 03 de dezombro de
1970,
1

SE:ÇÂO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

ArT. 23 - O reoJusTe porlódlco do remvne
roç6o doa ••rvídoros públ leoa, ervlc o o dos mi 11Toraa,
for-se-ão sempre no meâma époco o com oa
mOSMO• Íl"\dloe•.
Ar'(. 2-4 - A
Ad,nlnloTroç6o
Públ lco
ea-ilmuloró o opQrfafçoomenTo e o profiaslonallxo960 doe servidoroa públ leoa do Poí�, por maio de
cvrsoc ov ascoloa ospoclola,

§ 1o. - Aa oTuofs conTrlbvlç6es poro o
Fundo de GoronTJo do Tempo de Serviço passam a
cons�ITulr conTrlbvlç6o do empregador poro o rundo
dê Goron�lo do Po'trlmõnlo Individual.
§ 2o. - A• o�votw conTrlbvlções poro o
Programo de InTegroçáo Social e o Programa de �or
moçõo do PoTrlmõnfo do Servidor Públlco 1 po&&OM o
co�sTITulr con�rlbviçõo do ampregodor paro o rundo
de GoronTlo do Segvro-Oesemprego.

ArT. 25
Nenhum
paran�e
oTé
aegundo
grou, em Ilnho dlre�a ou oo1oTarol,
consongvlnoo
ou afim, da qvolqvar ouTorldada, pode ocupar corgo
ou funçõo de confiança, lnclvalva eob con1"r0To, em
orgonlamo• o olos aubord(nodo, na odmlnla�roç6o
dlreTa ou lndlraTo,

§ 39 - Oa poTrl�6nlos onTerlormen�e ocu
mulodos do Fvndo de CoronTio do Tempo de ·Serviço e
do Prog�omo do
ZnTsgroç6o soclol g Programo do
�ormaçõo do PoTrlmônlo do
Servidor Públ lco sõo
prasarvodoa, montando-se oa crlTérios de soque nos
com
slTvoções prcvJGTas nos lclG qvv oo crioram t
excaçóo do soque por deMisgâo e do pogomenTo do
obono 1iOlor1ol.

ArT. 28 - A lndenfxo960 acldentórlo, de
vido no• cowoa o qvo ae r•f•r• o Inciso XXX do ar-

ArT. 31 - É concedido onJ•Tio ampfa, ge
ral e lrreeTriTo a Todos os que, no período da 18.

M
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oTé o do�o do promul90960
1946,
d�
de uaTumbro
desTa Con"�1Tvic6o, fo�om oTfngldo�. em deeorr•n
por
políTlco,
clo de moTivoçõo axcluslvomenTo
com
quolquor diplomo logol, oTos lnaTiTucionoi&,
e aos quo foroM
plomon�orcs ou odmlnlG�roTlvos 1
15
de
abrangidos pelo OocreTo LeglsloTfvo n9 18,
do de%Gmbro de 1961, bem como os oTlngldos pelo
O•creTo n9 864, de 12 do SOTomb�o de 1969, OSOegu
rQdo a reinTegroç6o com Todos os dlrolTos • vonTa
genç lnerenTos ao efetivo oxercfclo, presumindo-ao
e
togai•
exlgãncfos
os
Todos
soTlsfoiTas
nõo
esToTuTórlos do carreiro civl I ou �IIITar,
qvolsqver otegoçõt.is do praNcrlçO.o,
provolecondo
deeodàncla ov rRnúnclo do díralTo.
ArT. 32 - Ao ox-combo�enTo, clvlI ou ml
tITor, do Segundo Guerra Mvndlol, qve Tonho porTl
clpodo efeTlvomenTe em operoç6es bélicos do rorça
Guerro,
Exp•diclonórlo SraG1lelro, do Marinho du
do Forço Aôrao Br•os Ita Iro, do MorInho Horcan-ra ov
da rorço do ExérclTo qvo Tenho proaTodo eervJ90 do
aagvronço ou vlgll6nclo do llTorol ou IlhoG oceô
nlcos, sõo ossagvrodos os scgvlnTes direiTos:
- oprovelTomonTo no serviço público,
I
sem o exigência dG concurso, com esTobl I ldodo i
II - oposonTodorio lnTegrol ao& vlnTe a
cinco ano� de sarviço públlco ov privado, olém da
lmporTõnclo odlclono1 correepondonTe oo voncfmcnTo
de Sogundo TenenTa dos rorços Armados;
oo• dcpandenTeg, compreen
III - penGóo,
dendo os valores do Inciso onTcrJor;
hosplTolor e
- osslsTàncfo m4dlco,
rv
educaelonol groTvlTo� exTenslva aos dapondanTas;
- prforldodc
V
p,-.ópr1o poro OG qva nõo o
viúvos;

aquisiçõo do
no
possvom ov pora

cosa
s·uos

choModoo
G@rfn9veiros,
ArT. 33 - Os
recrvTodoa
T,-.obolhodore•
HSoldodo• do Borrocho'',
no• TerMoS do Oecre'to-leJ n9 �.813, do 14 de so
'tembro da 1946, e omporodoo pelo DecreTo-lal n9
9.872, d� 16 do aeTembro de 1946 1 receber6o penaõo
men•ol vtTolfcia no valor de
&oló,-.Jo&
(Trêo)
3
mfn1mos,
Pa,-.ógrofo únleo - A conceasôo do presenTe
lei complemenTor da�
benefício se fo�ó conforma
lnleloTlvo do Poder ExecuTivo no praxo de 150 dias
opds o promvlgaçõo desTa ConsTITviçõo.
ArT. 34 - Os fvncionórloa públieoe odm.J
TIdos o1"·é 23 do Jono Iro da 1967 podor6o o_pooon'to,-.
•• oom os dlraiToa e vonTogon• previsToa no tegle
loç6o vlgonTa bquelo doTo.
Po,-.ógrofo único - 0• funcionó,-.los pVbll
coa opo&cnTodoo com o res1"rtçõo do porógro�o 39 do
orTigo 101 do Cona'tlTviçáo de 2� de Janeiro do
1967 ov o do porõgrofo 2o, ·do lnciao II do orTlgo
102 do Emenda ConaTl�vcionol n9 1, da 17 do ovTu
avo• aposan'todorlos
bro do.1969 1 �•rõo revls'tae
pora que ••Jom adeqvodaa ô legtafoçõo vigonTc em
23 do janeTrq da 1967, desde que Tenham Tngressodo
no serviço públleo aTG a referido daTo.
oTvoi• Profeosorea AdjvnToe
ArT, 35 - Os
Ens1no
� (quoTro) do qvadro doa inaTITvlções de
Superior do SlsTomo red�raJ de Ensino Público fl
cam elosslfleodoc no nlvel da Profa&sor TlTulor e
poseom o eoneT1Tvir qvodroa euplamenTorfto COM To
doe oo dlrel'toa a vanTogens do corrclro, agndo ax
TlnTos asTea cargos 6 madldo qv• vogarem.
ArT....-36 - As vonTogsn� e os adlclonais,
que eoTejom ••ndo percebidos om dc�ocordo com es�o
fi �om co�g�lodoa, o porTlr do doTo
CoonT1Tvlçbo,
ruo
de suo prom�lgaçôo, obsorvfdo o axces•o nos
JvaTaa posTerlorea.

orçomanTo do Uni6o compor6o o rvndo Nocional d•
S•gurfdoda Soelot, �a fOr"MO da lei.

ArT, 37 - Ficam 9ara�Tldou,o, rogvlomon
Toções de prof1ssõaa Jó GXIBTflnTaa.

ao
Porôg�ofo Único - Todo contrlbul960
clol JnaTiTvfdo �ela Unlõo dca�fno-oo oxcluslvo o
obrlgoTorlomen�a oo rundo o que ee rofcro oeTe
orTl90.

CAPÍTULO :n:

ArT. 39 � Incumbe ao Pod•� Públlco or90nl:or o Seguridade Soclol, com boso no$ segulnTaa
dlreT,-.Jzee:
l

- un I ver•o 11dode dJ.... cobet"'ívr4:? J

II - uniformidade e oqulvolênelo doe ba
•
�eflclos e oervlçoa poro oa eogvrodo• vrbonoa
rvrol&J
III - oqv1dode
do ousTelo;

no

VX
banef ícios;

•

VIX - coróTer democróTlco e descenTrall
dodo do gesTõo odmfnlaTroTlvo.

- con�ribulçõo do• empragodoraa, inX
•
faTuromenTo
cfdenTo sobra o folho de solôr�o&,
aobra o lvcro;
rI

- conTrlbv1ç6o dos �robolhadoraa;

XXI - conTrlbvlçõo lncldonTe •obre o ,-.en
do do oTivldade ogrfcolo;

- odlcionol
VX
guro• prfvados.

•

e

sobra oa prêmloe dos••

ArT. 41 - A folha de salórioa • boae ex
ela nõo
Soclol e Hob,-.e
S�guridoda
clusivo dd
ov
trfbvTo
ou�ro
qvalqvar
Incidir
poderó
con"tribvlçóo,
cont�lbvlçõee ooclal• a que
A�'t, �2 - Aa
ae refore o or�. 40 • os rocurao• provenlenTea do

Ar't. 50
dever do E•Tado.
ArT. 5:L
soúdo medlan'ta:

-

A

s

A

A

•oúdo

o

EeTado

•

c:flralTo de Todos

..

aeaegvro o direiTo

o

- impJemontaçbo da pol íTleae ocon6mi
X
cas a 9oelol• que visem O ellmlnoç6o ou redu960 do
rleco de dóençoe • de ouTroa agravos� aoVda;
Igual1Tórlo a
unlveraol,
II - acea•o
groTulTo be oçõos e serviço• da promoçõo, protaçõo
• reevparaçõo da aoúde, do acordo com ae noco••l
dodea da cada vm.

lnTegral

O

IXX - dlactpt 1nor, conTrolo� • �sTlmvlor
pro
o pasqvlao sob,-.e mqdlcomonToa, equipamentos,
duTos imvnobiológleo• e hamoderlvodoe e ouTros ln
aumoo de soVde, bem eomo porTlclpor da suo p,-.odv
com vlGTos ô p�eservaç6o da
çbo s dleTrlbulçõo,
soberonlo noclonal;
- fisco! lxor a prodvçôo, comBrcfolI•
IV
zoçõo� qvol ldodo e consumo de oilmon�oa,
medlco
monToc e ouTroo prodvTos de uso hvmono VTÍ I lzodoa
no Te�riTórlo nocional;
- con�rolor o p,-.oduçõo q o comerciaV
llzaç6o dos p�oduToe �óxlcow lncbrlonToa pelo obu�
e eaTobalocor princípios báglcoo poro preven
so,
ção do cuo vTI f fzoçôo inodeqvodo;
- eonTrolor o �mprogo de Técnicos e
VI
do méTodos, nocivos O coúdo públlco o oo molo om
bom como a produçõo, comerciallzaçõo • u
blenTe,
te•ivas
lgualmanTa
ovbsT6nclos
TI I izaçõo de
àqvolo• ba:ns1
bienTe,

•
ú o E

EsTodo, modlonTa o

as�leTénclo
- prcsTar
II
aoVqo lndfvjdvnl e coleTivo;

ArT, 49 - A
lel reguloró o responsabl íf
e odmlnlsTrodoree
dodo aoll�órlo dos dlrlgenTaa
deeevmprlmonTo dos obrlgoç6ea le9ols doa em
pelo
proooa om �élo9õo 6 Segvrldodo Soclol.

SEÇÃO I

00

- formular pol í�icaa e oloboror ploI
no!J de. aoVda;

A,..�. 48 - A Ie 1
1 naTl 1"u I ró o prooa�co:o
pelo qvol a popvJoçõo poderá rqprooonTor eonTro o
Poder Públlco nçg cosoo do ln�uflo1en;e ou lnodo
Seguridada
oiendimunTo paloa ór96os da
quodo
Soeioi.

aobr• o •xploroçõo de

� 2o, - A lel poderd 1n•�ITvir ou�ros
conT�lbuiç6e� de•Tfnodoa o goronTir a monvTenoõo
ou «xponeõo do Seguridade Saciai.

ArT. 54 - Compete
SisTomo único de SoVde:

ArT. A? - Nenhuma prcoToçõo de benefício
ou� ••rvJço compreendido no aegvrtdode
eoclol
moJoroda ou eoTendldo eam o
crlodo,
podoró GP.r
corro•pondenTo fonTe de cv•Tolo toTal,

XV - conTrlbvlç6o sobra o po'trlmônio lí
quido dos peaaoef"• ff•lco•;
- conTrfbulçõo
V
concv,..soa da progndoTlcosf

ArT. 53 - O Sl5temo Único do Saúde soró
flnonclodo com recursos do rvndo Naclonat de Segv
rldode Soolol e com racu�eos de recelToa doe EsTa
doa e Municípios.

Ar1". 46 - O� ffnonclomenToo dG progromos
aoclola eom rocvroos do Fundo Naelonol da Seguri
dade Soclal sor6o c�nT�ollzodos om uma insTl�ulçOo
finoncelra govar..t'lomonial que seró raaponeóvot �om
b�m paio odminl&Tra9õo do rundo dé Goranild do Po
do
'trlmõnio Individual o que ea refere o § 2o.
ori, 20, dGSTO TfTulo,

do valor ,-.eol dos

§ 1o. - As eo�trlbuiçOea oociols o que se
,-.efera o copv� desTe ar�igo �60 o• aegvinTes:

IV - porTlclpoç6o do populaç6o, por m�lo
do organlzoçóeo rGprosenTaTlvos, na formulaç6o doa
pol í�Jcos o no conTrola doa açoes noa nrvola fado
rol, esTadvol a municipal.

ArT. 4� - O orçomanTo onuol do gosToa
Trlbviórlo• •orô cvbmeTido b opr�cloçõo do Con
greaso Nocional obedoeldo• o& prazoc o demole eon
diçõae do orQQmdnTo da Unlõo.

- diversidade do boH• du ftnanclomon-

ArT. 40 - A Seguridade Soelaf serd finan
de
ciado compulaorlamenTo por Toda o soctcdod•,
forma d1roTo • lndlreTo, medfonTe oa conTribvições
soclol•. bem como racvr•o• p�ovonlenTes do r•ceiTo
TrlbvTórlo do Un16o, no formo do lel.

pol iTlcoIII - dasconTralizo960
odminletraTlvo em nível da EoTodos a Munle(ploe;

A,-.T, 4� - O orçomanTo do rvndo Noclonol
anuolmonTa e
� do 809urldode Social seró uloborodo
� &ubmaTldo ô opreclaçôo do Congraaao Noclonai, obe
dr.cidos oe prazo• a a�mals condiçõRs de TraMIToyOo
do or90ManTo da Unfõo.

formo de portlclpoçõo

- lrredvTibi I idade

II - oTGndlmenTo inTogroJ a coMpleTo naa
oçoee de saúde;

Porógrofo único - O Fundo Noclonol de Se
o
no mínimo,
gv�ldode Social dasTlnoró O aoúde,
aqvlvolenTe o 301. (TrlnTo por cenio) do sua roçgl
Ta, excluídas os do rundo de GoronTlo do Seguro
e do Fundo do GoranTio do PoTr,mOnlo
Oeaemp,-.égo
IndlvldUOI.

o dloTrJbuTlvldade no
- •eleTlvidode
IV
presToç6o ao� benofíclo• e sorviços;
V

- comando odminloTroTlvo únlco e ox
I
clualvo om codo nível de governo;

ArT. 43 - A p�og�omação do rundo Nnclonot
da Sagunldode Social r.oró feito do forMa ln�eg,-.ado
com o porTlclpoçóo do• d�gõoG �dgponnóval� paloe
óreoa do coVda, do prBvldánclo �oclol a do osofe
TA�olo soc1ol, qu� ter6o Qasugvrodo 6Ua ovTono�lo
no gasTOo doo rocurgos,

OA SEGURIDADE SOCIAL

ArT. 38 - A ••gvrldode aocl�I compreenda
volTodo paro oo
um conJvnTo lnTagrado de 0960s,
dlrclToa aoclols rolaTlvos ô �o�de,
••guror os
p,-.avldânclo o osGi&Têncla soei oi.

ArT, 52 - As oçõco o GGrviços de saúde
1 nTegrom uma rade ru-9 1 o'no1 1 zado � h Icr,or"qV1 %Oda e
con•T l 1"uam um SIo'terno únIco, orgor"I Izodo df:t acordo
com os Gegvln'tea dlreTrizae:

VII - con�rolar o qvolldade do melo am
lncivsfve o do Trabalho;

VXII - eonTrolar os oTlvidodoc pVblica& a
prfvados reloclonodas a axparlmonTo& com seres hu
o fl� de goronTlr o respelTo oo• volo,-.es
manos,

éTícos

ArT. �� - Aa �ç6as de saúdo 060 da naTv
�
rQ%0 pVbl ico, cabendo ao Ee�odo svo reguloçõo,
xecuçõo e conTrole.
A�T. 56 - t ossegu�ada, no óroo do saúde,
o Ilbardode de exercício profl•stonol e de orgonl
zoçOo de carviçoa privados, no formo da lel e de
acordo com os prlnclplos do políTlco nocional de
saúde.
'!i 1o. - É vadoda o dest" 1 noçõo de recursos
públleoa poro lnvaaTIMsnto em lnsTITvfç6as privo
dos de ao�de com fina lucro�Jvos.
� 2o. - O soTor privado de pres�a�6o de
serviços da saúde pode porTlclpor de fo�mo comple
menTo,-. na aseleT6nclo à soVde do populoçõo, sób aa
condlçO•o oatabolocldos em conTroTo da direiTo pú
Tendo profaréncla e TroTomenTo eapecial o•
bl lco,
en1"1dodes fllonTróplooo.

'
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O �9 - O Poder P�bl Lco pode ln�ervlr nos
noceAsórlos
••rvlço• do saúde da noTvrezo prlvodo
ao alcance doe obJeTlvoa do pol tTleo noc1onol do
••Tor, baM como pasaproprló-roo.
§ 49 - rica proibido o exploro960 díreTo
ou indlreTo, por parTe de empresas e coplTais de
procedénclo oa�rongeiro, dos ••rvlço• de ossísT•n
ela b ao�do no Pars.
Ar� 57 - A aaVde ocvpocional é porTe ln
assegu
TegronTe do SiaTemo Ónlco de Saúde, sendo
rado aos Trobolhodorea medlonTe:
I
- medido• que vl••m O ellmlnoç6o de
rlacos da ocldenT• • doenças do Trabalho;
XX
- lnformoçbo a respelTo de aTlvJdodo•
qve comporTem riscos� eoúde •
doa méTodoa de
conTroló-los;
XII - dlrelTo de
recuso ao Trooolho OM
omblanTes sem conTrola adequado de riscos, e�m 90ronTlo dn permon6ncio no •mprego;
IV - porTfcfpoçõo no ge#Tõo doa earvfçoa
inTarnos.d exTerno� aos local• de Trabalho,
relo
clonodos ô se9vron90 e medicino do Trabalho, acom
panhando o oçõo flaoollzodoro do ambienTe.
ArT. �8 - As polí�!eos r•loTlvoo b forma960 o uTIllza�ão de recursos hvmono•, o Insumos, o
equlpomenTo&,
o paGqulaoe • ao deaanvolvJmenTo
clenTfflco e Tecnológico no óreo de saúdo o da sa
neomer"')TO bósIco aubordJ r,oM-se aos lnToraeoes a d 1·
reTr izes do SlaTemo Único de SoYdR.
ArT. 59 - É vedado o propagando comercfol
de madfcomenTos, formos da TroiomenTo de
soVda,
Tabaco, bobldoa alcoól lco• • ogroTóxtcos.
ArT. 60 - A Lal dfsporó •obre o pasqulao,
o anélno e opJJcaçõo de móTodoe olTernoTlvoe
de
osslsT•nclo 6 saúde.
ArT. 61 - t garo-nTldo o homene e mulheres
o direiTo dé deTermlnar IlvremonTo o núMero
de
aeus-fllhos, vedado Todo Tipo de prdTlco coerclTl
va por parTe do Poder Público • de anTldodes
privado•.
g io. - O �sTado asseguro oceaso b educo
çõo, b lnformoçõo e aos m•Todo& clcnTiflcos de re9ulo9õo do feeundldoda
que n6o aTanTem conTro o
saúde, re•pelTado o dlrafTo dê op90o 1ndlvldvol.

� 2o. - 0• rocuraos fnTernos ou exTernoe,
de anTfdod._. públlcoe ov privado•, naoionol•,
••
Trangelro•
ou fnTornoclonols, de•TinadoG o flnon
clomenTo do programas de pesquiso ou oss,aTêncla
no órao de plonejomenTo fomlllar, aó poderõo aor
vTlllzodo• após ovTorJzoçOo do órgão móxlmo
do
SleTemo Único de Saúde.
ArT. 6� - A Lef dfsporó sobre oa condl
çõa• e reqvfstTos que focl I ITem o �emoçõo do ór960& e Tecidos humanos poro fín• de Tron•planTe o
dB pesquisa.
Parógrafo Ünico - t vedado Todo Tipo de
comerc fo t 1%OÇ6o de ó,...9·609 o Toeldo• ,hvmono•.

se:çÃo rr
DA PRE:VXDtNCIA SOCXA�
ArT. 63 - Os planos de prevld�nclo social
do SlsTemo da Seguridade Soclol aTenderõo,
no•
r•rmoa do lel, ao• segulnT•• precelTos:
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I
- cobe�Turo dos ovcnTo• de doença,
lnval ldox o morTa • lncluídos oa coaoa da oçldanTo
do Trabalho - volhlce, raolveõo, ofanwo crlmlnol e
desoporaclmenTo1
II

DA ASSXSTtNClA SOCXAL

- ojvdo b manuTançõo dos dependen�••J

III - proTcçõo O moTQrnldodu G b P.oTernl
dode, noTurots e ado�lvoo, noTodamenTa b gaeTonTe,
aase9urodo deaconso onTee a após o porTo;

ArT. 72 - A o•sls�Onclo saciai doa�ino-se
bqveJe• lndlvtdvoa qua n6o díap6om da mefoe pró
prios paro eo avaTonTqrcm • de ocoeso ao• demol•
dirolToa aociolç,

IV
- proTsçõo oo Trabalhador um •l�voçõo
de de•omprc90 lnvotvnTórlo,
lnclu•lvc medlonTe
programo de eogvro qvo proporciono ou�ítlo d$ va
lor compoTivef com o úlTIMO aol6r1o,
por p�ríodo
correspondenTe b médla d� duraçõo do de•Qmprago �o
Poía..
ArT. a� - t 0•••9vrodo opoaanTodorlo co�
provonToe de valor 19vot b maior ramun�roçõo dos
úlTlmo• i2
(doze) me••• de •�rviço, verificado o
regulorídod�
doo
reoJvaTow
eolorlala
noo
3�
(TrlnTa a •cJo) mesas on�nriorao ao pedido, goron
Tldo o reoJuaTamenTo poro prasar-vaçbo do Beu valor
real, cujo rQRUITodo nunca ocró lnf�rlor oo nVmo�o .
de satdrloo Mlnlmos percebido•· quando do ccncQo•õo
do br.nc:ffclo:
o)

com 35 (Tr-ln10 o clnco)
lho, paro o ho�aM;

b)

com 30 (TrlnTo)

e)

com �•mpo jnferlor oo dos modalIdades
aclma, paio exercfcJo de Trabalho
no1'vrno, de revozomonTo, penoao, in•otu
bra ou p«rlgosoJ

- proTQçõo b fomfl io, lnf6ncla, �oX
�ernldode, volhlco e powooa$ porTodoroa de doff•
clé ,,cloi
-

ArT, 7A - A• açõag governomGn�ois na órGo
do oa•l•Tónclo social seróo orgonizodos com base
nos prlncípf�s:
I
- de•eonTrolJdodo
pol í�lco-odmlnls
TraTIVo, definido• os compeT6nclaa do nlvef fede
nof e ••Toduar no& funções normoTlvoy a o excevy6o
dos prog�amos o nfvel munlelpo,,

(eeseenTo e cinco)

por lnvol ldez .

IX
- par�lclpoçõo do populoçeo, por m�1o
da orso�lzoçõea ropresan1aTivoo, na formuloçõo das
pol íTlcoa e no con�role doa aç6es noe n(vals fede
ral� esTodval a mvnlclpol,

ArT. 65 - Nenhum bonefíelo de presToçõo
con�lnvodo Térd voJor meneai inferior ao
aolório
mínimo,

ArT, 75 - As 096ee govornomehTols na óreo
de os&IT•neio social eorOo financiados com recur
•o•
do rvndo Noclonol de Seguridada Soclot o do•
recolToe do• EsTadoe e MunJcípios.

ArT, 66 - t vadodo
o ocvmvloçOo de apo
aenTador1aa, rea•olvoda o Jó exlcTcnTa e o dispo$•
To no orT. 14.
Ar-T . 67 - A prevldânelo soclol monToró
cvoToodo
•ogvro coleTivo de coráTer complemenTor,
por conTrlbulç6o•
odiclonaf• doe ocgurodoe • doa
empregadores o ala fl I lodo•.

Parógrofo Único - O ••guro referido no
copuT á facvlToTlvo aos segurodo6 cvJo•
rendimen
Tos
de
"trobofho
t.llTropassom o JlrnJ1'e IT)ÓXimo do
•olór-Jo da conTrlbulção fl�odo em lal.
ArT. 68 - A po�T,c1poçào doa órgaos • om
pr•aoa eaToTola no cU&Talo de plonoa de
p�ovldén
cla auploTlvo paro
çeus Gorvldoros • empregados
nbo podoró eMCQder o monTanTo do conTrlbulçho dos
re�p•cTJvo• benoflclérlo•.
Po,-.ó9rofo único - O dleposTo nooTo orTfgo
apJ ico-oe b pravfdáneia parlomonTor.
ArT. 69 - t vedoda o subvenção ou lncen
T1vo flvcol do Poder Públ lco ba anTldod•• de pre
vfd•ncla prívddo co� fln• luc�oTfvos.

II
- amparo
b� orlonços a adolaacttnTes,
órfbos, obondonodoG ou ouTorao da lnfro�óo psnol;
III - promoç6o do lnTegM:>ç6a ao mercado
de Trobolho e da habl 11�0960 clv11,

anos d$ Trobo•

poro a mwlhor;

d) por velhice oo• 65
anos de fdode;
•)

ArT, 73 - A ooalsTõncla soclol compreende
o conJvnTo de oçóoc e •orvlços prosTodoe da forma
groTvlTo, obrlgoTdrla o JndopendenTe de conTrJbul
' eoc io 1 , vo ITodo pof'O:
çõo ô ao:gur ido·d e

e

ArT, 76 - Todo• oo •orvlços aa•l•Tanciolo
privados quo uTlllzem rGcurso& públlcoe
evbmaTerse-õo be norma• esTobetacfdo.s no orTlgo 74.
Ar-T. 77 - A porTl1"
de eeuu;enTo de olr"lco
anos de ldode, �odo cldadbo, lndupendanTemenTa
de
provo d• recoJhlMenTo de conTrfbul960 poro a Segu
ridada Soclol e doGde que nbo po••va ouTro fonTe
da rendo,
faró Jus b porcspçõo de pone6o meneai
cqulvalan'Te o l. (ut.i) ealórlo mt'njmo.
ArT. 78 - r10om lsenTas da �•cofhimenTo
de con�rlbulçõo poro o SagurJdod� SocloJ os lnsTi•
TvJç6oo benaflcanTao do oeslaTénclo Goclol que o
Tandorn os exlgénclos osTobele0ldos em 1«1,
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DXSPosrçõe:s TRANSXTÓRIAS

ArT. 70 - �cnhUm Tipo de fmpocTo lncfdfrd
•obra provenTos dP. opoeanTodorJo a ponsõas,
ArT. 71 - No
hJpdTuae prevleTo no orTrgo
28, a Pr4vldénclo Soclot proporó a 09õd rcgr•••Jvo
conTra o empregador.

ArT, 79 - Serõo unificados prograscfvo•
rnenTo os regimes públleoa do provld&nclo axleTen
Tae no doTo de promulgoçúo dêSTa ConsTITul��o.

ArT. 80 - o aogvrodo do Prevld•nclo Sa
ciai vr�ono poderd compuTar, po,..o afalTo
de per
éapçõo dos benefícios pr�vloTos no �•I n9 3.807,
de 28 do ogosTo de 1960, e le9l•lo960 subseqven�o,
o �empo de serviço pres�odo na condJçbo da Trobo1hodor ruro 1 •
Ar't. 81 - O segvr.odo- •,dd Previ d•nc i o So
ciol rúrol poderó compuTar, paro fins de porocpçõo
dos benaffclos prevleTo• no Lei ComplemenTor n9
11, de 25 de MOlo de 1971, com as olTeroçõae con
Tldoo no �oJ Comptemen'Tor n9 16, do 30 da ouTubro
dG 1973, o ToMpo de eervlço p�esTodo
na condlç6o
de Trobolhodo,.. urbano.

Art. 82 - A Seguridade Social orgonlzar6,
no prazo de dol• ano• o conTor do doTo do pr-omul
gaçõo de&Ta ConsTITulçõo,
um CodasTro Gerol de
SenGflelórlos,
conTando
�odos
os
informoçõe•
necessdrias b hobl Il�oç6o, concesaõo e mon�Tençõo
doq, bonof í e I os.
Po�ógrofo Único - Umo vez lmplonTodo o
CadosTro, por melo dele se foró o eomprovoção
do•
raqvlolTo& necewsórlos à habi I i�oç6o aos dlrelToa
osae9vrodoe polo SegurlPoda.
ArT, 83 - Caberó à Cotxa Econ6mlco rode
rol oa•umlr os fvnç6os a qve vo rofaré o orT.
42
de&Ta CopíTvto, noe condições a pr-o�o• fixados eM
lel complemenTor.
ArT. 84 - Todoe os conTrlbulçõea sociais
oxleTontes oTé o do�a do promvlgoçOo desTa ConsTI
Tviçõo pasaor6o o ínTeg,-.or- o rundQ Noclonol de Se
gul"'"fdode Saciai.
ArT. ss,- Os programo$ soelal• n&o vlncu�
1ados à Sagvr Idade Soeio I e o'Tuol.menTe cvs:Teados
por- conTribulç6eo: soc:lois dever-õo Ter revfsTa& os
suas fonTes de flnoncJomenTo, adequando-se oo dls
poe'To no por6grofo único do orr. 42.

CAPÍTULO xrr
DOS N�GROS, DAS MINORXAS E:
DAS POPULAÇÔE:S XNOÍGE:NAS

ArT. 86 - Todo•,
homens e mvlherae, s6o
Iguais poronTe o leJ;
que
punlró como crlmo
lnoflonçóvel qvalquer dlscrlmlnoçOo oTenTaTórlo
aos dlrelTos humanos e ao• aqui e&Tabeleeido•.
Parógrofo único - Sóo formos da discrlml
naçõo, en'Tre ovTroe, subeGTlmor,
e&TereoTlpor ou
degrado,-. grvpoa éTnleos,
raciais ou de cor, ou
peesooa a ela• per"TencenT•s, por porovro• .., Imagens
ou
ropresanToç6aa,
em
qvolqver
melo
de
comunlcoç6o.
ArT, 87 - N6o conaTITul prJvlJéglo o o
pi lcoçõo, pelo Poder Públlco, de medidos oomponea1' órlas
Visando õ lmptemanToyõo do princípio cons
Tl�vefonal de l&onomla o poGcoos ou grupos vfTJmos
de discrimfnoç6o comprovada.
Pordgrofo único - EnTendom-ao como medi
das compansaTórlos aquolae volTadas a dor prefe
rência a deTarmlnodos cidadãos ou grupos de clda
d6os,
o fim
de
garonTlr
sua
por�lofpaç6o
Igual !Tório no acesso ao mercado de Trabalho, O
edvooçõo, O eoVdG o ao• demais dlrcfTos socloi�.
ArT. 88 - A educoç6o doró ênfase ô Igual
dade Jvrfdtco doe sexos, affrmaró oe corocTeríaTI·
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co• mvli1cu1Tvrols • p1Vrf4Tnfco• do povo brasl
l•lro a condenoró o racismo e Todo• os formo• de
dlacrltnlnoç.60 .
n6o moft;oró reloçõe•
ArT. 89 - O Brasil
dlplomóTlcos �em flr.�oró TroTodos, acordos ou pac
Toe com paí&es que odoTam políTICOG oflclols do
dlacrlMlnoçôo da cor, bem como não permlTiró a�l
vldode•
de
empro•o•
de .. •s
países
am seu
TerrlTórJo.
ArT, 90 - O Poder Pübllco lmplamenToró
pollTicos da•Tlnodoa o prevenir a doflclOnclo.

dado, ao Trobolho prodvTlvo o romunarodo, na formo
do lel.
Porógrofo único - Ê dover do Es�odo mon
Tar condfçõec oproprlodoe nos asTobaleelmonToe pe •
nota, o fim d& pormlTlr um refoclo�om•n�o od•qvodo
compa
dos pes•oaa ai1 daTidas com aaua cOnJugaa,
nheiros, flthoe e dQmalo vlalTonTo•.
Ar�. 89 - O E•Todo fndcnlzorô o eonTqn
ciado que ficar proao al4m do Tompo
do �onT$n90,
••m praJutzo da oçOo penal conTro o ovtortdadq
,..esponoóva 1

Porógrofo único - A 101
dlcporó •obra o
rewpohsobifldode doquefca quo conTrlbuom
poro
criar. condições que levam ô deflclénclo.

ArT. ioo - São reconhecido• aos tndfos
SflUS direi Tos ortgtndrJo• sobro oa Torro� que ocu
pam,
auo organtzoç6o aoclol, sous usos, cosTumes,
1 Fngvoo,'crenço� e �rodlçõas.

ArT. 91 - O Poder Públ lco proporcionaró
advcaç6o groTulTa Os P•••oos porTodoros
de defi
ciência, sempre que poaaível em elas••• regulares,
goron�Jda o os•l•Ténelo
a
o
ocomponhomenTo
aspoeIoIl xodo•.

S 1o. - Compa�c 6 União o proTaç6o da•
��rroa, ,neTITulçõo•, P•••ooe, b�no a aaVda doa
índtos, bem como promover-lhes a educoçôo,

ArT. 92
c1 •nol0 1 o Poder
• reobllJToç6o
vida econõmlco·e

- Àspessoas porTodoro• de daf 1·
Públ lco proporclonor6 hoblllT0960
odeqvodo•� be� como lnTogroç6o �o
social do Pa(s.

ArT. 93 - N lol d1sporó sobre oa normoa
de consTruçbo dos logradovroe pVbllcos, dos edfff
elos públlcos a dos porTlcularoo de frequ•ncla o
berTo ao públlco • •obre a• norma�
de fobrlcaç6o
de veículos de TronaporTe coleTlvo, bem como sobre
a adopToção do& Jó exlaTenTes, a fim
de goron;ir
que o• peesoas porTadorae de deflel•nofo possam o
•••• Tor ocoaco adoquodo.
Art, 84 - O EeTodo lmplemenToró medido•
que levem b adopTaçõo progressivo doa meloa de co
MUnlcoçõo, o flM de permlTlr que oe pessoas porTo
doroe da deficiência seneortal • do folo Tanhom
oc•••o O lnfo�moç6o e à comunicoçõo,
ArT. 95 - Nenhum �rlbuTo
lncldiró •obre
os en�ldodes sem fine lvcroTiVos dedicado• o pes
quiso ou oo enalno, hoblllToçõo� raabl I l�oç6o e
�raTamenTo de pessoas porTodor�• do dafici•nclo.
I fvro o man1facToç6o de pon
ArT, 96 - t
aomenTo, do cr•nça rollglo&o e da convicções fllo
s óflcos e políTicoa, vedado o anonJmoTo,
� 1o, - Codo um reepondcró, no formo do
l e1 , pc I os: abusos que cort1cTar no �.xorc l e I o doa- mo
nl f Y$Taç6ea de quo TraTo as�e arTigo.
§ 2o. - t vedado o fncltomenTo b guerra,
ô VJol6neio e à diaeriminoçbo de qualquer eepéclo.
ArT. 97 - rico osuogurodo o lgvaldod• do
direiTo do �odas as reilgiões.
§ 1o. - ê goronTldo o dlref�o O próTieo
de culTo rei igloso, reapeiTodos o lnTegrldode f l 
slco e o dignídode do pessoa.
§ 2o. - Os cemJTérloa Ter6o coróTar ••cu
rar e serõo odmínl�Trodos pelo ouTorldode mvnici
pol,
oendo I lvre o iodo• os confioo6oo reilgloaos
proTJeor nalae o& aavs ri Too.
9 3Ç - Ae oooocJaç6os rei lgloeas e fJ lon
Trdpicos poderão, no formo do foi, mon�er ee�ITó
rios e cremaTórfoa próprios,
ArT. 98 - Oc
presos Tám direi To oo res
polTo de sua dlgnldode · e lnTegrfdgde físico e mon
Tot,
ô osslsTéncla osptrlTuol, edvcoclonal, Jvrr
dlco, aonl�ór;o, b aoclabl I fdade, b comunicoblIr-

9 2o. - A
advcoçõo
de
que TraTo o
porógrofo
onTarlor serd mlnlsTrod0,
no
nfvoJ
bóalco, na lfnguo MOTerno o no por�vgueeo, assagu
rodo o preaervoçõo da lden�Jdade áTnlco n evlTurol
doa popvla96es lndigenoe.
D 39 - A pol trlco lndlgenlaTa flcoró o
corgo de drgõo próprio do odmlnlaTraçõo federal,
qv• exacuTor6 o• dlre�rlzas • normaa dnflnldoe por
um Conselho Oollbero�lvo
eompoaTo
d&
formo
parf�órlo por ropr�aanTanTos dos populoçõeg índf
g•noa, do Unlõo e da sociedade,

ArT. 101 - Aa Terroa ocupados pefoe ln
dloa sõo
dasTinados
b suo poese
pormanenTe,
cobondo-lhea o ueufrvTo excluelvo das riquezas na
Turole do eolo • do eubeolo, doa vTII Idades
nelas
exfa�enTc& e doa curaoo flvvlals, ressalvado o dJ
relTo da novegoç6o.
9 1o, - Sõo
Terras ocupodoc polos índloe
ae por olos hoblTodos, ao uilllzodao para suas
a
Tlvidodas produTlvaa, e oe 6r•o• nceome6rios b sua
rep�oduç6o flaloo e ·cul�urol, eagundo &éVé v•oG,
cocTumoa a TrodlQOe=, Incluída• ae noceesórlos O
presarva960 do mero omblanTo e do &ev
poTrím6nfo
culTurol.
� 2o, - Ae To�ro•
oevpodae pelos IndJ03
s&o bonv do Uni6o, 1nollen6vals, lmprcacrlTivttis e
lndlspon1vels o qvolquar TiTulo, vododo ouTro da•
Tlnaçõo que nõo aeJo a po••o o u,vfru�o
dos pró
prio• Indica, cabondo 6 União damorcó-los.
§ 39 - rico vedado o rcmoçoo do� grupos
ep j i nd í ganas de O..\.JOS Terroe, a:oJ vo nos coses da
de�lo,
coTó•Trof• do naTvr&�o G ovTro• &fmllo�n•,
ficando goronTido seu reTo�no be Torras quando o
�Jaco
P.9TlvGr ell�inodo. rico p,..olbido, eob qvol
quor pr4T�xTo, o dff&Tlnoçôo par4
quolquar ovTro
fim dos Tqrras Temporarloman�a deeocupodos.
ArT. �02 - Sõo nulos e cxT,nToo
P. nõo
produz1rõo ofelTos JurídJC03 os aTos d4
quol o,vor
no�vrcza,
ainda que Jó pro�icodos, que �enhom por
obJoTo o dom/nlo, o po•••, o veo, o ocupaçóo ou o
eonceasõo de Terroé ocupados paios índios ov das
rlqvezoc na�v�cJc
do
aoJo e do cvbooio neloe
axtsTenTeG.
9 10. - A nulidada
a o ex�lnçõo de que
Tro-o oeTe orTfgo nõo dão dlrelTo de açõo ou l�d4nlzoç60 con�ro a Vn16o ou oe lndloe, solvo quanTo
oo• proTendanTes ou odquíranTe� da boo f�, om re
laçõo oo» oTo• qvo Tenham vorpodo sobre TQrroe o
Indo n&o damarcodoc, coso om qvo o órg�o do Poder
PVbflco que ;anho ouTorízodo o pre1,gnsõo, ou eml
T)do o TtTulo, re�pondoró clvl lmenTm.
§ 2o. - O exercício do dlrelTo de oç6o,
na hlpdTooB do parógrafo anTorlor, nõo au�orlzo a

manuTençõo do ou+or ou do eeu I fTl•coneorTa no
poaeo do Terra l�dígena, nõo Impede o dl�olTo de
regrcaao do órg6o do Poder Públlco, nom oiIde o
responsabiIizaçõo penal do agonTe.
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ArT. 103 - A pesquloo, lovrd ou oxplora
çõo de minérios em Terra• lndfgono• •omonT� podo
rõo •ar doaenvoJvldoe, como prlvl 1•910 do Unl6o,
no coso do o axlgir o 1nTereace naet�nol o da ln•
xlaTlram
re•ervo• conhooldo• e auflolenTae poro o
consuma lnTerno, o cxploróvol•, em ouTroa por7ea
do T•rrftório b,..osllQlro.

Ar1'. �09 - o·molo omblenTo acologfco�anT•
eqv I t Ibrado 4 bem de. vso comum oo qua 1 ""1'Ôdoa T•M
dlrejTo, devendo o• pod$ree públlcoe • o coleTlvl
c:fodo proTog•-10 paro OG preeantea
•
fvTuroa
9eraçõwc.

lavro ou P.xploraçõo
» 1o. - A pooquioo,
de mln•ríoG da quft Tra�o ocT� orTl90
dependem
do
outorl:o�Oo doa populOQõea indi9i1tnon wnvol'vidos o
da aprovoçõo do Congrecgo Naclonol, coso o coso.

- manTer o• proc•••o• ocológlcoa ee
X
conelol• o goronTI� o manejo ecológjco doa ••pé
ciea e aeooais?cma&;

O 2o. - A QXploroção de riquozos mlnoroJs
em �erroe fndlgenoo obrigo ô dooTlnoçoo de porcen
Tuof nõo Inferior ô meTodo do valor dos rcauJTadoa
operoclonoia b exacuçõo da pai ITtca
lndJgenle�o
noelonal e o progroMoo de proTeçbo do melo amblen
Ta, cabendo ao Congreaeo Nocional a flseollzoç6o
do cuMprtmanto do obrlgoçOo aqui as�ob•lacido.
indica aõo permlTldoa o coTo,
� �9 - Aos
a folecaç6o • o gorlMpogem om Guog Torra•.
ArT, 104 - O MlnlaT4rio Públ lco Fedorol,
da ofício ou por deTorMlnoç6o do Congr•e�o N«clo
nol,
oa índios,
•voe comunldodeo • orgonl%OQ6o•
aõo porTo� lcgfTtmos poro lngrccEar am Jvlzo nm
dofa"o doa ln�cr••�•• o dlroiToa Indígenas, caben�
do Tombdm ao MinÍsTérlo Públ lco Federal, da ofrclo
ou
medlanTe
provocoçõo,
defendê-los
ex?rojudlelalmsn�•Porógrafo único - A compeTéncla paro dl•
rlmlr dlspuTo• •obre oe dlrefToc
lndtgeno� aeró
sempre do 3uu�Jço raderal.
ArT, 10S - CompeTc oxcluolvamanTo oo Con9rc9co Noclonol logf•ror aobrQ os
aoronTlaa
doa
dlraiToa doa indloc,

SE:ÇÃO _I
orSPOSXÇÕE:S TRANSXTÓRXAS

ArT. 108 - O Poder Públlco reformvforá 1
eM Todoa º" níveis, o en�lno do �JeTórlo do Bro
sl 1,
com o cbJ=Tlvo Oo conTemplor com Igualdada o
conTrlbulção dQ� dlferffnTcs 6Tnloe poro o fo,..moe6o
mulTl�ulTV,..OI o plurl•Tnlco do povo broGI rafro,
digporó &obre o
Porógrofo único - A IRi
ftxoçâo de do�as coMemoroTlvos de otTo Gignlflco
ç6o
pora
os
dlferanToe
segmonToa
éTnicoA
nocionoitt.
ArT. 107 - Fica declarado o proprlRdado
definlTfvo dos �erro• ocupados pelou comunldodac
nogro&
romonaecenTee doe qul lombos, devenao o Ee
Tado emiTlr-thes
oo
TíTuloa
r,•pocTlvoo,
ricom
Tombodoo R#SOG Torro• bem como Todos os docvmen�os
rGfaronTae ô hls�órla do1 �uilombo� no Bro$I 1.
ArT, 108 - A
União demorcoró os Tcrraa
ocupada• paios Índios, o1ndo nbo deMorcodas,
do
vendo o procaaao P-sTor concrv,do no pro20 de S
(e 1nco)
anos, 1con1'ados do
promv190960
dee1'o
ConaTITulç6o.

Ar•T. 110 - IncvMbtt oo Podar Púb 1 1 co:

XI
- presorvor o dlversidod• • a lnTe
grfdodo do po�rlmônlo gon•Tlco do Poí• • fl•cal 1zar os enTldod•• dadJcodoa b peaqufaa • monlpulo
çõo da moTerlal gen4Tlco;
XXI - promover o ordenoç6o ecotógíca do
aofo • aaaeguror o recuperação de dreoa
degrada
do•;
XV - definir,
modlonTv lel, cm Todos aa
unidada& do rodGraç60, espaços TerrlTorlolB a aeva
componnnTc,s o aerem aupctclolmanTa pro"Tagldos, ve
dodo quolqvar modo de u?I I izoçõo que comprometo a
inTegridada do• oTrJbvToa que JueTlflqueM suo pro
Teç6o;
- fnsTITulr o gerenclomen�o cosTairo,
V
o fim da garonTir o desanvolvlmenTo •v•T•nTado doe
recursos no1'uroia;
VI - eeTabetecer o monlTorizoç�o do qua
lIdade ombi•n�ol, com prioridade poro oa dreoe
críTfcae da polulç6o, medlonTo redes da vlgl 16nclo
ecoToxJcológlco 1
VII - con�rolor o produç6o, comercial lza
yõo e emprego de ?écnlcaa, màTodos • subsTõnclo•
que co�porTem rJsco para o melo omblen?a a o qva�
1 J dode de vIdo l
VIII- exigir, poro a lnsT�loç6o d• o�lvJ
dodee poTonc1alManTe couoadoraa de degradaç6o do
maio omblan?e, a&�vdo prévto de Jmpac?o omblenial,
cvja aval 1oç6o sard fel To om oudlénclos públ feoa;
rx - goronTlr acesso livre, pleno e gro
TvlTo ô• lnformooOoc •obre o quof ldodo do melo om
blanTe:
X
- promover o
?oda• os nivela do analno1

edvcaçõo

aMblanTol aM

XX • copociTor o comunidade poro o pro
Taçõo do maio ambienTe • o con•ervaçõo dos rocur
aoa naTvrols,
oeoo9urado
a suo parTlclpaçõo na
gesTão • nos decisõos do9 ln�TiTvlçõee públlcas
relaelanodo• a maio oMbienTe;
xxr - TvTolar o fauno o o fforo vedando,
no forma da lei, o& próTicas qua os coloquem aob
risco de exTlnçõo ou aubme1om os onlmots b crvel
dodo;
XZXX- in&�ITulr o elsTemo noclonal de ge
renclamonTo da recursos hldrlcoa, Tendo como vnf
dode bóslca o bacia hidrog�óffco e inTegrondo sia
TamoG especifico• de cada vnldod• do �odero960.
ArT. 111 - A União, os E&Tados a oa Munl
ciploe, ouvido o Poder Leg•sloTlvo, podem
asTobe
lecer, concorrenTemenTe, resTrlçOee legoJa e adml
nlsTroTlvoe vluondo à proTeçõo ombienTol a b defe
so doe recurso• noTu"°ls, provoleeendo o dlsposl
�IVo Mais severo.
Ar�. 112 - Dependem do pr4vta ou�orf:oçõo
do Congre••o Noe1onal:

16

o) os pleno• e progromoe relaTIVoa b uTf1 lzoçõo do �loresTo Amoz6nlco, do MaTa
ATl6nTlco,
do PanTonol e da Zona Coc1'Gh'' O;
b)

o lnsToloçõo,
ou ompl foçôo da u•lnos
hidrool4Trlco• de gronda por�e, de ln
dúe�rlaa do olTo pO�Bnclol poluldor, e
do dcpôe1Toe do
dojeTo• nucleoraa,
opôs consulTo plabl•efTórla o comuni
dade tocai lnT�ros,odo,

ArT. �13 - Prolbo-eo
o 1nsToloç6o e fun
clonamanTo da raoTores nuclaora� paro produ960 da
•nergla
aldTrlco,
excQTO
poro
flnolJdodes
cl•nTrflco•.
� lo. - A• demof• oTivldod•• nvelaora•
aarbo conTrolodoa polo Poder Públ Jco, aasegurondo
• • o ffacallzoçõo ouplaTlvo peloa onTldodee rapro
••nToTlvo• do eoeiedode clvl 1.
� 2o. - A roeponaobl I Idada por dano• da
corren�a• do o�lvldode nuclear lndapendenTe do o
xleTónclo de cvtpo, vedando-se quolqVGr I lmiTa90o
reloTlvo oo• valoras lndonlzo�órloo

ArT. 118 - O Mlnl•Târlo P�blJco ov qvof
quer pes900 1 no formo do lel, podem raquorer a Tu
Tqlo Jvr1cd1clonol poro �ornar of��Jvoa o• direi
Tos ossagurodos neeTa TfTvlo. Xsan�am-ea os auTo
res,
om Tola procesgos, dos cusToa Judicial• e do
6nua do aucumbóncla, Gxeaçõo fel To O I ITlganToe de
m ó fó.
ArT. 119 - Aa pr6Tlcae e condutos lesivas
oo maio amblenTa, bem como o omlec6o o do•íd1o doa
auTorldodes compeTanTaa poro auo proTeçõo, •erõo
connlderodoe crlmo, no for-mo do Let.
� 10. - As pró�leaa da qua TraTo asT• or
Tlgo &er6o equlporadae, pela lal penol J ao homlct
dlo dolo&o,
quondo prodv%lrom afotToc leTola ou
donoo grovea o Irreversíveis ô saúde de agrupomen
Tos humanos,
5 20, - o responsóvel ó obrlgodo, lndo
péndenTomonTo do oxleThnclo da culpo, o indenizar
ou reporor lnTegrolmen�e
oo donos coueodoe pelo
oua oçõo ov omlQobo.

� 39 - Prolbo-ac o JmporToçõo, fobrlcoçõo
coM
o Tron•por�a du arTefo�oa bdllco• nvcloore&,
paTlndo oo Pre•lde�Te do RopUblloa o fiel cvmprl
menTo deaTG dl•poa1Tivo 1 üob peno de roaponsobl11-\
dode pravf•To no Con•TITVIQ6o.

SEÇÃO r

ArT. �1A - A exploroç6o do• rcovr•o• ml
narala fico condlclonoáo O conaervoçõo ov rocompo
alçõo do melo omblenT� ofeTodo, ag quole eer6o a
xlg1doc expr•••ommnTa no• oTo• admlnlsTraTlvos ro
loclonodos b oTlvldade.
Porógrofo único - Os oToe odmlnleTroTlvos
de qvo TroTo o copvT depandarôo da oprovoçõo do
órgóo
a•Toduol o qva eaTlver afeTa o poltTlca om
bienTol, ovvfdo o Munlciplo
ArT. 1i5 - O
Congresso
Nocfonol
eeTobelecsrô norma• poro o convocoç6o
doe Forços
Armados, no defeso dos recurcos noTurola o do mofo
omblenTa, em coso do monffesTo necessidade.

orsposrçôES TRANSITÓRIAS

Ar-T'. n20 - O Podar Pú:.Jl lco lmplon-roró os
un)dadoe du conservoçOo jó definidas e crlaró Re•
servos ExTraTivlsTos no Amoxón1a, como propriedade
da Uni6o, para goronT1r o sobrevlvAnclo doa popu
Jo90•• locais qve axoryom aTfvldodes ec�n6�fcas
Trodlc'Tonola associados à preservação do m•lo
ombicn'te.

Ar�. 118 - A
Lei crlaró um fvndo de con
servoçõo e recupcroç6o do melo ombl«nTo,
consTl
�vfdo,
onTro ovTros rocursos, por conTribulçõea
que Incidam sobre oe oTJvldodes poT�nclotm•nTo po
luldoroa • o exploroçbo do récurao• naTuroís.
ArT, 117 - Nenhum TribuTo lnctdlró sobre
oa enTldod•• sem ffne lvcroTlvo• d•dlcodoe b defe
so do& racvraos noTuraia e do melo ombtanTe.
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§ 3Q - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações
públicas não poderão gozar de beneficios, privilégios ou subvenções não extensi
veis, _paritariamente, às do setor privado.

DA ORDEM ECONÔMICA

§ 4Q - A admissão de empregados nas empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas serà feita mediante concurso público
vedadas
quaisquer contratações ou admissões em desacordo com este preceito.

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇ�O DO ESTADO,
REGIME DA PROPRIEDADE DO SUBSOLO E DA ATIVI
DADE ECONÔMICA
Art. lQ - A

Ordem: econômica, fundada na livre iniciativa e na valorização
do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social e os seguintes principies:
I

- soberania nacional;

II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV

- livre concorrência;

V

- defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais.

-

Art. 6Q - Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Esta
do exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planejamento, que
será imperativo pa�a o setor público e indicativo para o setor privado.
§ lQ - A lei reprimirá a formação de monopólios; oligopólios, cartéis e
tÇtda e qualquer forma de abuso do poder econômico, admitidas as excessões pri-,
vistas nesta Constituição.

; 2Q - As pequenas e micro empresas não serão atingidas por normas fede
rais, estaduais ou municipais que versem matéria de natureza tributária, comer
cial ou administrativa, exceto quando nelas expressamente mencionadas, para
assegurar-lhes tratamento adequado.
§ 3Q - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de asso
ciativismo, com incentivos financeiros, fiscais e creditícios.
Art. 7Q - Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o regime de concessão ou
permissão, por prazo determinado e sempre através de concorrência pública, a
prestação de serviços públicos.
Parágrafo único - A lei disporá sobre:
I

- o regime das empresas concessionárias de serviços públicos, o caráter
especial de seu contrato, e fixará as condições de caducidade, resci
são e reversão de concessão;

Parágrafo único - A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por
utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização
em dinheiro, ressalvados os casos prescritos nesta Constituição.

II

- os direitos do usuário;

Art. 3Q - Será considerada empresa nacional a pessoa jurídica constituída e
com sede no Pais, cujo controle de capital esteja, em caráter permanente, exclu
sivo e incodicional, sob a titularidade de pessoas físicas ou jurídicas domici
liadas no Pais, ou por entidades de direito público interno.

IV

- tarifas que permitam a justa remuneração do capital;

V

- a obrigatoriedade .de manter o serviço adequado e acessível.

Art. 2Q - É garantido o direito de propriedade e a sucessão heriditária.

; lQ - As atividades das empresas nacionais, que a lei considerar estraté
gi.cas para a defesa nacional ou para o desenvolvimento tecnológico, poderão ter
proteção transitória.
; 2Q - As empresas de controle majoritário nacional terão preferência no
acesso a créditos públicos subvencionados e, em igualdade de condições, no for
necimento de bens e serviços ao poder público.
Art. 4Q - Os investimentos de capital estrangeiro serão admitidos no inte
resse nacional, como agente complementar do desenvolvimento econômico, e regula
dos na forma da lei.
Art. SQ - A intervenção do Estado no domínio econômico e o monopólio só se
rão permitidos quando necessários para atender aos imperativos da segurança na
cional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

III - o regime de fiscalização das empresas concessionárias;

Art. 8Q - As jazidas e demais recursos mi�erais e os potenciais de energia
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração
ou aproveitamento industrial, e pertencem à União.
; lQ - Ao proprietário
da lavra, na forma da lei.

do solo é assegurada a participação nos resultados

§ 2Q - A titulo de indenização da exaustão da jazida, parcela dos resulta
dos da exploração dos recursos minerais, a ser definida em lei, será destinada à
formação de um "Fundo de Exaustão" para apoio ao desenvolvimento sócio-econômico
do municipio onde se localize a jazida.
§ 3Q - Serão mantidas as atuais concessões, cujos direitos de lavra pres
creverão decorridos 5 (cinco) anos sem exploração em escala comercial, contados
a partir da promulgação desta Constituição. (Disposição Transitória)

ou monopólio cessarão assim que desaparecerem as ra

Art. 9Q - O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra
de jazidas minerais em faixas de fronteira somente poderão ser efetuados por em
presas estatais ou empesas nacionais.

§ 2Q - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações
públicas somente serão criadas por lei especial, e ficarão sujeitas ao direito
próprio das empresas privadas inclusive quanto às obrigações trabalhistas e
tributárias.

Art. 10 - o aproveitamento dos potenciai·s de energia hidráulica e a lavra
de jazidas minerais em terras indigenas somente poderão ser efetuados por empre
sas nacionais.

§ lQ - A intervenção
zões que os determinaram.
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Art. 11 - A pesquisa e a iavra dos recursos minerais, bem como o aproveita
mento dos potenciais de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão
do Poder Público, no interesse nacional, e não poderão ser transferidas sem pré
via anuência do poder concedente.

Art. 18 - A União, mediante Lei Complementar, definirá os critérios básicos
para o estabelecimento de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, dispon
do sobre a sua autonomia, organização e competência.
Art. 19 - Ao Poder Público, através das Prefeituras, caberá a responsabili
dade pela oferta e qualidade dos serviços do sistema de transporte coletiyo ur
bano de passageiros, cumprindo o planejamento e gerenciamento através do proces
so de contratação de empresas privadas que, no prazo máximo de quatro anos,
substitua as concessões em vigor.

§ lQ - Os Estaãos e Municipios, cujos territórios forem afetados pela uti
lização de recursos hidricos para fim de geração de energia elétrica, terão par
ticipação privilegiada no sistema de partilha dos recurs·os arrecadados com taxas
e tributos incidentes sobre a produção, distribUição e uso desta energia.

Art. 20 - o Poder Público estabelecerá a cobrança do imposto progressivo,
no tempo, e sem caráter exproprietário, a incidir sobre áreas urbanas não edifi
cadas e não utilizadas, de forma que se assegure o cumprimento da função social
da propriedade.

§ 2Q - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do poten
cial de energia renovável de capacidade reduzida.
Art. 12 - compete à União legislar sobre o uso dos recursos hidricos inte
grados ao seu patrimônio, definindo:
I

- um sistema nacional de gerenciamento de recursos hidricos, tendo como
unidade básica a bacia hidrográfica e integrando sistemas especificos
de cada Unidade da Federação;

II

- critérios de outorga de direitos de uso dos recursos hidricos.

Art. 21 - Aquele que, na.o sendo propriet'ário de im6vel urbano ou rural,
possuir como seu, por cinco anos ininterruptos, d·e boa fé e sem oposição, imóvel
urbano de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados de área, adquirir-lhe
á o dominio, podendo requerer ao Juiz que assim o declare, por sentença, a qual
lhe servirá de titulo para matricula no registro de imóveis.
Parágrafo único - Os bens públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 13 - No aproveitamento de seus recursos hídricos, a União, os Estados
utili
e Municipios deverão compatibilizar sempre as oportunidades de múltipla
zação desses recursos.

Art. 22 - A ordenação do transporte maritimo internacional, respeitadas as
disposições de acordos bilaterais firmados pela União, observará a predonominân
cia dos armadores nacionais do Brasil e do pais exportador ou importador, em
partes iguais, observado o principio da reciprocidade.

Art. 14 - Constituem monopólio da União:
I

- a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos
fluidos, gases raros e gás natural, existentes no território nacio
nal;

II

- a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de de
rivados de petróleo produzidos no Pais, e bem assim o transporte, por
meio de condutos, de petróleo bruto e seus derivados, assim como de
gases raros e gás natural, de qualquer origem.
IV

- a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, a industrialização e o comér
cio de minerais nucleares.

Parágrafo único - Ficam excluidas do monopólio de que trata este artigo, as
refinarias em funcionamento no Pais, amparadas pelo art. 43, da Lei no. 2.004,
de 3 de outubro de 1953.

Art. 23 - compete à União:,
I

-

- estabelecer principios e diretrizes para o Sistema Nacional de trans
portes e Viação;

II - executar os erviços de Política Maritima, Área de Fronteira, através
da Policia Federal, e, por este mesmo órgão nas rodovias e ferrovias
federais, na parte referente a crimes contra a vida e o patrimônio;
III - explorar diretamente, ou mediante concessão, permissão ou licença, a
navegação aérea, aéreo-espacial e a utilização das infra-estruturas
portuária e aeroportuária;
IV

- manter o correio Aéreo Nacional;

v

- legislar sobre:

Art. 15 - Compete aos Estados, nas regiões metropolitans, e aos Municípios,
nas demais regiões, explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços pú
blicos locais de gás combustivel canalizado.

a) - regime dos portos e da navegação de cabotagel)l fluvial .e lacustre;

Art. 16 - Dentro de doze meses, a contar da data de promulgação desta Cons
tituição, o Congresso Naional aprovará leis que fixem as diretrizes das politi
cas agricola, agrária, tecnológica, industrial, urbana, de transporte e do co
mércio interno e externo. (Disposições Transitórias).

c) - direito marítimo e aeronáutico;

Capitulo II
DA QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE
Art. 17 - É garantido a todos, para si e sua familia, acesso a moradia dig
na, com infra-estru�ura urbana adequada, de forma que lhes preserve a segurança
e a intimidade.

b) - tráfego e trânsito nas vias terrestres;
d) - direito urbanistico, diretrizes e bases de ocupação, uso do soio e
desenvolvimento urbano e regional;
e) - micro-regiões e regiões de desenvolvimento econômico;
f) - proteção ao meio ambiente e controle da poiuição.
Art. 24 - Fica extinto o Instituto da Enfiteuse, bem como os direitos e o
brigações dela decorrentes em imóveis urbanos públicos e de pessoas físicas e
jurídicas de direito privado, adquirindo o enfiteuta, sem ônus, pleno dominio da
propriedade.
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Art. 25 - Compete ao Congresso Nacional dar prévia autorização para:
I

- implantação
lei;

de

obras federais de grande porte, conforme determinar a

II - concessão de linhas comerciais de transporte aéreo, marítimo, fluvial
e de transporte interestadual de passageiros em rodovias e ferrovias
federais, vedado o monopólio.
Art. 26 - São desobrigados do pagamento da tarifa de transporte coletivo de
passageiros urbanos os cidadãos brasileiros em idade superior a sessenta e cinco
anos.
Art. 27 - Lei complementar definirá os percentuais minimos dos orçamenos
anuais e plurianuais da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municí
pios, que serão consignados para a compra de terrenos urbanos, destinados á po
pulação de baixa renda.
Art. 28 - Os serviços de transporte
carga aérea, dentro do território nacional,
mente, somente serão explorados pelo Poder
presas em que o capital com direito de voto
gundo se dispuser em lei.

terrestre, de pessoas, de bens e de
inclusive as atiVidades de agencia
Público, por brasileiros, ou por em
seja majoritariamente nacional, se-

; lQ - A indenização das terras nuas poderá ser paga em titules da divida
agrária, com cláusula de exata correção monetária, resgaêáveis em até vinte a
nos, em parcelas anuais, i,gUais e sucessivas, acrescidas dos juros le.gais. A in
denização das benfeitorias será sempre feita previamente em dinheiro.
; 2Q - A desapropriação de que trata este artigo é de competência exclusiva
do Presidente da República.
; 3Q - A lei definirá as zonas prioritárias para reforma agrária, os parâ
metros de conceituação de propriedade improdutiva, bem corno os módulos de explo
ração da terra.
; 4Q - A emissão de títulos da divida agrária para as finalidades previstas
neste artigo obedecerá a limites fixados, anualmente, pela Lei orçamentária.
f 5Q - É

assegurada a aceitação dos titules da divida agrária a que se re
qualquer tributo
federal, pelo seu portador ou obrigações do desapropriado para com a União, bem
como para qualquer outra finalidade estipulada em lei.
fere este artigo, a qualquer tempo, corno meio de pagamento de

; 6Q - A transferência da propriedade objeto de desapropriação, nos termos
do presente artigo, não constitui fato gerador de tributo de qualquer natureza.

Art. 29 - A navegação de cabotagem, interior e pesqueira, é privativa de
embarcações nacionnais, salvo o caso de necessidade pública.

Art. 35 - A lei ordinária disporá, para efeito de reforma agrária, sobre os
processos administrativo e judicial de desapropriação por interesse social, as
segurando ao desapropriado ampla defesa.

Parágrafo único - Os proprietários, armadores e comandantes de embarcações
nacionais, assim como dois terços, pelo menos, dos seus tripulantes, serão bra
sileiros natos.

Parágrafo único - o processo judicial terá uma vistoria prévia, de rito su
marissirno, onde se decidirá o cabimento da desapopriação e o arbitramento de de
pósito prévio.

Art. 30 - o usucapião urbano será ��ncedido somente uma única vez.
Art. 31 - As
dinheiro.

desapropriações

urbanas

serão

sempre

pagas

á

vista e em

Art. 32 - o parcelamento do solo urbano é de exclusiva compatência do Muni
cipio ou do Distrito Federal.
Capitulo III
DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA
E DA REFORMA AGRÁRIA
Art. 33 - É garantido o direito de propriedade de imóvel rural.
; lQ - o uso do imóvel rural deve cumprir função social;
; 2Q - A função social é cumprida quando o imóvei:
a) - é, ou está em curso de ser, racionalmente aproveitaqo;
b) - conserva os recursos naturais e preserva o meio ambiente;
c) - observa relações justas de trabalho;
d) - propicia o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que
dele dependam.
Art. 34 - Compete á União promover a reforma agrária, pela desapropriação,
por interesse social, da propriedade territorial rural improdutiva, em zonas
prioritárias, mediante pagamento de prévia e justa indenização.

Art. 36 - A alienação ou concessão, a qualquer titulo, de terras públicas
federais, estaduais ou municipais, com área superior a três mil (3.000) hecta
res, a uma só pessoa fisica ou juridica, dependerá de aprovação pelo Senado
Federal.
Art. 37 - A lei disporá sobre as condições de legitimação de posse e prefe
rência para a aquisição, por quem não seja proprietário, de até cem hectares de
terras públicas, desde que o pretendente as tenha tornado produtivas com seu
trabalho e de sua familia e nelas tenha moradia e posse mansa e pacifica por
cinco anos ininterruptos.
Art. 38 - Os beneficiários da distribuição de lotes pela Reforma Agrária
receberão titulo de dominio, gravado com cláusula de inalienabilidade pelo prazo.
de dez anos, permitida a transferência somente em caso de sucessão hereditária.
Art. 39 - compete ao Poder Executivo, quando da concessão de incentivos
fiscais a projetos agropecuários de abertura de novas fronteiras agricolas, exi
gir a destinação de até 10\ da área efetivamente utilizada, para projetos de as
sentamento de pequenos agricultores.
Art. 40 - Os assentamentos do plano nacional de reforma agrária de prefe
rência terão um centro urbano dotado de comodidades comunitárias essenciais em
forma de agrovila.
Art. 41 - A Justiça Federal
fundiárias, na forma da lei.

criará Varas especiais para dirimir questões

Art. 42 - O Estado, reconhecendo a importincia fundamental da agricultura,
propiciar-lhe-à tratamento compativel com sua equiparação às demais atividades
produtivas.
; lQ - Lei Agricola, a ser promulgada no prazo de urna ano, criará órgão
planejador permanente de politica agricola e disporá sobre os objetivos e ins-

trumentos da politica agricola aplicados â regularização das safras, sua comer
cializaçao e sua destinaçao ao abastecimento e mercado externo, a saber:
a)preços de garantia;
b)crédito rural e agroindustrial;
c)seguro rural;
d)tributação;
e)estoques reguladores;
f)armazenagem e transporte;
g)regulação do mercado e comércio exterior;
h)apoio ao cooperativismo e associativismo;
i)pesquisa, experimentação, assistência técnica e extensão rural;
j)eletrificação rural;
k)estimulo
co;

e regulamentação do setor pesqueiro através do Código Especifi

l)conservação do solo;
m)est1mu10 e apoio à irrigação.
§ 2Q - A politica
de produção e crédito.

agricola estimulará o desenvolvimento do cooperativismo

§ 3Q - A União, os Estados e os Municipios, devidamente articulados, promo
verão a assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e crédito ru
ral, prioritariamente ao pequeno e médio produtor.
Art. 43 - A lei estabelecerá politica habitacional para o trabalhador rural
com o objetivo de garantir-lhe dignidade de Vida e propiciar-lhe a fixação no
meio onde vive.
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1 . HOUVE UMA ALTERAÇÃO NO CALENDÁRIO DOS TRABALHOS DA ANC, NA

ANTERIOR

SENTE ETAPA DE FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES TEMÁTICAS.
MENTE, NÃO ESTAVA PREVISTA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO

RELATÓ
PODERÃO

RIO DE CADA COMISSÃO. COM A MODIFICAÇÃO HAVIDA, ESTAS

•

PRE

SER APRESENTADAS. ASSIM SENDO, O CALENDÁRIO ATUAL É O SEGUINTE:
RELA

A) OS RELATORES DEVERÃO APRESENTAR UM ANTE-PROJETO DE SEU
TÓRIO ATÉ O DIA 07.06 .

B) DIAS 08 E 09 SERÃO APRESENTADAS AS EMENDAS DOS PARLAMENTARES
A ESTES ANTE-PROJETOS.
C) DIAS 10 e 11 OS RELATORES DARÃO SEU PARECER SOBRE AS EMENDAS ,
ACATANDO-AS OU NÃO.
D) DIAS 12,13,14 e 15 HAVERÁ A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS

RELATÓ

RIOS.
E) DIA 15 OS RELATÓRIOS DAS COMISSÕES TEMÁTICAS SERÃO ENCAMINHA

•

DOS A COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO.
É NECESSÁRIO ESTARMOS ATENTOS,POIS·ESTÃO SENDO APRESENTADAS EMENDAS,
CONTRA OS INTERESSES POPULARES, QUER POR INICIATIVA DOS

PARLAMENTA

RES DE DIREITA, COMO SUGERIDAS PELO PLANALTO, OU MESMO PELO

CONSE

LHO DE SEGURANÇA NACIONAL.
RELA

ENFATIZAMOS, POIS, A NECESSIDADE DE MANTER A PRESSÃO SOBRE OS

TORES E OS CONSTITUINTES, SEJA ATRAVÉS DE TELEFONEMAS E TELEGRAMAS,OU
COM A PRESENÇA,EM BRASÍLIA,NA ETAPA DAS VOTAÇÕES, DE MODO A

TENTAR

GARANTIR OS AVANÇOS ATÉ AGORA CONSEGUIDOS OU EVITAR, EM ALGUNS
SOS1

2 :

é#AWêffls Rffl��G�B§SõS.

A§ QYi��e�§ A�õMPANHADA8 PBLO INESC DESDE O INÍCIO DA

CA

CONSTI

ff!Uit�Tfil, ÊSTAÔ !àENDO TRATADAS EM TRÊS COMISSÕES TEMÁTICAS:
. A COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL REÚNE AS SUBCOMISSÕES DOS DIREITOS
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DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS; DE SAÚDE, SEGURIDADE
E MEIO AMBIENTE; DOS NEGROS, POPULAÇÕES INDÍGENAS,

PESSOAS

DEFICIENTES E MINORIAS.
A COMISSÃO DA SOBERANIA DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM

E

DA MULHER, AS SUBCOMISSÕES DA NACIONALIDADE, DA SOBERANIA

E

DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS; DOS DIREITOS E GARANTIAS ;
DIREITOS POLÍTICOS, DOS DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS.
LARIZAÇÃO DOS DEBATES

DOS
PO

A

A

DESTA COMISSÃO SE DÁ COM RELAÇÃO

DOIS PONTOS: A QUESTÃO DA PRISÃO PERPÉTUA E A DA CRIAÇÃO

DO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
A COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA REÚNE AS SUBCOMISSÕES DE PRINCÍ
PIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO, REGIME DA PROPRIEDADE

00

SUBSOLO E ATIVIDADE ECONÔMICA; QUESTÃO URBANA E TRANSPORTE
POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRlA E DA REFORMA AGRÁRIA.

•

NAS DUAS PRIMEIRAS, TENDO COMO REFERÊ�CIA OS DEBATES ATÉ AGORA

REA

LIZADOS, HÁ UMA TENDÊNCIA DE SEREM MANTIDOS OS AVANÇOS OBTIDOS

NA

FASE DAS SUBCOMISSÕES . EM CONTRAPARTIDA, A SITUAÇÃO É

GRAVÍSSIMA

NA COMISSÃO DA ORDEM ECONÔMICA. AS ENTIDADES POPULARES

MANTIVERAM

CONTATO COM SEU RELATOR E COM VÁRIOS PARLAMENTARES QUE DELA

FAZEM

PARTE. A AVALIAÇÃO É QUE OS PONTOS DE MAIOR DIVERGÊNCIA SÃO A

IMIS

SÃO IMEDIATA DA POSSE E O LIMITE DO TAMANHO DAS PROPRIEDADES,

NO

CASO DA REFORMA AGRÁRIA; E A QUESTÃO DO MONOPÓLIO ESTATAL DO
LEO E DO CONCEITO DE EMPRESA NACIONAL E ESTRANGEIRA. A

CORRELAÇÃO

DE FORÇAS É PÉSSIMA: 25 CONSTITUINTES PROGRESSISTAS, 22 DE
E 18 DE CENTRO-DIREITA. NÃO HÁ EXPECTATIVAS DE CONSEGUIR

PETRÓ
DIREITA

MODIFICA

ÇÕES SUBSTANCIAIS NOS RELATÓRIOS DAS SUBCOMISSÕES. AO CONTRÁRIO, HÁ
O RISCO DE NOVOS RETROCESSOS. NESTE CASO, A MANUTENÇÃO DAS PRESSÕES
TORNÀ-SE AINDA MAIS NECESSÁRIA.
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3 . UMA SÉRIE DE ENTIDADES LIGADAS AOS MOVIMENTOS POPULARES

REUNI

RAM-SE, EM BRASÍLIA, DIAS 26 e 27 DE MAIO, PARA FAZER UM BALANÇO

DOS TRABALHOS DOS CONSTITUINTES NESTA PRIMEIRA FASE DAS SUBCOMIS
SÕES E, TAMBÉM, PARA TENTAR AMPLIAR A COLETA DE ASSINATURAS PARA
AS PROPOSTAS DE EMENDAS POPULARES E INTENSIFICAR A MOBILIZAÇÃO ,
QUE TERÁ A SEGUINTE DENOMINAÇÃO: "ARTICULAÇÃO NACIONAL DE ENTID�
DES PARA A MOBILIZAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE".

SEGUE,POR

COR

4 . REMETEREMOS OS RELATÓRIOS DAS COMISSÕES TEMÁTICAS LOGO APÓS

SUA

REIO, O OCX::UMENTO INTEGRAL QUE RESULTOU DESTA REUNIÃO.

APROVAÇÃO.
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Brasilia-DF., 02 de junho de 1987
AO
MNDDH - REGIONAL LESTE 1
Rua Capital Chaves, s/n2
26.000 - NOVA IGUAÇU - RJ

Caros amigos:
Devido a grande dificuldade que tivemos para

conseguir

avulsos contendo os relatórios das Subcomissões, só agora
mos encaminhando-lhes o material referente aos trabalhos

os

e que est�
da lª etapa

da Constituinte.
Esperamos contar com a compreensao dessa entidade,

e saben

do que esse material será de grande importância para acompanhamento e
análise das etapas vindouras, subscrevemo-nos.
Cordialmente,

•
��

Maria J�aim�
Coordenadora-Geral

Anexo: 1 jogo completo dos relat�rios finais
das 24 subcomissões.
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A P R E S E N T A Ç Ã O
Brasilia, 15 de junho de 1987
Senhor Presidente MÁRIO ASSAD
Ao

encerrarmos

os trabalhos desta comissAo, queremos expressar nossos
conosco, contribuiram para o bom

agradecimentos a todos quantos, juntamente

termo deste Substitutivo.

Honrados com o encargo de Relator nAo poderiamos, de modo algum,
reivindicar mais que a coordenaçAo dos trabalhos vindos das Subcomissões; e esta
coordenação,
fizêmo-la
estimulados
pela convicção de que elaborar uma
Constituição democrática é, acima de tudo, um trabalho necessariamente coletivo.
Por isso, salvo em detalhes irrelevantes, o conjunto de normas, objeto de
emendas e discussões, foi principalmente o produto da esplêndida tarefa
socializada
e democratizada de todos os Constituintes integrantes desta
comissão.
Os debates, as dis,cussões por vezes veementes, vieram em benefié:io do
e�grandecimento do Substitutivp resultante.
cumpre

deixar

consignado,

neste

momento, os nossos profundos
aos assessores Antonio Ponce,
Fidelis Paulo Damião, Stela Maris Murta, Áurea Dias Sampaio, Luiz carlos Amora
Nogueira, Eduardo Kanan, Esdras Neves Almeida, José Sinval de Sá, Anna Maria
Villela, Marcos santi, Jairo Bisol, Helena Wood Franco e Elias Oliveira,· sem
cuja dedicaçAo, competência e devoção ao trabalho, virtudes demonstradas sob
condições excepcionais, não teria sido possivel, nos prazos regimentais,
apresentar o nosso relatório em tempo hábil. Esses assessores, pela sua
competência, garantem o prestigio e a eficiência do Senado Federai e da camara
dos Deputados.
agradecimentos ao Dr. Israel Alves de Castro e

Salientamos também o trabalho exemplar dos secretários carlos Brasil,
coordenador dos trabalhos da secretaria desta Comissão, Ãllia Tobias, Regina
Mariz e Walter Figueira. E, no PRODASEN, a incansável dedicação de seus
funcionários, com destaques para Sérgio de Otero Ribeiro, Ant�nio Augusto Araujo
da cunha, Kleber Gomes Ferreira Lima, Francisco Arthur. Borges Netto e Patricia
Araujo da CUnha.
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,Finalmente, queremos afirmar que o nosso trabalho, com a colaboração de
todos, procura, sobretudo, consolidar a democracia mais uma vez tentada em nossa
Nação, pela erradicação da pobreza absoluta e pela implementação de projetos de
alto significado social e económico.
Atenciosamente,

R E L A T Ó R I O

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Constituintes

1.
Comecemos pelo paradoxo que seduzia Wittgenstein, indagando: " A
partir de quantas casas ou ruas uma cidade começa a ser cidade? "· sem o mínimo
pudor pela vulgaridade da reflexão, alguns Constituintes julgam inteligente
perguntar a partir de quantos titules, capitules e dispositivos uma Constituição
é ou deixa de ser Constituição. Afinal, que espécie de preocupação é essa? Em se
tratando de se constituir uma Ordem Nova, como saber aprioristicamente quantas
disposições são necessárias? o que importa é lapidar os principies pelos quais a
sociedade deve ser o que se quer que ela seja, e as normas fundamentais, sob a
injunção das quais a sociedade não possa deixar de ser o que ela deve ser. "A
priori", não se pode saber quantas normas são necessárias para que o conjunto
delas seja uma Constituiçãó e a partir de quantas deixaria de ser. o que
realmente importa é que a constituição seja, de fato e de direito, Constituição.
E o seja por desconstituir a Ordem Velha e constituir a Nova e, ainda, por ser o
lugar onde a sociedade consolida seu pacto de convivência, enraizado numa
soberania que está igualmente presente, como força , em cada um e em todos.
Somos urna sociedade má, que institucionalizou e legalizou a injustiça. Somos urna
ordem social e juridicamente imoral. Este é o ponto de partida:. a rigor, não há
o que conservar e há muito o que desfazer antes de começar a fazer. Se
emergirmos deste imperativo de consciência, pelo menos saberemos quem somos, já
que não somos mais que duas espécies: os que querem substituir e os que querem
reproduzir o sistema, e como os que desejam reproduzir o sistema não são
conceitualmente constituintes, acabaremos por nos reconhecer
pela
unica
diferença objetivamente relevante: ser ou não ser constituinte.
A Comissão de Sistematização que leve a sério, se quiser: a forma que
o paradoxo do sorita assumiu entre nós pode levar-nos ao ridículo de urna
Constituinte que, enredada na diversidade e no volume do que precisa ser mudado,
decidiu nada mudar em razão de duas covardias historicamente inolvidáveis: a ·que
advém do susto pelo tamanho da mudança necessária e a que advém da reação dos
que não a querem, os donos do poder, um reduzido numero de sultões bem
acomodados nos coxins da concentração de riqueza, onde desfrutam, sem pudor, das
"mil mulheres de Mulei-Amé" e de "todas as arcas de sardanapalo".
2.

E a utopia, o que é ?

Ora, quem não sabe que ela é o pensamento e o sentimento dos que
padecem, na própria carne, a insuportabilidade_do Sistema. Povo injustiçado sem
utopia não é povo; é um amontoado de escravos ou prisioneiros da impotência, da
resignação covarde e da fatalidade, que só é fatalidade justamente porque lhes
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falta a utopia. o que muitos nesta Assembléia não querem saber, mas a comissão
de Sistematização-não tem corno simular que não sabe, é que aqui se está fazendo
da utopia um argumento de hipócritas e de vilões. "Querem avançar demais", eles
dizem, corno se houvesse urna regra supraconstitucional que demarcasse a partir de
quantas casas ou ruas urna cidade começa a ser cidade. Nós, que estamos
testemunhando, em diversos setores do mecanismo regimental, a libertinagem do
regresso, pois quem entende legitirnq amarrar o avanço tem as mesmas razões para
desamarrar o atraso, nós queremos saber quem é o autor dessa regra segundo a
qual avançar é perigoso; e queremos saber por que o é e qual é exatamente a
linha limítrofe a partir da qual avançar é avançar demais. Na verdade, e não
mais que de repente, estamos aprendendo uma novidade conceitual: utopia é o que
não devemos fazer porque alguém, que não conhecemos, decidiu que não devemos
fazer. As velhas elites fazem desse paradoxo o seu jogo mais sujo: insinuam que
as Forças Armadas não querem. Ora, se as Forças Armadas não querem, elas que o
digam, porque, a ser verdadeiro o que as elites cochicham tieletereamente ao pé
do ouvido, as Forças Armadas jogam ainda mais sujo qu·e elas e nós não
acreditamos nesta ignomínia. Hoje, para nós, a expressão "forças ocultas" é um
eufemismo. Conhecemos de sobra essas forças. A ocultação oculta tudo somente
quando .se oculta a si mesma. Quando se sabe que a ocultação é ocultação, o
efeito que ela produz é a exata inversão do que pretende. A ocultação que não
consegue ocultar-se a si mesma mostra tudo, mostra quem se oculta e a razão pela
qual se oculta, e ainda tem o condão paradoxal de desvelar a má qualidade
política e moral de quem se oculta. Sabemos quem compõe as velhas elites,
sabemos que, mesmo quando nacionais por origem, elas são internacionais, e
sabemos que há militares nelas, mas também sabemos que.o militar brasileiro é
nacionalista, quer uma sociedade justa e sente pelas velhas elites a mesma
repugnAncia que sentimos. Se não depositássemos esta confiança no militar
brasileiro, se não os sentíssemos como irmãos, se não os tivéssemos dentro do
"nós" (nós queremos, nós lutamos, nós sonhamos) da solidariedade nacional,
estaríamos brincando de .fazer constituição, pois a sério, não
se
faz
constituição nenhuma quando se está submetido ao "nihil obstat" de qualquer
espécie de poder que não seja o do povo. Aliás, se nossa constituiçã·o não
superar a resistência das elites, ela acabará tripudiando sobre a miséria
nacional. E já não escapa de nenhum brasileiro consciente esta terrível
evidência:
se
ficar
provado que não temos corno fazer uma verdadeira
constituição, a do povo que é pobre, ficará provado, pela mesma razão, que é
nosso dever de pessoa e de povo tentar urna revolução constitucional, contando
para isso, sem dúvida, com os militares de coração brasileiro. Nós pertencemos à
Pátria porque a Pátria nos pertence; em cada um o pertencimento acontece
absolutamente igual; se a Pátria pertencesse às velhas elites, ou às forças
militares, ou a ambas ao mesmo tempo, pertencer à Pátria seria pertencer-lhes, e
ninguém aceitaria a desonra deste absurdo. Graças a Deus, esta contradição está
bem amadurecida nà consciên�ia política e social de nosso povo, manifestamente
na dos trabalhadores e dos intelectuais. A Comissão de Sistematização precisa
martelar em cima disso: esta Constituição é decisiva porque este fim de século é
dec�sivo. Em ultima análise, estamos decidindo se acontecerá ou não a mais
trágica convulsão social de nossa história antes do século XXI oµ nos seus
primórdios.

K orgulho deA Comissão
da
entregar à

Soberania e dos Direitos do Homem e da Mulher tem o
comissão de Sistematização um documento histórico.
Escoirnado de algumas deficiências que certamente passaram desapercebidas,
acreditamos que o Povo do Brasil pode se orguihar de nosso trabalho. Neste
momento, estamos transferindo à Comissão de Sistematização urna responsabilidade
incontornável: ou assume, aperfeiçoando, ou elabora um documento superior,
mantendo
o
espírito
humanista,
social, político e juridico de nosso
Substitutivo, substancia esta que consideramos intocável. Para nós, a terceira
alternativa,
que
consiste
na substituição por documento compositivo e
estrategicamente elástico e ambigUo, não poderá passar sem a nossa denúncia.
Estamos igualmente preparados para abraçar a causa de um documento superior e
para repudiar a causa de um documento concessivo, que, a pretexto de agradar a
todos, agradará apenas às insensíveis e desumanas expectativas dos poucos
brasileiros em torno dos quais se concentra a renda nacional. E para que tudo
isso não fique apenas no que foi dito mas não foi feito, publicarem0s em forma
de livro o nosso Substitutivo e o debate que em torno dele se travou, a fim
de
que todos os brasileiros possam confrontar o nosso trabalho com o texto que
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TÍTULO IV

integrar a nova Constituição, a partir do pressuposto de que, tudo que estamos
fazendo como Constitu.intes deve converter-se em informação ao alcance de todos.
A hora nacional é assim, a de assunção total das responsabilidades.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

E é para responsabilizar que repetimos: não aceitamos o argumento da
utopia. Pelo contrário, se a utopia é o ativo desejo de mudar vividos pelos que
padecem a insuportabilidade do sistema, ela é a nossa causa, o nosso grito, a
nossa crença e a nossa paixão. o paradoxo não é o de Wittgenstein. Não queremos
saber a part·�.r de quantas casas ou ruas uma cidade começa a ser cidade. o que
nós queremos saber não tem nada de paradoxal. Aconteça o que acontecer· nesta
Assembléia, acabaremos sabendo. Nós queremos saber é a partir de que causas e
principias uma constituição brasileira pode ser, ao mesmo tempo, verdadeiramente
brasileira e verdadeiramente Constituição. Em suma, uma Constituição que,
desconstituindo a brutalidade autoritária da organização nacional, constitua o
que jamais se tentou constituir: constitua o povo como povo de verdade, isto é,
da
soberano; constitua a sociedade como convivência solidária emergente
nacionalidade; constitua o Estado como instrumento de uma sociedade que seja
sociedade por socialiZar a justiça; e, finalmente, constitua uma verdadeira
Pátria, porque Pátria só é realmente Pátria se �odos os que moram nela desfrutam
das mesmas oportunidade de acesso aos valores fundamentais da vida humana.

CAPÍTULO I

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II

- DA ANISTIA
TÍTULO I
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I .

1

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS
Art, lg - O Brasil é uma nação fundada na comunhão dos brasileiros,
irmanados num povo independente que visa a construir uma sociedade livr�., justa
e solidária, segundo sua índole e a determinação de sua vontade.
Art. 2g - o fundamento da comunhão nacional é a dignidade da pessoa
humana, cujos di .reitos fundamentais são intocáveis.
Art. 3g - São direitos e liberdades individuais invioláveis:

TÍTULO I
DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I

- DOS DIREITOS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO II

- DOS DIREITOS COLETIVOS

I
Vida;

CAPÍTULO III - DOS DIREITOS POLÍTICOS

DOS FUNDAMENTOS DA NAÇÃO
- DO POVO E DA NACIONALIDADE

CAPÍTULO II

- DA SOBERANIA DO POVO
- DO ESTADO E DE SUAS RELAÇÕES
ORGANISMOS INTERNACIONAIS

COM

DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
- DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

CAPÍTULO II

- DA DEFENSORIA DO POVO

condição

de

sujeito .de direitos pelo nascimento com

d) na impossibilidade comprovada de exercer, imediata e eficazmente, a
garantia prevista na alinea "b", o Estado tem o dever de estal:!elecer programas e
organizar �anos para a erradicação da pobreza absoluta, hipótese em que a
execução
exigibilidade do direito à existência digna se circu�screve à
tempestiva das etapas previstas nos aludidos planos e programas;

OS DEMAIS ESTADOS E

TÍTULO III
CAPÍTULO I

a

c) o orçamento da União consignará a dotação necessária e suficiente ao
cumprimento do dever previsto na alínea anterior;

CAPÍTULO III - DO ESTADO E DE SUAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE
CAPÍTULO IV

a) Adquire-se

b) a alimentação, a saúde, o trabalho e sua remuneração, a moradia, o
saneamento básico, a seguridade social, o transporte coletivo e a educação
consubstanciam o mínimo necessário ao pleno exercicio do direito à existência
digna, e garanti-los é o primeiro dever ·ao Estado;

TÍTULO II
CAPÍTULO I

- A VIDA, A EXIST�NCIA DIGNA E A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL.

CAPÍTULO III - DO TRIBUNAL DE GARANTIAS DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS

---

e) o excesso de lucro nas atividades econômicas e financeiras será
detinido por lei• obrigatoriamente aplicado no programa nacional de erradicação
da pobreza;

f) é assegurado às crianças pobres o regime de semi-internato no ensino
de lQ grau, na rede oficial,
g) por absoluta incapacidade de pagam.anta, ninguém poderá ser privado
dos serviços públicos de água, esgoto e enel"gia elétrica;
h) até a erradicação definitiva da pobreza absoluta, suas vitimas têm
direito ao amparo e assistência do Estado e dà sociedade;
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VI

a) É assegurado
informações incorretas;

i) a mais grave ofensa à vida, à existência digna e à integridade
fisica e mental é a tortura, crime de lesa-humanidade a qualquer titulo,
insuscetível de fiança, prescrição e anistia, respondendo por ele os mandantes,
os executores, os que, podendo evitá-lo, se omitirem, e os que, tomando
conhecimento dele, não o comunicarem na forma da lei.

- A CIDADANIA.

b) todos têm direito a participação no exercício popular da soberania;
c) todos têm direito de exigir a prestação tutelar e jurisdicional do
Estado,. como garantia da plena eficácia dos direitos
assegurados
pela
constituição e as leis;
d) a lei punirá como crime
direitos e liberdades fundamentais;
homem

qualquer

discriminação atentatória aos

e a mulher são iguais

em direitos e obrigações, inclusive
exceção dos que têm a sua
origem na gestação, no parto e no aleitamento;

os de natureza doméstica e familiar, com a �nica

f) ressalvada a compensação para igualar as oportunidades de acesso aos
valores da vida e para reparar inj'ustiças produzidas por discriminações não
evitadas, ninguém será privilegiado
ou prejudicado em razão de nascimento,
etnia, raça, cor, idade, sexo, comportamento sexual, estado civil, natureza do
trabalho, religião, convicções politicas,ou filosóficas, deficiência física ou
mental, ou qualquer outra condição social ou individual;
g) lei
complementar
garantirá amparo especial
infãncia, à velhice e â deficiência fisica ou mentà11

à

maternidade,

h) serão
gratuitos
todos os atos necessários ao exercício
cidadania, inclusive os de natureza processual e os de registro civil.
IV

VII

o

todos

nas

direito
mesmas

de

resposta

condições

do

a

ofensas ou a

agravo sofrido,

- A PRIVACIDADE:

a) da Vida particular e familiar;

a) Todos são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado;

e) o

a

b) a resposta
far-se-á
acompanhada. de retrataçao.

II
- A NACIONALIDADE, PELA QUAL SE PERTENCE AO POVO BRASILEIRO E SE
ADQUIRE A CONDIÇÃO NECESSARIA PARA INTEGRAR A SUA SOBERANIA.
III

- A HONRA, A DIGNIDADE E A REPUTAÇÃO.

à

da

- A LIBERDADE.

a) Ninguém será, individual ou coletivamente,
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de·lei;

obrigado

a fazer ou

b) aos convocados a prestar serviços ao Estado, é concedido o direito
de invocar a objeção de consciência, sujeita a apreciação judicial, que,
admitindo a legitimidade da alegação, determinará prestação alternativa.
;� V
- A CONSTITUIÇÃO
DE FAMiLIA, PELO CASAMENTO
ESTÁVEL, BASEADA NA IGUALDADE ENTRE O HOMEM E A MULHER.

ou

POR UNIÃO

1

b) da moradia; nela ninguém poderá penetrar ou permanecer senão com o
consentimento do morador ou por determinaçao judicial, salvo em caso de
flagrante delito, ou para acudir vitima de crime ou desastre;
c) do

sigilo

autorização judicial.

da

correspondência e

das comunicaçõ�s em· geral, salvo

d) A imagem pessoal bem como a vida intima e familiar não podem ser
divulgadas, publicadas ou invadidas, sem a autorização do interessado;

e) Não
haverá empresas e atividades privadas de investigação e
prestação de �nformações sobre a Vida intima e familiar das pessoas.
f) o Estado não poderá
intima e a familiar das pessoas.

operar serviços de informações sobre a vida

g) Na esfera policial e militar o Estado poderá operar serviços de
informações que se refiram exclusivamente ao que a lei define como delinqUência
e
às atividades que visem a subverter, pela violência, os fundamentos
constitucionais da Nação.
VIII

- ACESSO A REFE�NCIAS E INFORMAÇÕES SOBRE A fRÔPRIA PESSOA.

a) É assegurado a todos o.acesso às referências e informações que a
cada um digam respeito, e o conhecimento dos fins a que se destinam, sejam essas
registradas por entidades particuiares ou públicas, inclusive as policiais e
militares, sendo exigível a correção � atualização dos dados, através de
processo judicial ou administrativo sigiloso;
b) é
proibido o registro informático sobre convicções pessoais,
atividades políticas ou vida privada, salvo quando se tratar de processamento de
dados não identificados individualmente, para fins de pesquisa e estatística;
c) o dano provocado pelo lançamento ou uso de registros falsos gera
responsabilidade civil, penal e administrativa;
d) é permitido o acesso às referências e informações relativas a
ausentes e a mortos, a requerimento de qualquer interessado, de acordo com os
casos previstos em lei;
cidadãos.

e) o

Brasil

não adotará o

IX

- A INFORMAÇÃO.

sistema

de numeração única para os seus

a) É plena a liberdade na educação dos filhos;
adotivos;

b) não

haverá

<listinção

entre

filhos

naturais, legítimos ou não, e

c) a lei protegerá e estimulará a adoção;
d) a lei não limitará o número de dissoluções da sociedade conjugal.

a) Todos têm direito a receber informações verdadeiras de interesse
particular, coletivo ou geral, dos órgãos públicos e dos órgãos privados com
função social de relevância pública;
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b) as pessoas responsáveis por informação falsa serão punidas pela lei.

X
- A LOCOMOÇÃO
NO TERRITÓRIO NACIONAL E, EM TEMPO DE PAZ, A
ENTRADA, A PERMANtNCIA OU A SAÍDA DO PAÍS, RESPEITADA A LEI.
XI
- O
EXERCÍCIO
DE QUALQUER TRABALHO, OFÍCIO OU
RESSALVADAS AS QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS QUE A LEI ESTABELECER.

TRABALHO.

XII

- O

LAZER

E

A

UTILIZAÇÃO

CRIADORA

DO

TEMPO

PROFISSÃO,

DISPONÍVEL

NO

- A LIVRE ESCOLHA INDIVIDUAL DE ESPETACULO PÚBLICO E DE PROGRAMAS
XIV
DE RÁDIO E TELEVISÃO.
a) As diversões e os �spetâculos públicos, incluidos os programas de
�elevisão e rádio, ficam sujeitos às leis de proteção da sociedade, que não
terão caráter de censura;
em relação ao menor,

c) é vedada a supressão, ainda que parcial, de espetáculo ou programa,
ressalvados os de incitamento à violência e defesa de discriminações de qualquer
natureza.
XV
- A EXPRESSÃO
TÉCNICA, CONFORME A LEI.
a) Os abusos que
comunicação serão punidos;

DA ATIVIDADE INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E
se

cometerem

pela

imprensa

e

demais

meios

de

b) aos autores pertence o direito exclusivo à util�zação, publicação e
reprodução comerciais ou não de suas obras, transmissivel aos herdeiros;
c) é
assegurada
a
proteção, confo�me a lei, às participações
individuais em obras coletivas, e á reprodução d,a imagem humana, inclusive nas
atividades esportivas;
invento;

d) é

garantido

ao

inventor

o privilégio temporário da utilização do

e) as
patentes
e
marcas de interesse nacional
consideração prioritária para o desenvolvimento cientifico e
Pais;

são objeto
tecnológico

de
do

f) são asseguradas a propriedade de marca de indústria e comércio e a
exclusividade do nome comercial;
g) o registro
efetivo da criação;

de

patentes

i) os produtos e processos resultantes de pesquisa que tenha por base
organismos vivos n!o serio patenteados;
j) por necessidade social, a autoridade pública poderá determinar a
imediata utilização de obras cientificas, assegurada justã in�enizaç�o.
XVI

XIII - A LIVRE MANIFESTAÇÃO INDIVIDUAL DE PENSAMENTO, DE PRINCÍPIOS
ÉTICOS, DE CONVICÇÕES RELIGIOSAS, DE IDÉIAS FILOSÓFICAS, POLÍTICAS E DE
IDEOLOGIAS, VEDADO O ANONIMATO E EXCLUÍDAS AS QUE INCITEM A VIOLtNClA E DEFENDAM
DISCRIMINAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA.

b) para a orientação de todos, especialmente
haverá serviço público de classificação e recomendação;

h) o Brasil não reconhece o direito de uso exclusivo quando o objeto da
criação se referir á vida, á alimentação e à saúde;

e marcas estrangeiras subordina-se ao uso

- O ASILO E

A

NÃO EXTRADIÇÃO.

a) Conceder-se-á asilo a estrangeiros perseguidos em razão de raça,
nacionalidade e convicções politicas, filosóficas ou religiosas, ou em razão de
defesa dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana;
b) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, se a
naturalização for posterior ao crime que houver motivado o pedido;
c) o Brasil não faltará à condição de pais de primeiro asilo, e só com
a presença do refugiado em território nacional poderá ser considerado pedido de
extradição;
d) a negativa de asilo e a expulsão de refugiado subordinar-se-ão a
amplo controle jurisdicional, vedada a repatriação a pais onde a vida e a
liberdade do refugiado estejam ameaçadas;
e) as representações diplomáticas e consulares do Brasil são obrigadas
a prestar assistência e proteção aos brasileiros em exilio e aos seus
familiares, vedada qualquer diferença de tratamento não definida em lei ou
tratado de que o Pais seja signatário.

XVII

-

A

PROPRIEDADE PRIVADA,

ASSEGURADA E PROTEGIDA PELO ESTADO.

a) A
de
uso pessoal ou familiar é insuscetivel de
bens
de
desapropriaç!o, salvo por inarredavel interesse social, ou utilidade
ou
necessidade pú.blica, mediante justa e imediata indenização, em dinheiro se assim

exigir o expropriado;

b) a de bens de produção é suscetivel de desapropriação por necessidade
ou utilidade pública ou por interesse social, desde que necessária à execução de
planos, programas e projetos de desenvolvimento social e econômico, sejam eles
da União, dos Estados ou dos Municípios, mediante justa indenização;
c) os critérios para determinar o valor e a forma de indenização por
desapropriação, constem eles da Constituição ou de leis, sempre levarão em conta
o não uso, o uso meramente especulativo do bem desapropriado nos últimos três
anos e, se bem de produção, a média da produtividade no mesmo periodo, além da
significação econômica do ato expropriatór�o em relação ao patrimônio do
expropriado, considerada a base de garantia de seus dependentes;
d) os
planos, programas e projetos de desenvolvimento social e
econômico dos Municipios serão submetidos á apreciação judicial antes de iniciar
as desapropriações necessarias.

XVIII - A SUCESSÃO HEREDITÁRIA.
a) A transmissão, por morte, ·de bens ou valores está sujeita a
emolumentos, custas e tributos proporcionais ao valor do quinhão, atendido o
principio social da distribuição da renda e da riqueza;
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b) não haverá incidência de tributos, custas ou emolumentos sobre a
transmissão, por morte, de bens que sirvam de moradia ao cônjuge sobrevivente ou
a herdeiros.

XIX

- A SEGURANÇA JURÍDICA.

a) A lei e o Estado garantirão a todos o acesso à justiça e,
respeitadas as condições legais, o pleno exercic.io dos direitos de ação, vedada
qualquer restrição ao controle jurisdicional da constitucionalidade;
b) a lei
lesão de d.ire
. ito;

não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma

c) a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato juridico perfeito
e a coisa julgada, só terá vigência após a publicação e, se �or restritiva de
direitos e liberdades, não comportará exceções e não poderá ter efeito
retroativo;
d) não haverá prisão civil;

e) não haverá foro privilegiado nem juizo ou tribunal de exceção;
f) não há
cominação. legal;

crime

g) presume-se
sentença condenatória;

a

sem

lei

anterior que o defina, nem pena sem prévia

inocência do

acusado até o trãnsito em julgado da

h) nos processos contenciosos, a instrução será contraditória, e em
todos os casos o julgamento será fundamentado, sob pena de nulidade;
i) a lei assegura
ampla
meios e recursos a ela inerentes;

defesa em qualquer processo, com todos os

j) ninguém será preso
senão em flagrante delito, ou por decisão e
ordem, escritas e fundamentadas, de autoridade judiciária competente;
k) o preso será informado de seus direitos e das razões de sua prisão,
à assistência da familia e de advogado da sua escolha, e a com
ele entrevistar-se antes de ser ouvido pela autoridade competente;

soberania dos vereditos, com os recursos previstos em lei, e a competência
exclusiva para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
r) são assegurados aos detentos assistência espiritual, sociabilidade,
ressocialização, comunicabilidade, trabalho produtivo e remunerado na forma da
lei, sendo iguais os beneficios concedidos aos presos de ambos os sexos;

s) é dever do Estado manter condições apropriadas, nos estabelecimentos
penais, para que as presidiárias possam permanecer com seus filhos durante o
periodo de amamentação;

t) nenhuma pena passará da pessoa do responsável; a obrigação de
reparar o dano e o per4imento de bens poderão ser decretados e executados contra
os sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido e de seus frutos;
u) depois de cumprida a pena, a privação de liberdade do condenado
importa a responsabilidade civil do Estado, que, feita a reparação, ajuizará a
ação de regresso;
v) a lei assegurará a individualização da pena e não adotará outras
além das que seguem: privação de liberdade; perda de bens em caso de
enriquecimento ilicito no exercicio de função pública, em desempenho direto ou
delegado, ou na condição de administrador de empresa concessionária de serviço
público, entidade de representação profissional, entidades da Administração
Indireta, fundações mantidas ou subvencionadas pelo Poder Público e instituições
financeiras; multa, que será proporcional ao bem juridico atingido nos crimes
que envolvem lesão patrimonial; prestação social alternativa, e suspensão ou
interdição de direitos;
w) o processo
judicial que
resguardado pelo segredo de justiça;

x) o sistema tributário levará sempre em conta a capacidade e.:onõmica
do contribuinte, e nenhum tributo será exigido ou aumentado sem lei que o
estabeleça, nem cobrado, em cada exercicio, sem que a lei que o instituiu ou
aumentou esteja em vigor antes do exercicio financeiro, ressalvado o disposto na
constituiçllo;
y) é dever do Estado prestar assistência judiciária gratuita aos que
não podem ter acesso â justiça sem sacrificio do minirno indispensável A
existência digna, nos termos da alinea "b" do inciso I, deste artigo.

tendo direito

l) a prisão de qualquer
pessoa será comunicada, dentro de vinte e
quatro horas, ao juiz competente e à familia ou pessoa indicada pelo preso e,
quando for ilegal, o juiz a relaxará, promovendo a responsabilidade da
autoridade coatora;
m) ninguém será obrigado a dar testemunho contra sua própria pessoa; o
silêncio do indiciado ou acusado não será incriminatório. É vedada a realização
de inquirições ou de interrogatórios sem a presença de advogado e, na ausência
deste, de representante do Ministério Público;
n) qualquer declaração obtida sób coação não terá validade como prova,
exceto contra o coator;
o) ninguém
competente;
criminal;

p) o

será

civilmente

processado
identificado

nem
não

sentenciado
será

senão pela autoridade

submetido á identificação

q) é mantida a
instituição do júri, com a organização que lhe der a
lei, assegurado o sigilo das votações, a plenitude da defesa do réu e a

versar a vida intima e familiar será

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS COLETIVOS

Art. 4Q - Sllo direitos e liberdades coletivos invioláveis:

I

- A REUNIÃ0.

a} Todos podem reunir-se pacificamente, em locais abertos ao público,
sem n•cessidade de autorização nem de prévio aviso à autoridade, salvo, no
�ltimo caso, quando a reunilo interferir no fluxo normal de pessoas e veiculos;
b) é livre a formação de grupos para reuniões periódicas.
II
a.)

paramilitar,

e

- A ASSOCIAÇÃO.

plena • lil>erdade de

aaaociaçlo,

inadllitidas

as

de caràter
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h) os sindicatos terão acesso aos meios de comunicação social, conforme

b) não será exigida autorização estatal para a fundação de associações;

a lei;

c) é vedada a interferência do Estado no funcionamento das associações;

i) se mais de um sindicato pretender representar o mesmo segmento
categorial ou a mesma comunidade de interesses profissionais,. somente um terá
direito à representação perante o Poder Público, conforme a lei.

d) as associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter
suspensas as suas atividades, exceto em consequência de decisão judicial
transitada em julgado;
e) ninguém
associado;

poderá

ser

compelido

a

associar-se

ou

a

V - A MANIFESTAÇÃO COLETIVA.
a) É livre a manifestação
associativos e sindicais;

permanecer

f) sem autorização por escrito do interessado, é vedado descontar
contribuições na folha de remuneração do trabalho do associado;
g) a inviolabilidade do domicilio é extensiva às sedes das entidades
assoc·iativas e às de ensino, obedecidas as exceções previstas em lei;
h) as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, possuem
legitimidade para representar seus filiados em juizo ou fora dele;
i) se mais de uma associação pretender representar o mesmo segmento
social ou a mesma comunidade de interesses, somente uma terá direito a
representação perante o Poder Público, conforme a lei;
j) as entidades assistenciais e filantrópicas, quando
subvencionadas pelo Estado, terão sua administração renovada a cada
vedada a reeleição para o periodo seguinte.

mantidas ou
dois anos,

a) Os direitos de reunião e associação estão compreendidos na liberdade
de culto, cuja profissão por pregações, rituais e cerimoniais públicos é livre;
b) respeitada
a
liberdade individual de participar, é livre a
assistência religiosa nas entidades civis e militares e nos estabelecimentos de
internação coletiva.
IV - O SINDICATO.

b) a
sincUcatos;

lei

não

poderá

b) é livre a paralisação do trabalho, seja qual for a sua natureza e a
sua relação com a comunidade, excluida a iniciativa de empregadores, não podendo
a lei estabelecer outras exceç�es;
c) na hipótese de paralisação do trabalho, as organizações de classe
adotarão as providências que garantam a manutenção dos serviços indispensáveis
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
d) os abusos cometidos sujeitam seus responsáveis ás penas da lei;
e) a manifestação de greve, enquanto perdurar, não acarreta a suspensão
dos contratos de trabalho ou da relação de emprego público;
f) a lei não poderá restringir ou condicionar o exercício dessa
liberdade ao cumprimento de deveres ou ônus, salvo o disposto nas alíneas "c" e
"d" deste inciso;
g) em caso algum a paralisação coletiva do trabalho será considerada,
em si mesma, um crime.

III - A PROFISSÃO DE CULTO.

a) É plena a liberdade de organização
inclusive dos servidores públicos civis;

•

coletiva em defesa de interesses grupais,

sindical dos trabalhadores,

exigir �utorização do Estado para a fundação de

c) é vedada a interferência do Estado no funcionamento das organiza�pes

sindicais,

d) é igualmente livre a organização de associações ou comissões de
trabalhadores no seio das empresas ou estabelecimentos empresariais, ainda que
sem filiação sindicai,
e) a lei não exigirá a contribuição sindicai, mas facultará aos
estatutos dos sindicatos esta exigência, proibido o desconto de contribuições
diretamente sobre o salário, salvo autorização pór escrito do interessado;
f) os aposentados terão direito de votar e ser votados nas organizações
sindicais;
g) a lei não obrigará a filiação a sindicatos e ninguém será obrigado a
manter a filiação;

VI

- A VISIBILIDADE E A CORREGEDORIA SOCIAL DOS PODERES.

a) Aos sindicatos e às associações em geral é reconhecida, mediante
requerimento, a faculdade de exigir do Estado a informação clara, atual e
precisa do que fez, do que faz e do que programou fazer, bem como a exibição dos
documentos correlatos, não podendo a resposta exceder de noventa dias;

b) o dever de informar de que trata este inciso abrange a realização da
receita e as despesas de investimento e custeio dos fundos públicos, obriga a
todos os órgãos federais, estaduais e municipais, da Administração Direta ou
Indireta, e se estende às empresas que exercem atividade social de relevAncia
pública,
ressalvados quanto a estas as que digam respeito a custos e
investimentos sem repercussão na balança comercial do Pais;
c) o requerimento de informações não será indeferido sob alegação de
sigilo de Estado, sUvo nas q�estões que digam respeito às relações diplomáticas
ou militares com outros Estados, e, nas questões econômicas e financeiras, pelo
tempo necessário à preparação das medidas quando o prévio conhecimento delas
pode torná-las ineficazes ou favorecer o enriquecimento ilic1eo;
d) os meios de comunicação comungam com o Estado o dever de prestar e
socializar a informação;
e) os documentos que relatam as ações dos poderes estatais serão
vazados em linguagem simples e acessivel ao povo em geral:
f) haverá, em-todos os niveis do Poder, a sistematização dos documentos
e dos dados, de modo a facilitar o acesso e o conhecimento do processo das
decisões e sua revogações;
g) não haverá documentos sigilosos a respeito de fatos econômicos,
politicos, sociais, históricos e cientificos, passados vinte anos de sua
produção.
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VII

- A PARTICIPAÇÃO DIRETA.

a) Ê garantida a participação dos movimentos sociais organizados na
Administração Pública no Ambito de bairro, distrito, Municipio, Estado e
Federação, visando à defesa dos interesses da população, a desburocratização e o
bom atendimento ao público;

b) para os demais brasileiros entre dezoito e setenta anos de idade,
salvo os que não saibam exprimir-se no idioma oficial e os que estejam privados
dos direitos políticos, o alistamento e o voto são obrigatórios;
c) o sufrágio popular é universal e direto, e o voto, igual e secreto,
respeitada a proporcionalidade nas eleições para cargos legislativos.
II

- A ELEGIBILIDADE.

b) as entidades e associações representativas de interesses sociais e
coletivos, vinculadas ou não a órgãos públicos, serão parte legitima pa.ra
requerer informações ao Poder Público e promover as ações que visem à defesa dos
interesses que representam, na forma da lei;

a) São condições de elegibilidade: a nacionalidade, a cidadania, a
idade, o alistame. to, o domicilio eleitoral e a filiação partidária;

c) a lei regulamentará o acompanhamento, o controle e a participação
dos representantes da comunidade no planejamento das ações de governo, nas
etapas de elaboração e execução, garantido o amplo acesso á informação sobre
atos e gastos do governo e das entidades controladas pelo Poder Público,
relativos á gestão dos interesses coletivos;

c) são inelegíveis para os mesmos cargos: o Presidente e o Vice
PresijeGte da República, os Governadores e Vice-Governadores de Estado, os
Prefeitos e V �e-Prefeitos, e quem os houver sucedido, durante o mandato;

d) nos serviços públicos e atividades essenciais executados diretamente
pelo Estado ou administrados sob regime de permissão ou concessão, haverá
obrigatoriamente uma comissão da qual participarão representantes do órgão
concedente, da empresa concessionária, de seus empregados e dos usuários, para
efeito de fiscalização e planejamento, na forma da lei.
CULTURAL.

VIII

- O

MEIO

AMBIENTE,

A

NATUREZÂ

E

A

IDENTIDADE HISTÓRICA E

a) Todos têm direito ao meio ambiente sadio e em equilíbrio ecológico,
à melhoria da qualidade de vida e á preservação da natureza e da identidade
histórica e cultural da coletividade;
b) a ampliação ou instalação de usinas nucleares, de indústrias
poluentes e de outras obras de grande porte, suscetiveis de causar danos á vida
e ao meio ambiente, dependem da concordância das comunidades diretamente
interessadas, manifestada por consulta popular.
IX

- O CONSUMO.

a) Ê da responsabilidade do Estado controlar o mercado de bens e
serviços essenciais à população, sem acesso aos quais a coexistência digna é
impossivel;

b) o Estado proverá o minimo indispensável ao consumo essencial dos
brasileiros sem capacidade aquisitiva, atendendo para esse efeito o disposto no
art. 3Q, inciso I, alineas "b", "c" e "d";
c) as associações, sindicatos e grupos da popu�ação são legitimados
para exercer, com o Estado, o controle e a fiscalização de suprimentos,
estocagens, preços e qualidade dos bens e serviços de consumo;
d) O congresso
Defesa do consumidor.

Nacional

instituirá,

por lei complementar, Código de

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS POLÍTICOS
Art. SQ - São direitos políticos invioláveis:
I

- O ALISTAMENTO E O VOTO.

a) São facultativos o alistamento e o voto dos maiores de dezesseis e
mé,wres de dezoito, bem como dos maiores de setenta anos, na data da eleição;

b) são inelegíveis os inalistáveis e os menores de dezoito anos;

d; r a concorrerem a outros cargos, o Presidente e o Vice-Presidente
da República
Governadores e os Vice-Governadores de Estado e os Prefeitos e
os Vice-Prefe�cos dev�m renunciar 6 {seis) meses_antes do pleito;
e) ��o, ainda, inelegiveis: o ocupante, titular ou interino, de cargo,
-,.,,o ou fu:1ç.io, cujo exercício possa influir para perturbar a normalidade ou
tornar
duvidosa
a
legitimidade
das
eleições, salvo se se afastarem
definitivamente de um ou de outro, no prazo estabelecido em lei, o qual não será
maior de 6 (seis) nem menor de 2 (dois) meses anteriores ao pleito, estipulados
desde já os s,!guintes: Ministro de Estado e Secretário-Geral de Ministério,
Secretário
óe Estado e Secretário-Geral, que não seja membro do Poder
Legislativo Federal ou Estadual, Presidente, Secretário-Geral, Secretário e
Superintendente de ôrgãos da Administração Pública direta ou indireta, incluídas
as Fundações instituídas pelo Poder Público
6 {seis) meses, reduzidos a 4
(quatro) meses, quando candidato a:cargo municipal;

.;1:·

f) são inelegiveis os Oficiais-Comandantes de guarnições das Forças
Armadas, de ·Policias Militares de Estados, de Territórios e do Distrito Federal,
de Corpos de Bombeiros Militares, salvo se se agregarem, com vencimentos, 6
(seis) meses antes do pleito; para os militares sem comando, o prazo de
agregação, com as mesmas vantagens, é de 3 (três) meses; os não eleitos serão
automaticamente reintegrados à atividade, em suas respectivas corporações, sem
prejuízo funcional; os eleitos passarão à reserva com os direitos adquiridos;
g) são igualmente inelegíveis, no território de jurisdição do titular,
o cônjuge e os parentes por consanguinidade, afinidade ou adoção, conforme a
lei;
h) são ainda inelegíveis os condenados em ação popular por lesão ou
endividamento irresponsável da União, dos Estados e dos Municípios, salvo os
reabilitados conforme a lei;
i) os servidores civis não incluidos na alinea "e" serão licenciados,
assegurada a remuneração que percebem, 3 {três) meses an�es e até 30 {trinta)
dias após o pleito a que se candidatarem;
j) lei
III

complementar definirá outros casos e prazos de inelegibilidade.
� A CANDIDATURA.

a) São condições da candidatura para cargos providos por eleição: a
elegibilidade e a escolha em convenção partidária;
b) são privativas de brasileiros natos as candidaturas para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República e de Presidente da Càmara dos
Deputados e do Senado Federal.
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Art. 9Q - Pertencem ao povo do Brasil:
IV

- O MANDATO.

a) os detentores de ma datos eletivos têm o dever de prestar contas de
s�as atividades aos eleitores;
b) o mandato parlamentar poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral
no prazo de até seis meses após a diplomação, instruida a ação com provas
conclusivas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude e transgressões
eleitorais;
c) a ação de impugnação de mandato tramita em segredo de justiça;
d) convicto o juiz de que a ação foi temerária ou de manifesta má fé, o
impugnante reponderá por denunciação caluniosa;
V
a) É
eleitores;

- A CijIAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS.
livre

a

criação de partidos politicos, compostos de brasileiros

b) o funcionamento dos partidos politicos depende de prévio registro na
justiça eleitoral;
c) a

lei

- os brasileiros natos:

I

disporá

sobre a organizaç?o e o funcionamento dos partidos
politicoa, que nlo poderão ser dissolvidos compulsoriamente, nem mesmo por
decisão judicial, uma vez reconhecida a validade de seu registro;
d) é assegurado a todo partido
matéria constitucional e iegislativa.
VI
- OS PARTIDOS
SOCIAL CONFORME A LEI.

POLÍTICOS

político o direito de iniciativa em

TERÃO ACESSO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

a) os nascidos no Brasil, embora de pais estrangeiros, desde que estes
não estejam a serviço de seu pais;
b) os

nascidos

no

estrangeiro,

de pai brasileiro ou mãe brasileira,

desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira,
desde que registrados em repartição brasileira competente, ou, desde que venham
a residir no Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem pela
nacionalidade brasileira em qualquer tempo;
II
- os
brasileiros naturalizados: os que, na forma da lei,
adquirirem nacionalidade brasileira, exigidas aos originários dos países de
lingua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e ido.neidade moral.
Art. 10 - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros
natos e naturalizados, salvo o disposto no art. 5Q, inciso III, alinea "b".
Art, 11 - A aquisição voluntária de nacionalidade estrangeira não
implicará em perda da nacionalidade brasileira, a não ser nos seguintes casos:
- quando houver expressa manifestação de renúncia do interessado
I
à nacionalidade brasileira de origem;
- quando a renúncia à nacionalidade
II
prévio à obtenção de nacionalidade estrangeira.

CAPÍTULO II

Art.7 Q - É vedada a cassação de direitos politicos, salvo em virtude
de cancelamento da naturalização, por sentença judicial, e de incapacidade civil
absoluta.

DA SOBERANIA DO POVO

haverá

sanção

penal

que

importe

a perda definitiva dos

f 2Q - A aplicação da sanção penal de suspensão dos direitos políticos
depende de sentença transitada em julgado, que a ela se refira explicitamente.
TÍTULO II
DOS FUNDAMENTOS DA NAÇÃO
CAPÍTULO I
DO POVO E DA NACIONALIDADE
Nacional,

Art. 8Q - O

povo brasileiro é o sujeito da Vida Politica e da His�ória

origem for requisito

Art. 12 - A língua oficial do Brasil é o Português, e são simbolos
nacionais a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas da República, adotados na data
da promulgação da Constituição.

Art.6 Q - A lei não poderá excluir os militares, os policiais militares
e os bombeiros militares do exercicio de qualquer direito político.

f lQ - Não
direitos politicos.

de

Art. 13 - A

soberania

do Brasil pertence ao povo e só pelas formas de
é licito assumir,

manifestação da vontade dele, previstas nesta Constituição,
organizar e exercer os Poderes do Estado.

Art. 14 - o caráter necessariamente coletivo e majoritário das decisões
nacionais e as formas necessariamente constitucionais dos procedimentos pelos
quais elas são tomadas garantem ao povo o exercício da soberania.
Art. 15 - O povo exerce a soberania:
I
suas emendas;

- pela consulta plebiscitária na elaboração da Constituição e de

II
- pelo sufrágio universal,
funções de governo e legislação:
leis;

III

secreto e igual, no provi,mento das

- pelo direito de iniciativa na elaboração da constituição e das

IV
- pela participação da sociedade organizada na desigNação dos
candidatos a membros da Defensoria do Povo e do Tribunal de Garantias dos
Direitos constitucionais,
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- pela obrigatoriedade de concurso público de provas nas funções
V
de jurisdição e administração, ressalvadas, no último caso, as em que lei
complementar definir a confiança do superior hierárquico como mais importante
para o serviço que a própria habilitação profissional;

projetos e ações para o desenvolvimento econômico e social, cuja reciprocidade
não pode ser abstraída;

- pela livre ação
VI
sociais de relevância pública.

III
- empreender,
por
etapas
planejadas e constitucionalmente
compulsórias, a erradicação da pobreza e a interpenetração dos estrato�·sociais,
de modo que todos tenham iguais oportunidades de viver saudável e dignamente,

corregedora sobre

as funções públicas e as

Art. 16 - A cidadania é a expressão individual da soberania do povo.
CAPÍTULO III
DO ESTADO E DE SUAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE
Art. 17 - o Estado é o instrumento e a mediação da soberania do Povo.
Art. 18 - Pela vontade·, de seu povo, o Brasil é uma República Soberana,
um Estado Democràtico de Direito e uma Federação indissolúvel de Estados-membros
e Distrito da capital.
Art. 19 - o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são os principais
órgãos da soberania do povo e exercem, harmônica e independentemente, os Poderes
fundamentais do Estado.
Art. 20 - o Estado orasileiro exercerá soberania politica e econômica
permanente sobre todos os recursos naturais que se encontram no seu território e
sobre os bens criados pelo empenho e pelo trabalho de seu povo.
Art. 21.- Os fundamentos do Estado Brasileiro são:
I

- a soberania do povo (arts. 13 a 16);

II

- a nacionalidade (arts. 8Q a 12);

III

- a cidadania (art. 3Q, inciso III, e art. 16);

IV
- favorecer o sentido social da liberdade, a fim de que todos
disponham de tantas liberdades quanto o que mais dispõe de liberdades entre
todos, critério em que se legitima a intervenção equalizadora do Estado para
• ...... ,,...,,...,,.. '!l'I ,Hr,.,.,11.., d"' úinÃ aomocracia de liberdadar. i9ualadas1
v
- promover a jus'tiça social pela implementação das condições
necessárias para que a felicidade' de cada um não custe a infelicidade de ninguém
mas contribua para a felicidade de todos.
Art. 23 - São tarefas fundamentais do Estado:
- garantir a independência nacional pela preservação de condições
I
politicas, econômicas, cientificas, tecnológicas e bélicas que lhe permitam
rejeitar
toda
tentativa de interferência estrangeira na determiNação e
consecução de seus objetivos internos;
II
- assegurar a participação organizada do povo na formação das
decisões nacionais, defender a democracia politica e econômica e fazer respeitar
a constitucionalidade e a legalidade;
- democratizar a livre iniciativa, promovendo a distribuição da
III
riqueza, do trabalho e dos meios de produção, a fim de abolir todas as formas de
opressão e exploração e garantir o bem-estar e a qualidade de vida do povo.
CAPÍTULO IV
DO ESTADO E DE SUAS RELAÇÕES
COM OS DEMAIS ESTADOS E O.RGANISMOS INTERNACIONAIS

IV
- a dignidade intangivel da pessoa humana, asseguradà pela
impossibilidade constitucional de restrições ao pleno exercicio dos direitos e
liberdades fundamentais, ressalvado o estado de sitio;
v
- a representação, como condição sem a qual governar e legislar
configuram sedição e usurpação de poder, crimes insuscetiveis de anistia, de
prescrição e retroatividade de lei mais benéfica;
- o pluralismo politico como ga�tia da plena liberdade de
VI
assunção de ideologias e formação de partidos, exceção feita aos ideários que,
negando os fundamentos constitucionais da Nação, procuram legitimar minorias no
exercicio dos poderes do Estado.
Art. 22 - o Estado Brasileiro està submetido aos designios do povo e
suas finalidades internas fundamentais são:
I
- construir
uma
sociedada
na qual
fun<1amentaia d& Vida hu�ana aeja igual para todoa,

o

acesso

aoa

valorei

II
- consolidar a identidade povo e Nação pela integração de todos
nos processos das decisões nacionais, das politicas de procedimentos e doa

Art. 24 - o Brasil participa da sociedade internacional por meio de
�ra�a401 e gompromL••o• oom 01 Estados
Soberanoa,
com os
organismos
internacionais e OUtJ"&I entidades dotada.a de personalidade internacional, desde
que não afetem a soberania de seu povo.
Art. 25 - o Brasil não permitirá que conflitos internacionais em que
não é parte atinjam seu território e nele se transformem em fatores de
desagregação de sua gente.
internacionais do Brasil, à luz dos principies constantes ae u��l�t��v��
Internacionais de Direitos de que seja signatário, com ênfase nos·seguintes:
I

- o da independência nacional;

II

- o da intocabilidade dos direitos humanos;

III

- o do direito dos povos á soberania e á autodetermiNação1

IV

- o da igualdade entre os Estados;

v

- o da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados;

VI

- o da solução pacífica dos conflitos internacionais;

TÍTULO III
DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS

VII
- o da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e
o progresso da humanidade.
Art. 27 - Na ordem internacional o Brasil preconiza:
I
- a codificação progressiva do Direito Inte(nacional e a formação
de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos com poder de decisão
vinculatória.
II
- a instauração de uma ordem econômica justa e equitativa, com a
abolição de todas as formas de domiNação de um Estado por outro;
III
- a união de
armamentista e o terrorismo;

todos

os

Estados

Soberanos contra a competição

IV

- o desarmamento geral, simultAneo e controlado;

v

- a dissolução de todos os blocos político-militares;

- o estabelecimento de um
VI
vistas à criaçao de uma ordem internacional
justiça nas relações entre os povos;

sistema universal de segurança, com
capaz de assegurar a paz e a

VII
- o intercAmbio das conquistas tecnológicas e do patrimônio
cientifico e cultural da humanidade, sem prejuízo do direito â reserva de
mercado sempre que o controle tecnológico de nações estrangeiras possa implicar
domiNação política e perigo para a autodetermiNação nacional;
VIII - o direito universal de uso, reprodução e imitação, sem
remuneração, das descobertas cientificas e tecnológicas relativas â vida, â
saúde e â alimentação dos seres humanos;
- a suspensão do sigilo bancário, por decisão passada em julgado
IX
da suprema corte constitucional ou de Justiça do-Pais onde o titular da conta,
encoberto ou não pela personalidade jurídica, tenha domicilio.
Art. 28 - os
tratados
e compromissos-- internacionais d.ependem da
aprovação do congresso Nacional, excetuados os que visem simplesmente a
executar, aperfeiçoar, interpretar ou prorrogar tratados pré-existentes e os de
natureza meramente ad!ninistrativa.
; lQ - os tratados a que se refere a parte final deste artigo serão
levados, dentro de trinta dias, ao conhecimento do Congresso Nacional.
; 2Q - o conteúdo normativo dos tratados e compromissos internaciona'is
se incorpora â ordem interna, revoga a lei anterior e está sujeito â revogação
por lei nova ou Emenda constitucional.

CAPÍTULO I

'

DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
Art. 29 - os direitos, liberdades e prerrogativas previstos nesta
constituição não excluem outros inerentes aos princípios fundamentais da Nação,
ou constantes de Declarações Internacionais assinadas pelo Pais.
flQ - As normas que definem esses direitos, liberdades e prerrogativas
têm eficácia imediata.
f2Q - Na falta de leis, decretos ou atos complementares necessários á
aplicaçao dessas normas, o juiz ou o Tribunal competente :para o julgamento,
suprirá a lacuna, á luz dos princípios fundamentais da Constituição e das
Declarações Internacionais de Direitos de que o Pais seja signatário, recorrendo
de oficio, sem efeito suspensivo, ao Tribunal de Garantia dos Direitos
const� tµcionais.
§3Q - os suprimentos normativos deduzidos em última instãncia, na forma
do parágrafo anterior, terão vigência de lei até que o órgão competente os
revogue por substituição.
Art. 30 - A inviolabilidade absoluta dos direitos e liberdades da
pessoa e das prerrogativas inerentes â nacionalidade, à soberania do povo e â
cidadania, é garantida:
I

- pelo "habeas corpus";

II

- pelo "habeas data";

III

- pelo mandado de segurança;

IV

- pelo mandado de injunção;

V

- pela ação popular;

VI

- pela ação penal privada subsidiária;

VII

- pela ação requisitória de informações e exibição de documentos;

VIII - pela açAo de declaração de inconstitucionalidade.

Parágrafo único - Qualquer Juízo ou Tribunal, observadas as regras da
lei processual, é competente para conhecer, processar e julgar as garantias
constitucionais.

Art. 37 - cabe
ação
requisieória
de
informação e exibição de
documentos, ihclusive os encobertos por sigilo bancário e os relativos a
declarações de renda, quando necessários ao pleno exercício dos direitos e
liberdades individuais, coletivos e políticos constitucionalizados.

Art. 31 - conceder-se-á "habeas corpus":
- sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
I
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
poder;
II
- nas transgressões
apuração ou da punição.

casos de:

de sofrer
abuso de

disciplinares sem os pressupostos legais da

Art. 32 - Conceder-se-á "habeas data":

1

Art. 39 - As ações previstas no art. 30 são gratuitas, respondendo o
Estado pelos honorários advocaticios quando o autor for entidade beneficente ou
associativa de âmbito comunitário, ou pessoa física de renda familiar inferior a
dez salários mínimos.

Art. 33 - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger dir�ito
liquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por "habeas corpus"· ou
"habeas data", seja o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder pessoa
física ou jurídica, de direito público ou privado.

Art. 36 - Cabe ação penal privada subsidiária na ausência de iniciativa
do Ministério Púb�ico, seja qual for o crime, desde que sua perseguição
processual não esteja condicionada a queixa ou a representação.

- inexistência ou omissão de normas de qualguer grau e origem, ou
II
de atos administrativos ou jurisdicionais, sem os quais é inviável o pleno
exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas
inerentes á nacionalidade, á soberania do povo e à cidadania.
Parágrafo único - Nos casos de inconstitucionalidade por inexistência
ou omissão de atos de administração, se o Esta�o demonstrar comprovadamente a
impossibilidade da prestação por falta ou insuficiência de recursos, o Juizo ou
Tribunal a declarará para o efeito de exigir, em prazo que consignar, um
programa de erradicação da impossibilidade, ou, existindo o programa, para o
efeito de firmar prioridade e fixar os prazos limites das etapas de execução.

- para a retificação de dados, se não preferir fazê-lo através de
II
processo judicial ou administrativo sigiloso.

Art. 35 - Qualquer cidadão, partido politico, associação ou sindicato é
parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato ilegal ou lesivo
ao patrimônio público, à moralidade administrativa, à comunidade, à sociedade em
geral, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural e ao consumidor.

direta de declaração de inconstitucionalidade nos

- normas de qualquer grau e origem, ou atos jurisdicionais ou
I
administrativos de qualquer natureza e hierarquia, que inviabilizem o pleno
exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e as prerrogativas
inerentes á nacionalidade, à soberania do povo e à cidadania;

- para assegurar o conhecimento de informações e referências
I
pessoais, e dos fins a que se destinam, sejam elas registradas por entidades
particulares ou públicas, inclusive as policiais e as militares;

Art. 34 - Conceder-se-á
mandado
de
injunção,
observado o rito
processual do mandado de segurança, sempre que a falta de norma regulamentadora
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades.constitucionais e das
prerrogativas inerentes á nacionalidade, á soberania do povo e à cidadania.

Art. 38 - cabe ação

t

CAPÍTULO II
DA DEFENSORIA DO POVO
Art. 40 - É criada a Defensoria do Povo, incumbida de zelar pela
efetiva submissão dos poderes do Estado e dos poderes sociais de relevância
pública à Constituição e às leis.
f lQ - São

atribuidas

ao

Defensor

do

Povo

a

inviolabilidade, 9s
Nacional e
os vencimentos dos juizes do Tribunal dé Garantias constitucionais.
impedimentos, as prerrogativas processuais dos membros do Congresso

§ 2Q - A função de Defensor do Povo é incompativel com o exercício de
qualquer outro cargo ou função púb-lica.

§ lQ - Nos crimes de tortura, ocorrendo omissão do Ministério Público,
a vitima, seus parentes ou representantes legais poderão ajuizar ação penal
subsidiária.

§ � - o Defensor do Povo poderá ser sUbstituido por outro, a qualquer
tempo, por deliberação da maioria absoluta dos membros da CAmara dos Deputados,
mediante representação popular que lei regulamentará.

parentes mais
indiVidual ou

§ 4Q - As Constituições estaduais instituirão a Defensoria do Povo, de
conformidade com os principies constantes deste artigo e para atendimento de
todos os Municipios,

§ 2Q - Com o consentimento da vitima, ou de seus
próximos, se morta ou mentalmente incapacitada, qualquer pessoa,
coletiva, poderá promover a ação.

26

____________________________...

I SQ - Lei
complement \r
disporá
sobre competência,
recrutamento, composição e func Jnamento da Defensoria do Povo.

27
Parágrafo único - o prazo referido neste artigo é suscetivel de
prorrogação por decisão do Congresso Nacional, exceção feita
às
leis
complementares previstas no Art. 4Q, inciso IX, alinea "d" e Art. 40, § SQ.

organização,

Art. 44 - São
suscetiveis
de apreciação 1judicial quaisquer
praticados pelo comando revolucionário de 31 de março de 1964, tais como:

CAPÍTULO III
DO TRIBUNAL DE GARANTIAS
DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS

Art. 41 - t
criado
o
Tribunal
de
Garantias
dos
Direitos
Constitucionais, da Soberania do Povo, da Nacionalidade e da Cidadania.
I l Q - Compete ao Tribunal de Garantias Constitucionais apreciar e
julgar em últim.a instancia, os recursos interpostos de despachos decisórios e
sentenças prolatados nos autos das ações previstas no art. 30, ajuizadas em
defesa dos direitos e liberdades individuais, coletivos e politicos, e das
prerrogativas inerentes á nacionalidade, à soberania do ·povo e à cidadania.
§ 2 Q - Os conflitos de jurisdição que
Garántias serão resolvidos pelo congresso Nacional.

envolverem

o

Tribunal

atos

I
- os atos do Governo Federal, com base nos Atos Institucionais e
nos Atos Complementares e seus efeitos, bem como todos os atos dos Ministros
Militares e seus efeitos, quando no exercicio temporário da Presidência da
República, com base no Ato Institucional No. 12, de 31 de março de 1969;

•

II
- os
atos
de
natureza
legislativà
Institucionais e complementares, indicados no inciso I.

com

base

nos

Atos

Art. 45 - Os magistrados, professores da rede oficial e da rede
particular de ensino, que perderam o cargo em razão da Emenda Constitucional No.
7, de 13 de abril de 1977, poderão averbar todas as vantagens do cargo de
magistério no cargo de juiz, ou de juiz no cargo de magistério.

de

Parágrafo finico - No caso de opção pela aposentadoria no cargo de
magistério, esta será integral sobre o maior salário percebido nos últimos cinco
anos antes da Emenda Constitucional referida neste artigo, ou, onde houver
carreira de magistério, no final da mesma, atualizados os valores.

Art. 42 - o Tribunal de Garantias constitucionais é composto por nove
juizes escolhidos em eleição secreta, pelo Congresso Nacional, em sessão
conjunta,
entre
representantes
das
classes trabalhadoras, magistrados,
promotores, professores universitários de matéria jUridica, advogados, todos de
reputação ilibada e indiscutiveis serviços prestados à comunidade e �ndi�agps
pela sociedade civil, na forma da lei.

Art. 46 - Fica preservada a nacionalidade brasileira dos beneficiários
da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, nos termos dos itens IV e V do art.
69.

I lQ - comporão o colegiado do Tribunal os nove nomes que obtiverem o
voto de dois terços dos membros do Congresso Nacional.
I 2Q - o mandato é de quatro anos, vedada a reeleição.
§ 3Q - O Tribunal elegerá entre seus integrantes, segundo as normas
estabelecidas por lei, seu Presidente, que fica no cargo por um biênio e é
reelegivel, respeitados os limites temporais de seu mandato.
§ 4Q - A função de juiz do Tribunal de Garantias é incompativel com o
exercicio de qualquer outro cargo ou função pública, salvo os membros da
magistratura e do Ministério Público, ainaa que aposentados.

; SQ - Lei complementar regulará o processo das decisões do Tribunal de
Garantias e os mecanismos que assegurarão a independência dos seus juizes.
TÍTULO IV

t

Art. 47 - Fica extinto o pagamento de subsidios e de demais beneficies
dos ex-Presidentes da República, ex-Governadores de Estado e de ex-Prefeitos
Municipais, obtidos em função do exercicio do cargo.
Art. 48 - São mantidos os programas destinados a estimular a melhoria
da produtividade do trabalhador, através de legislação de promoção da formação
de recursos humanos, de alimentação do trabalhador de tranportes e outros
amparados por lei federal.

CAPÍTULO II

DISPOSlÇÕES TRANSITÓRIAS
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 43 - As leis complementares serão submetidas à sanção presidencial
dentro do prazo de um ano, a contar da data da promulgação 'desta constituição,
atendendo-se, na aus6ncia, delas ao disposto no Art. 29, f f 2Q e 3Q, Art. 30,
inciso IV.e Art. 34.

DA ANISTIA
Art. 49 - É concedida anistia ampla, geral e irrestrita a todos os que,
no periodo compreendido entre 2 de setembro de 1961 a lo.de fevereiro de 1987,
toram punidos, em decorrência de motivação politica, por qualquer diploma
legal, atos de exceção, atos institucionais, atos complementares ou sanção
disciplinar imposta em virtude de ato administrativo.

29
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§ 10 - O disposto no parágrafo anterior
pertinentes aos trabalhadores do setor privado.

f lQ - A anistia de que trata este artigo garante aos anistiados civis
e militares a reintegração ao serviço ativo, recebimento dos vencimentos,
salários, vantagens e gratificações atrasados, com seus valores corrigidos, a
contar da data da punição, promoções a cargos, postos, graduações ou funções,
observada a perspectiva de carreira de cada um ao maior grau hierárquico,
computando-se o tempt> de afastamento como de efetivo serviço,
para todos os
efeitos legais.
f 2g - os
direitos
estabelecidos
neste artigo ficam igualmente
assegurados aos abrangidos pelo Decreto Legislativo número 16, de 15 de dezembro
de 1961, que não reverteram ao serviço ativo, exclusivamente nos casos
considerados crimes políticos ou infração disciplinar de mesmo nome, bem como
aos que tiveram ações no Poder Judiciário sustados pelo Decreto-lei no 664, de
12 de setembro de 1969.
f 3g - São consideradas preenchidas todas as exigências dos estatutos e
demais leis que regem a vida do servidor civil ou militar, da Administração
Oiréea e Indireta, na presunção de que foram amplamente satisfeitas, no que
respeita â reintegração, promoções por antiguidade, merecimento, escolha, e em
ressarcimento de preterição, vencimentos, salários, vantagens e gratificações, e
não prevalecerão quaisquer alegações de prescrição, decadência ou renúncia de

•

•

não inclui as indenizações

§ 11 - Todos os que tiveram direitos políticos suspensos pelos Atos
Institucionai�., no exercício de mandatos eletivos, contarão para efeito de
pensão, junto aos Institutos de Pensões das Casas Legislativas a que perteciam
ou junto aos Institutos de Pensões dos Estados onde exerciam
mandatos
executivos, o período compreendido entre a data da suspensão de direitos
políticos e cassação do mandato e a data de 28 de agosto de 1979, dia em que a
lei
6683
extinguiu os efeitos da inelegibilidade provocada pelos Atos
Institucionais.

direito.

f 4Q - Ficam igualmente assegurados os beneficies estabelecidos neste
artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes
e
representantes
sindicais, quando, por motivos exclusivamente políticos, tenham sido .punidos,
demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam ,
bem como aos que foram impedidos de exercer atividades pro.fissionais em virtude
de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, na forma de lei
complementar.
§ SQ - Para efeito de tributação sobre as importâncias pagas aos
anistiados a titulo de ressarcimento dos atrasados, serão considerados apenas os
valores auferidos, isoladamente, em cada ano, mês a mês, aplicando-se as tabelas
e alíquotas vigentes
â época, ficanjo a repartição ou entidade privada
responsável pelg_ recolhimento do imposto ret·ido na fonte em cada mês.

§ 6Q - A União concederá pensão especial aos incapacitados e indenizará
os dependentes dos falecidos ou desaparecidos� em decorrência da repressão
política, cabendo-lhe o direito de ação regressiva, que será imprescritível,
contra o Estado ou Município, e a estes contra pessoas físicas, sempre que se
apurarem responsabilidades por excessos cometidos.

t

f 7Q - Os dependentes dos servidores civis e militares e trabalhadores
abrangidos por este artigo, já falecidos, ou desaparecidos, farão jus ás
vantagens pecuniárias da pensão especial correspondente ao cargo, função,
emprego, posto ou graduação que teriam sido asseguradas a cada beneficiário
desta anistia, inclusive as diferenças atrasadas, até a data do falecimento.
§ 8Q - Para fins de aposentadoria, o cônjuge ou dependente dos cidadãos
abrangidos por este artigo que viveram no exilio terá computado o período de
vida no exterior, como tempo de serviço. o beneficiado, seja do serviço público
ou do setor privado, apresentará para este efeito na repartição federal
competente documentos comprobatórios de residência no estrangeiro.
§ 9Q - caberá â União prover os recursos financeiros necessários â
apiicação da anistia de que trata o presente artigo, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 38.
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Brasília, 28 de maio de 1987.

Caros Amigos,
Vimos através desta, encaminhar a esta entidade um
exem
·
de Informa
plar do Dossiê "S.O.S El Salvador", do SISAC - Serviço
ções sobre a América Central, que traz relevantes informações sobre
a dramática situação vivida pelo povo salvadorenho nestes últimos 7
anos de guerra civil revolucionária. Cremos ser este um importante
subsídio para as entidades defensoras dos direitos humanos, por se
tratar de um dossiê contendo documentos das mais
variadas fontes,
principalmente da América Central.
Como menciona o prÓp!iO editorial do SI$AC: "Nós que forro�
mos a opinião pública internacional e somos chamados continuamente à
solidariedade pelo povo salvadorenho, precisamos ficar atentos para
não ca'irmos no engodo de Napoleón Duarte, dos milita:res e de Reagan".

-

Neste momento, é importante lembrar
que. somos, ainda, dia
riamente desinformados pela grande imprensa norte-americana e suas
sucursais brasileiras,a respeito dos verdadeiros'fato� ocorridos na
quele país. Haja visto que, enquanto a grande imprensa anunciava o
envio de 50 milhões de dólares pelo Governo dos lUA �ara a reconstr�
ção da capital salvadorenha, atingida pelo úl�imo �erremoto, omitia,
ao mesmo tempo, a remessa de 600 �ilhões de dólar�s a serem gastos
na guerra e .mais 70 milhões so para a reconstruçã._q···da Embaixada dos
·
EUA em São Salvador.
Por isto, esperamos que este material seja realmente útil
para denunciarmos as constantes violações aos dir'eitos humanos come
tidos naquele país e estreitarmos a solidariedade par� com a causa
do povo salvadorenho.
Sem mais pelo momento, aproveitamos a oportuqidade para r!
novar os nossos protestos de estima e consideração, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
��

�

Maria José .:fuime
Coordenadora-Geral
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l. TERMINADA A FASE DA VOTAÇÃO DOS RELATÓRIOS NAS SUBCOMISSÕES,

VE

RH'ICOU-SE, APÓS UMA PRIMEIRA RODADA, UMA CLARA POLARIZAÇÃO IDE_2

LÓGICA DOS PARLAMENT)\RES EM DOIS BLOCOS, DIREITA E ESQUERDA.

GUNS DOS RELATÓRIOS .APROVADOS MOSTRAM UM AVANÇO NA

AL

CONSOLIDAÇÃO

DE PROPOSTAS PROGRESSISTAS. POR EXEMPLO: . SUBCOMISSÃO DOS
.

DIREI

TOS DOS TRABALHADORES E DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ONpE AS
ÇÕES DAS CENTRAIS SINDICAIS FORAM CONTEMPLADAS; A

·POSI

SUBCOMISSÃO

DOS DIREITOS POLÍTICOS, !)IREITOS COLE.TIVOS E GARANTIAS,

CONSIDE

RADO UM DOS R�LATÓRIOS MAIS PROGR.l;:SSISTAS; DA SUBCOMISSÃO

DOS

NEGROS, POPULAÇÕES INDÍGENAS, PESSOAS DEFI.CIENTES E MINORIAS;

A

SUBCOr-IISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR'I'E; SUBCOMISSÃO _DOS MUN!
CÍPIOS; SUBCOMISSÃO DA UNIÃO, DIS"rRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS,ETC.
OUTRAS, AO CONTRÁRIO, REVELAM Jl,. CRISTALIZAÇÃO DAS POSIÇÕES

CON

SERVADORAS, APESAR DE BOA PARTE DOS SEUS RELATORES SEREM P.ROGRES

--

SISTAS E 'l'EREM l>.PRES.ENTADO EXCELENTES RELA'_l'ÓRIOS, DERRO';r:ADOS

ES

f"'...AGADORANENTE NAS VOTAÇÕES: A SUBCOMISSÃO DE QUESTÃO URBANA

E

TRANSPORTES; ·p_ SUBCO.f\íISSÃO DA POLÍTICA AGR,ÍCOLA, FUNDIÁRIA E

i<E

INDIVI

FORMA AGRÁRIA.; A. SUBCOMISS.�O oo"s DIRE:;:TOS E GARANTI.AS
DUAIS; A SUBCOMISSÃO DE DEFESA DO ESTADO, DA SOCIEDADE

E DE SUA

SEGURANÇA; A SUBCOMISSÃO DE PRINCÍPIOS GERAIS, REGIME DE PROPRIE

DADE E SUBSOLO E ATIVIDADE ECONÔMICA; A SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA ,
TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO, ETC.
NUMA ANÁLISE, AINDA INICIAL, BASEADA NO OCORRIDO NAS

VOTAÇÕES

NAS SUBCOMISSÕES, VERIFICA-SE QUE:

A) A COMISSÃO DE ORDEM SOCIAL APRESENTA UMP. TENDÊNCIA MAIS

PRO

GRESSISTA ;.

B) HÁ UM EQUILÍBRIO �A COMISSÃO DE SOBERANIA, DOS DIREITOS E

GA

RAN'l'Il\.S DO HOMEM· E DA MULHER E NA COtviISSÀO DE ORGANIZAÇÃO

00

ES'fADO;

.

.
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C) HÁ NA COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA UMA PREDOMINÂNCIA CONSERVAOORA;
2. NESTA ETAPA DAS VOTAÇÕES NAS SUBCOMISSÕES REGISTROU-SE A PRESENÇA
MACIÇA

DA DIR�ITA ORGANIZADA, PRESSIONANDO OS PARLAMENTARES,ATR�

VÉS DA PRESENÇA FÍSICA; DA COOPTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE
OIVERSOS, INCLUSIVE FINANCEIROS; DE AMEAÇAS, ETC..

RECUR'SOS

VALE RESSALTAR A TÁTICA DIFERENTE USADA PELA DIREITA, NO CASO

DA

REFORMA AGRÁRIA E DOS PRINCÍPIOS GERAIS, INTERVENÇÃO DO ESTADO

REGIME DA PROPRIEDADE E DO SUBSOLO E DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
NA REFORMA AGRÁRIA, A DIREITA, LIGADA À UDR, SE ARTICULOU

CLARA

MENTE NUM BLOCO SUPRAPARTIDÁ.RIO DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO. POR OUTRO

LADO, UTILIZOU, SECRETAMENTE, O MECANISMO DA COOPTAÇÃO EM RELAÇÃO

A PARLAMENTARES PROGRESSISTAS. NA DE PRINCÍPIOS·GERAIS... 8 PARLA

MENTARES DO PMDB, LIDERADOS POR i'li.ARCOS LIMA, SE ALIARAM

SECRETA

MENTE A PARLAMENTARES DO 'PDS E DO PFL. NUMA REUNIÃO REALIZADA
RESIDÊNCIA DO LAGO SUL, ACERTARAM NÃO APRESENTAR UM

EM

SUBSTITUTIVO

COMPLETO AO RELATÓRIO E, SIM, ELABORAR UM CONJUNTO DE 300 EMENDAS,
QUE FORAM DIVIDIDAS ENTRE 15 PARLAMENTARES( a·Do PMDB E 7 DE

-

ou

TROS PARTIDOS CONSERVADORES), DE M.ODG A NÃO CONFIGURAR UMA

AÇÃO

SANDO NÃO QUEIMAR OS DEPUTADOS DO PMDB POR ELES COOPTADOS.

ESSA

DE BLOCO, MAS DE DILUIR SUA AÇÃO POR DIFERENTES PARLAMENTARES, VI
ESTRATÉGIA SERÁ ADOTADA NAS ETAP.AS SUBSEQUENTES.

A PARTIR DE AGORA, EM FUNÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES TEMATICAS,
CRESCEM AS DIFICULDADES PARA A MANUTENÇÃO OU INCLUSÃO DE
TAS PROGRESSISTAS.

PROPOS

POR ISSO, REITERAMbS COM MAIOR ÊNFASE, OS TERMOS DO TELEX

ANTE

RIOR,NO QUE DIZ RESPEITO AO EXERCÍCIO DA PRESSÃO .POPULAR, EM SUAS
.

.

DIFERENTES MODALIDADES NESTA ETAPA DE FUNCIONAMENTO DAS CQ\USSÕES .

CONSIDERAMOS, INCLUSIVE, QUE A PRESENÇA EM BRASÍLIA, PARA MANUTE�

ÇÃO DE CONTATOS COM OS PARLAMENTARES CRESCE EM IMPORTÂNC:i:A.

E

TORNA-SE FUNDAMENTAL NO MOMEN'rO DAS VOTAÇÕES.
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3. DESTACAJ1OS ALGUNS PONTOS DO CALENDÁRIO, ·JÁ REMETIDO NO

TELEX

ANTERIOR:
A) A

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS SE FARÁ ENTRE 27/05 E 1/06

B) OS RELATORE� FARÃO A REDAÇÃO DOS SEUS PARECERES SOBRE AS

EMEN

DAS E SUBSTITUTIVOS DE 02/06 a 08/06. NESTA ETAPA, -----A

DIRETA SOBRE ELES É IMPBESCINDÍVEL.

C) A VOTAÇÃO DOS ANTEPROJETOS DOS RELATORES DAS COMISSÕES E

DOS

SUBSTITUTIVOS APRESENTADOS, SERÁ FEITA DE 10/06 a '12/06.

4. NA QUESTÃO INDÍGENA NÃO HOUVE MAIORES CONTRATEMPOS NO

CARÁTER

AVÃNÇADO DO RELAT�RIO DO DEPUTADO CONSTITUINTE_ ALCENY GUERRA(PFL).
APROVADO POR UNANIMIDADE, INCLUSIVE COM O VOTO DE CONSERVADORES ,

QUE PROMETERAM D_EFENDÊ-LO NA·s ETAPAS SUBSEQUENTES. A

PERS}?ECTIVA

DE ENFRENTAR MAIORES PROBLEMAS,SEGUNDO ANÁLISE DOS MEMBROS·

DO

SINATURAS. DEVERÃO ESTAR CORRENDO DUAS PROPOSTAS DE EMENDAS

POPU

PRÓPRIO PFL, É NO PLENÁRÍO. COMEÇA AGORA A FASE DAS COLETAS DE AS

-

LARES: UMA ENCABEÇADA PELA IGREJA(CIMI) E OUTRA PELAS

ENTIDADES

QUE CCMPÕÉM A COORDENAÇÃO NACIONAL POVO$ INDÍGENAS NA CONSTITUINTE

(CNPIC). ESSAS PROPOSTAS SÃO COMPLEMENTARES.

5. DESTACAMOS QUE AUMENTOU A IMPORTÂNCIA DAS EMENDAS POPULARES,
FUNÇÃO DO OCORRIDO NESTA ETAPA QUE ORA TERMINA.

EM

i PRECISO ESTARMOS

ATENTOS, POIS A AÇÃO DO PLANALTO SE FAZ SENTIR AGORA DE

MANEIRA

MAIS PESADA. APÓS O DISCURSO SOBRE O MANDATO DE SARNEY, O.

JOGO

ENDURECEU. PROVA DESTE ENDURECIMENTO FOI A CENSURA QUE IMPEDIU

DIVULGAÇÃO DO DISCURSO DO SENADOR MÁRIO COVAS, CONTRA O

A

MANDATO

DE 5 ANOS, EM TODOS OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
6. A QUESTÃO DA MOBILIZAÇÃO SE TORNA CRUCIAL NO CASO DA REFORMA AGRA
RIA. TORNA-SE NECESSÁRIA UMA REUNIÃO DAS ENTIDADES DA CNRA, COM O

SENADOR SEVERO GOMES E COM O SENADOR_ MÁRIO COVAS, PARA

DISCUTIR
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O TEOR DA.PROPOSTA PROGRESS-ISTA E PRESSIONAR PARA SUA

INCLUSÃO

NO RELATÓRIO DA COMISSÃO. TAMBÉM UM TRABALHO "CORPO A CORPO"
OS PARLAMENTARES DA

DOS E EM BRASÍLIA.

COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA, FEITO NOS

7. ESTAREMOS REMETENDO PELO CORRE1O OS TEXTOS DOS RELATÓRIOS

COM

ESTA

APROVA

DOS NAS SUBCOMISSÕES.

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos· CGC 00580159/0001·22 · SCS, O. 8, 81. B, nC? 50, 49 and., Salas 435/7 /9/41
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.333...: (3rasília · DF - Tel.: 226-8093

1�0RNAL DO BRASIL
C' 1·,
;;- 1
(J ',.

1

T

M. F. DO NASC'IMl!N O RRllO - n11r10, /'r,J1tún1t

<) ••
:•

1 :.--.. ,.

º
�O ,P 1 caderno o quarta-feira, 20/5/87

•

•

rz

·•H

,

PBM-Mi

ir.

Sombras domediante
Passado
a eleição direta do presidente da

esde logo - anunciou o presidente José
>;JJ Sarncy - minifesto o meu ponto de vista
". que o mandato deve ser de quatro anos."
ssas palavras foram pronunciadas em tom de
compromisso no dia da remessa da mensagem
presidencial ao Congresso Nacional, com a
'emenda propondo a eleição direta dos futuros
presidentes da República: 7 de maio de 1985.
Dois anos deP.ois, o presidente José Sarney
'volta atrás e manifesta outro ponto de vista: ··o
! meu mandato é de seis anos." Afirma agora o
pi:esidente na televisão que "o Brasil mudou".
. 'N.ão. foi o país, foi .o presidente quem mudou de
-opinião a ·respeito do seu mandato. "Embora
seja uma atribuição da Assembléia Nacional
Constituinte" definir o prazo que lhe deve caber
1 para a transição do regime autoritário à ordem
constitucional, o presidente Sarney optou pelo
'máximo como se fosse um direito de escolha
pessoal.
1 •
Mudou o ponto de vista presidencial tam1 bém sobre a competência política para decidir a
1 questão: o que re�o�hcci� há dois anos _ n a
1 atribuição dos constltumtes e agora prerrogativa
ldo cargo que exerce em confiança? A razão
1 apresentada foi a de que "a nação não pod_c ficar
l imóbilizada" à espera de que a Constituinte
Láeç_iQa, porque "na raiz de todos ?S pr?blemas"
está a duração do mandato presidencial._
Há um erro de avaliação. Na raiz das
dificuldades brasileiras está a inflação, que para
ser combatida dispensa a definição do mandato.
.$é._9 presidente Sarncy espera há cinco meses
,por.uma definição dos partidos, a nação espera
há' muito mais tempo pela decisão do governo
p'ara combater a inflação. Nem por isso os
"c;ié:iidãos se rebelam contra a ordem ·natural do
;J1osso reordenamento político, nem apela para
,outras forças que não sejam as democráticas. ·
, .. , Em cinco meses o presidente chegoµ à
·conclusão de que todas as dificuldades são
,9,êv,içias à falta de definição do m�ndato. (?s
cidadãos, em dois anos, chegaram a conclusao
ao _preside·que falta gov�rno, e não mandato
.
'dente da Repúbhca. Nada autonza o presidente
·$arhey a optar em causa própria pelo mandato
·�ue' o autoritarismo impingiu, e que o preside�te
cJancredo Neves� o artífice do consenso nac10iJlaJ.- repudiou como excessivo.
,; :: , O. presidente Sarney acha que o mandato d_e
1q'ua'tto . anos abriria desde já a campanha prcs).��ocial, com prejuízo para o país, para a t�an_s1:ção democrática e pa_ra os trabalhos con�tJtumtes. Sejamos razoáveis: o mandato ·de seis an�s
õu a genérosa oferta de,,cúnco em nada reduziriam os prejuízos da inflação e da falta de
]óver�o,
e certai:nentc prolon�aria� (em vez �e
.
•abreviar) a transição, e 1mpac1entanam os cons"tituintes. Há uma aspiração nacional prioritária
-pela legitimidade. Regime e governantes devem
:representar a vonta?e dos brasileiros. A parte d?
1regime se resolvera r ·:i o trabalho dos consti'.1tuintes eleitos em . . Je novembro; a outra

t�
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República.
Seria uma contradição o Brasil entrar em
1988 com uma Constituição nova e com eleição
direta e ser governado por Ul)1 mandatário
escolhjdo pelo voto indireto. E muito mais
importante eleger-se um presi�ente da. �epública pelo voto direto do que adiar a leg1t1m1dade
sob o pretexto de adaptação das constituições
estaduais.
"E o Brasil mudou", proclama o presidente
Sarney. O Brasil, sim, começa a mudar. O
governo ainda não: continua .a pensar com os
dotes do autoritarismo. No dia em que o presidente falou, a nação ficou sabendo que continua
cm vigor o decreto-secreto. Só a nova Co�stit�ição, portanto, mudará os costumes aut�ntános.
dos governantes. Só um p_residc,Qte eleito pelo,
voto diretc, com a autondade aecorrente da
vontade dos cidadãos, terá a coragem e autenticidade para repudiar decretos-secre_tos. E só
com a legitimidade das urnas um presidente nã?
precisará recorrer a insinuações que eram pertlncntes no autoritarismo.
Como é que o Brasil mudou, se o presidente
insinua falar por uma fonte oculta de poder ao
desafiar a soberania constituinte com a sua
vontade pessoal? Os quartéis são uma página
virada da história brasileira 1 e não será voltando
atrás que se terá uma versão melhor.
Uma democracia se faz com opinião pública,- liberdade, eleições, instituições, lei e legi�midade. A in'stabilidade que assusta os governantes está dentro deles, e não na diversidade de
opiniões que a democracia autoriza e o Congresso resolve pelo voto. A divergência é sagrada
para que possa h�ver liberda�: e possa m�nt�r, se O mútuo respeito. A trans1çao do autontansmo à ordem constitucional coube a um vicepresidente que não sucedeu a um presidente; as
circunstâncias impediram o presidente de tomar
posse e guindaram o vice à responsabilida.de,
mas não autorizaram o uso do mandato trans1tório como definitivo.
O lance presidencial de definir autoritariamente o seu m-ándato e apresentar o lastro de
govemador�s' em busca d� dinhe\ro é ins�b��stente. Como também não 1mpress1ona a opm1ao
pública a insinuação de que fala em nome de
terceiros, pois um govern?. s� fala em . seu·
próprio nome, e pela sua leg1t1m1dade. Sem isso,
será a suspeita de uma tut�la que, em vez _d �_ o
fortalecer, o enfraquecera perante a opm1ao
·
·
,,
pública.
Não será acenando com sombras do passado
que a vida brasileira conhecerá as �e�isões _de
corageq1 e a coragem de tomar dec1soes: _so a
legitimidade do voto direto poderá ga�ant1r ao
Brasil governantes que devolvam a confiança. O
mandato presidencial de quatro anos é o que
melhor atende às limitações políticas de um
presidente de transição, eleito pelo voto indireto.
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Chega, presidente.

/ Talvez tenha sido um dos espetácu- o que resulta do desejo de estender-se
JÔJ; mais deprimentes, mais indignos de um pouco mais de tempo no cargo.
��.uh chefe de governo de que se teve Fere-se a respeitabilidade que deve
�ttgistro na história recente da Repúbli- acompanhar a figura presidencial pelo
,ca,. Não · merece sequer o nome de descompromisso com a palavra dada.
U ma sociedade perplexa, abalada até
1l�}curso · presidencial -pois o termo
-gµarda uma aura de respeitabilidade- o máximo de sua capacidade de
'ª estarrecedora demonstração de des- suportar: decepções, golpes baixos e
)��peito à própria palavra que o mentiras, cansou-se de exigir ações
:pi:esidente Sarney ofereceu anteontem, eficazes e concretas do. presidente
'.�Ill cadeia de rádio e TV, à população Sarney. Can�ou-se de exigir firmeza e
;qiasileira. Pretendendo dete rminar a constância do governo. Cansou-se da
dúração d,e cinco anos para seu tibieza e dos· apelos retórico-literários
·rµandato, quando já se havia compro- do presidente. Cansou-se de ouvir
:��tido com quatro, o presidente não promessas de austeridade, escar�ecidas
tfez um discurso: veio a público para com a insistência em construir a
:Hrandir um trêmulo feixe de argumen- Norte-Sul. Trata-se, agora, de algo
.:to's indigentes, mal amarrados por um mais simples e mais essencial que isso
misto de ameaça velada, sentimenta- -a respeitabilidade e a coerência do
iismo postiço, disparate econômico, presidente da República; a qualidade
prepotência e presunção.
de fazer-se ouvido quando empenha
palavra.
sua
:-. ,Por mais sério que seja o problema
·do mandato presidencial -e ele o éChega, presidente. Chega deste
' :nijo pertence a Sarncy o poder de 'espetáculo melancólico, ao mesmo
;ciêterrnin"ar sua duração. Não lhe foi tempo insignificante pelas motivações e
·-:concedido , direito de sobrepor-se ao gravíssimo em· seus efeitos políticos;
'.Qbngresso constituinte. É a este que chega dessas enunciações inconvincen
-ê:Ómpete definir -sem se curvar aos tes elevadas . ,ao nível de grandes
ãpelos, às pressões e às enc�nações de decisões nacionais; chega dessa incan_.
�qpem quer que seja- o tempo ideal sável" diluição de sua própria resp�ta
·para a permanência de um presidente bilidade. ·
:nô cargo. Não cabe a Sarney decidir A Folha apóia a· tese de ·um
.ou fazer como sê,decidisse este ponto. mandato de quatro anos com reeleição,
'Muito menos lhe éabe apresentar como inclusive' para o .próprio presidente
�s,é. fosse obra da generosidade e da Sarney. Seria um grave equívoco .
:"�esambição o que . é apenas um pretender que o pleito se realize antes
:.expediente sôfrego e confuso para de terminados os trabalhos constitucio
permanecer mais um ano no posto; um nais. Mas é �mito pior do que um·
!ôo além do que éle mesmo prometera. equívoco o presidente comprometer a
�}· . Zomba-se da opinião pública, pre- dignidade do cargo em função de seus
tendendo vender como desprendimento interesses políticos.

1987.

maio de

Caro(a) Amigo(a):
Vimos, através desta, encaminhar-lhe alguns materiais
cernentes a atual conjuntura da Nicarágua. Segue, portanto, um
assinado pelo Dr. Jorge Jenkins, Embaixador da Nicarágua
que analiza o conteúdo e a importância histórica da recém

e

no

con
texto

Brasil,

promulgada

Nova Constituição daquele país, e um artigo do Revista Foro, da

Colom

bia (n2 2/fevereiro de 1987), onde o renomado autor e historiador uru
guaio

Eduardo Galeano,&iscute a nature za perversa da intervenção

nor

te-americana na Nicarágua.
Como o Embaixador menciona em sua análise, a presente

Cons

tituição da Nicarágua foi resultado de um esforço incomum do povo

ni

caraguense para institucionalizar o processo revolucionário ora em an
damento naquele país. O alto grau de participação popular no processo
de elaboração do texto constitucional, não só nos é exemplar,mas ates
ta seu caráter

eminentemente democráti
. co e progressista.

Merece destaque o fato que mais de um terço da Constituição
estar dedicada aos direitos, deveres e garantias do povo e que, entre
-

outras coisas, a Constituição garante, claramente, a autonomia polít�
ca, econômica e cultural às minorias étnicas do pais.
Devido aos altos custos, não enviamos uma cópia do

texto

constitucional, mas informamos que temos cópias em espanhol e em

po�

tuguês para quem se interessar.
Na espe:i;-ançà que possam utilizar e divulgar estes subsídios em prol do
fortaleeiiffifit& �à ê@tà
. j'ó§à ê promissora revolução sandinista, subscrevemo-nos,
Cordialmente,

C¼��
. Maria José Jaime

Coorãenadora-Geral
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CONSTITUINTE: INFORMATIVO INESC - BRASÍLIA 18.05.87 - N2 11
PRAZOS DA CONSTITUINTE
ATÉ 19/05

- ENTREGA DE EMENDAS PELOS CONSTITUINTES Aos· RELATO
RES DAS SUBSCOMISSÕES� DISCUSSÃO.

22/05 A 24/05 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO NA SUBCOMISSÃO QUE
DEVERÁ ENTREGÁ-LO ATÉ O DIA 25/05.

27/05 A 01/06 - OS RELATORES DE CADA COMISSÃO CONSOLIDAM EM

·.· .
e
,• •

ANTE

PROJETO OS RELATÓRIOS DAS SUAS TRÊS SUBCOMISSÕES ,

QUE EM SEGUIDA, RECEBEM EMENDAS DOS CONSTITUINTES.

.. .

02/06 A 08/06 - REDAÇÃO DOS PARECERES DOS RELATORES SOBRE AS

EMEN

DAS E SUBSTITUTIVOS.

09/06

- IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ANTEPROJETOS DOS RELA
TORES.

10/06 A 12/06 - VOTAÇÃO DOS ANTEPROJETOS DOS RELATORES DAS

COMIS

SÕES E DOS SUBSTITUTIVOS APRESENTADOS PELOS CONSTI

TUINTES ÀS COMISSÕES.

13/06 A 14/06 - IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS APROVADOS PELAS COMISSÕES

. . ..

DIA 15/06

- AS CUMISSÕES ENVIAM SEUS RELATÓRIOS À COMISSÃO
SISTEMATIZAÇÃO.

TENDO EM VISTA O CALENDÁRIO ACIMA, FAZEMOS ALGUMAS SUGESTÕES:
01 - DADA A IMPOSSIBILIDADE DOS RELATÓRIOS DAS COMISSÕÉS

_/

DE

ÀS ENTIDADES EM TEMPO HÁBIL PARA INTERVENÇÃO

MOS:

CHEGAREM

POPULAR, SUGERI

A) - QUE AS ENTIDADES ESTEJAM PRESENTES EM BRASÍLIA ENTRE

OS

DIAS 27/05 A 01/06 PARA ELABORAÇÃO DE EMENDAS E ARTICULA
ÇÃO COM OS CONSTITUINTES QUE AS APRESENTARÃO.
B) - NA IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA,
DESTE PRAZO, PODERÃO ENTRAR EM CONTATO COM AS

DENTRO

ENTIDADES

AQUI SEDIADAS E/OU CONSTITUINTES, PARA CONHECIMENTO

DO

CONTEÚDO DOS RELATÓRIOS E SUGESTÕES DE EMENDAS.
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02 - ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE PRESSÃO POPULAR PERMANENTE

ÉPOCA DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DAS COMISSÕES

DE

03 - PARA SE TER UMA IDÉIAS DA IMPORTÂNCIA DA PRESSÃO POPULAR,

RE

INTERESSE DAS ENTIDADES.

PRESENTANTES DE ENTIDADES EM BRASÍLIA E OBSERVADORES SÃO

-

NA

DE

OPINIÃO QUE OS RESULTADOS DOS TRABALHOS, ATÉ AGORA ELABORADOS,
SÃO BEM MAIS PROGRESSISTAS DO QUE A COMPOSIÇÃO DA ANC. VERIF!

CA-SE QUE NAS SUBCOMISSÕES, ONDE O EXERCÍCIO DESSA PRESSÃO FOI:

MAIS INTENSO, OS RELATÓRIOS FORAM MAIS AVANÇADOS. CITAMOS

CO

MO EXEMPLO A SUBCOMISSÃO DA REFORMA AGRÁRIA; QUESTÃO INDÍGENA

E MINORIAS, DIREITOS DOS TRABALHADORES; DIREITOS COLETIVOS
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO; ETC. É BOM FRIZAR

QUE

ANÁLISE FEITA SE REFERE A UMA ETAPA NÃO CONCLUÍDA, POIS ,

A

OS

RELATÓRIOS APRESENTADOS AINDA NÃO PASSARAM PELO CRIVO DAS

VO

SOS. POR ISSO, A GARANTIA DE UM SALDO POSITIVO DEPENDERÁ

DA

TAÇÕES NAS SUBCOMISSÕES. PORTANTO, ESTÃO SUJEITOS A

RETROCES

MANUTENÇÃO E INCREMENTO DA PRESSÃO POPULAR.

04 - AQUELES MOVIMENTOS MAIS ORGANIZADOS E QUE MANTÊM UMA CONECÇÃO
EM BRASÍLIA, DE POSSE DOS RELATÓRIOS APRESENTADOS PELOS

TORES, ESTÃO ELABORANDO EMENDAS E ARTICULANDO

PARA APRESENTÁ-LAS. É O CASO DA REFORMA

RELA

CONSTITUINTES

AGRÁRIA, QUESTÃO

DÍGENA, DIREITOS DOS TRABALHADORES, ETC.
05 - NA QUESTÃO DOS DIREITOS HUMANOS, A ANÁLISE FEITA PELO
APONTA DIVERSOS ASPECTOS EXTREMAMENTE NEGATIVOS NOS

RIOS DE VÁRIAS SUBCOMISSÕES. EXEMPLO: A MANUTENÇÃO DA

IN

INESC
RELATÓ

PRISÃO

PERPÉTUA EM CASO DE ESTUPRO E SEQUESTRO SEGUIDO DE MORTE;

A

INDENIZAÇÃO PRÉVIA E JUSTA, EM DINHEIRO, A DESAPROPRIADOS;

A

PERMANÊNCIA DA CENSURA SOB A TUTELA DA POLÍCIA FEDERAL; A

POSSIBILIDADE DE GRUPOS DE CIDADÃOS ACIONAREM A JUSTIÇA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS DOS

IM

PARA

PODE

RES CONSTITUÍDOS; A DECLARAÇÃO DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA NACIO
INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001-22 - SCS, a. 8, 81. B, n<? 50, 49 and., Salas 435/7/9/41
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.333 - Brasília - DF -Tel.: 226-8093

•

C!

•

•

. 03.

NAL E NÃO COMO LÍNGUA OFICIAL, DESCONHECENDO, ASSIM, A

EXIS

TÊNCIA DE LÍNGUAS INDÍGENAS, ENTRE OUTRAS; ETC.
DADA A COMPOSIÇÃO DESFAVORÁVEL DE VÁRIAS SUBCOMISSÕES QUE TRA
TAM DE ASSUNTOS REFERENTES A DIREITOS HUMANOS E TAMBÉM DEVIDO
AO TEMPO, O INESC, PARA CORRIGIR ABERRAÇÕES COMO AS ACIMA E�

-

PLIFICADAS, CONSIDERA QUÉ ALGUMAS EMENDAS DEVERÃO SER APRESEN
TADAS DIRETAMENTE ÀS COMISSÕES, ATRAVÉS DE CONSTITUINTES,

NA

DATA REFERIDA NO CALENDÁRIO.
OBS.: TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS DE CALENDÁRIO E NA

ESTR1iTÉ

GIA DE INTERVENÇÃO, O PRAZO ANTERIORMENTE DADO ÀS REGIO
NAIS DO MNDDH PARA O ENVIO DE EMENDAS FICA

PRORROGADO

PARA O PERÍODO DE 27/05 a 01/06.
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Brasilia, 13 de maio de

As

Regionais do Movimento Nacional Pela
Defesa dos Direitos Humanos - MNDDH

-

Prezados Companheiros,
Concluída a etapa de discussões nas Subcomissões estamos e�
viando os relatório da Subcomissão dos Direitos e Garantias

Indivi

duais com o intuito não só de avaliação pelas regionais do movimento,
como também de envio de possíveis novas sugestões até o dia 15/0S(sex
ta-feira), que poderão ser encaminhadas como

emendas pelos

parlarne�

tares para a referida Subcomissão.
Como havíamos previsto, a participação de diversas

entida

des nas audiências públicas permitiu que os debates nesta Subcomissão
se revestissem

-

de um caráter mais aberto e democrático. Sua importâ�

eia, no que tange à garantias dos direitos humanos, está mais do

que

suge�

demonstrada no volume de proposta enviadas,num total de 1.121
tões.
Em linhas gerais consideramos o relatório, pese
conservador dos membros da subcomissão, democrático-liberal,

o

perfil
dentro

dos parâmetros da orden constitucional vigente. Entretanto, corno

já

se esperava, ainda persistem alguns pontos engativos, nos quais ainda
possamos pressionar.
Dentre as questões polêmicas destacamos o aborto

que,

con

forme o texto passa a ser considerado crime sugeito à punição; por um
lado a não inclusão da pena de morte como um dado positivo, mas

por

outro a manutenção da prisão perpétua em casos de estupro e sequestro
seguidos de morte. Cabe lembrar que na Nicarágua a Constituição prevê
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como pena máxima 30 anos de reclusão, mesmo aos crimes
de guerra.

considerados

Por outro lado, consideramos também como avanços nas propo!
tas a condenação como crimes inafiançáveis, imprescritíveis e

inanis

tiáveis a tortura e o tráfico de drogas, principalmente quanto ao pr�
meiro, onde se busca a criação de mecanismos efetivos na letra consti
tucional que impessam a existência da tortura. Outra inovação
va refere-se à criação do habeas-data, ou seja, que sera

posit�

assegurado

ao interessado o direito de conhecer as informações e referências pe!
soais existentes a seu respeito em casos de processos judiciais. Exi!
tem outros aspectos positivos e negativos que não mencionamos

aqui,

mas dos quais esperamos sugestões do MNDDH.
Já que o prazo para a apresentação das emendas é exíguo, su
gerimos que nos passem as sugestões por telefone. Subscrevemo-nos
Cordialmente,

Coordenador de Direitos Humanos
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Brasília, 08.05.87

1.

ESTÁ ENCERRADA A ETAPA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA ANC. SEU

CRONOGRAMA SEGUE DENTRO DAS SEGUINTES DATAS: 11/05 - ENTREGA DOS

RE

LATÓRIOS PELOS RELATORES; 11 A 14/05 - PUBLICAÇÃO DOS AVULSOS DOS AN
TEPROJETOS;

14 E 15/05 - APRESENTAÇÃO DE EMENDAS DE

PARLAMENTARES

AOS ANTEPROJETOS; 15 A 22/05 - APRESENTAÇÃO,· PELOS RELATORES, DOS R�
LATÓRIOS SQBRE AS EMENDAS; 22 A 25/05 - VOTAÇÃO DOS RELATORIOS

NAS

SUBCOMISSÕES E ENTREGA DOS MESMOS ÀS COMISSÕES; 25/05 - INÍCIO

DAS

DA

DISCUSSÕES NAS COMISSÕES. REAFIRMAMOS, PORTANTO, A NECESSIDADE
PRESSÃO E PRESENÇA DAS ENTIDADES NESTA ETAPA FINAL DE

FUNCIONAMENTO

DAS SUBCOMISSÕES, PARA TENTAR INSERIR NOS RELATORIOS (VIA PARLAMENTA
RES), QUESTÕES DE SEU INTERESSE

NÃO CONTEMPLADAS, E PARA DEFENDER A

MANUTENÇÃO DOS PONTOS COM OS QUAIS CONCORDAM.
2.

-

A SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS,

QUE

TRATA PRIORITA�IAMENTE DAS QOESTÕ�S OE DIREITOS HUMANOS, TEVE UMA SE
MANA AGITADA MM �ERMOS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PORQUE MOITAS

ENTIDA

DES CONSEGUÍ�ÀM ESPAÇO NA ÚLTIMA HORA PARA PRESTAR DE�OIMENTO.TERÇA
FEIRA, DIA

_2Ji

FAL�RAM

6 PESSOAS, EM FORMA DE DEBATE. VALE

DESTACAR

OS DEPOIMÊNTO3 DO PROF. HÉLIO SANTOS, DO CENTRO DE ESTUDOS

AFRO-BRA

SILEIRO�, QU� O�f!NDEU A INCLUSÃO NA NOVA CONSTITUIÇÃO DE MECANISMOS
QUE GARAN'rAM A ISONOMIA RACIAL, TORNANDO A DISCRIMINAÇÃO

UM

CRIME

INAFIANÇÁvmt E DO DR. MODESTO DA SILVEIRA, DO CONSELHO PENITENCIARIO

00 �f§ 9E @ANEIRO, QQE ÊXPRESSOU A NECESSIDADE
õi§ô PEWA� M� §fflNfiúõ ÔÊ 1 ENTRE OUTROS PONTOS,
PRÃ�íêA nA �g�fU�A.

DA REFORMULAÇÃO DO C2
ABOLIR EFETIVAMENTE A

ATRAVÉS DO INESC, FOI CONSEGUIDA UMA VAGA PARA O

DEPOIMEN

TO DO PROF. HÉLIO BICUDO, REPRESENTANDO O MOVIMENTO NACIONAL PELA DE
FESA DOS DIREITOS HUMANOS, QUE INFELIZMENTE NÃO PODE COMPARECER.
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É IMPORTANTE REGISTRAR QUE MAIS DE 20 ENTIDADES FORAM OUVI
DAS POR ESTA SUBCOMISSÃO. EMBORA ELA TENHA UM PERFIL IDEOLÓGICO

BAS

TANTE CONSERVADOR, A DISPOSIÇÃO DEMONSTRADA EM OUVIR PRATICAMENTE TO
DAS AS ENTIDADES QUE A PROCURARAM, INCLUSIVE AS MAIS POPULARES,

NOS

LEVA A REAFIRMAR A ESPERANÇA DE QUE O RELATÓRIO DA MESMA CONTERÁ

-

TE

SES LIBERALIZANTES COM RESPEITO A GARANTIAS E DIREITOS INDIVIDUAIS.
CONFORME MENCIONAMOS NO INFORME ANTERIOR, DOIS REPRESENTAN
TES DO MNDDH, PEDRO WILSON GUIMARÃES E CELSO PEREIRA DE SOUZA,
SERAM,EM SALVADOR,PERANTE A SUBCOMISSÃO DOS DIREITOS

DEPU

POLÍTICOS, DOS

DIREITOS COLETIVOS E GARANTIAS NO DIA 05/05. NO DEPOIMENTO, ELES

RES

SALTARAM O CONCEITO DE CIDADANIA COMO O MAIS BÁSICO DIREITO HUMANO

E
DAS

ALINHAVARAM DOZE PROPOSTAS CONSTITUCIONAIS QUE GIRAM EM TORNO
TRÊS PRIORIDADES DO MOVIMENTO: TERRA, TRABALHO, VIOLÊNCIA.
3.

OS PRINCIPAIS DEPOIMENTOS FEITOS PERANTE A SUBCOMISSÃO

DE

POLÍTICA AGRÍCOLA, FUNDIÁRIA E DE REFORMA AGRÁRIA FORAM:
A) JOSÉ FRANCISCO - CONTAG - DEFENDEU A PROPOSTA DA

CNRA,

APRESENTOU SUGESTÕES DE POLÍTICAS AGRÍCOLAS DIFERENCIADAS PARA O

PE

QUENO PRODUTOR, EM ESPECIAL PARA AS ÁREAS REFORMADAS. AFIRMOU QUE

A

REFORMA AGRÁRIA NÃO DESORGANIZA A PRODUÇÃO, AO CONTRÁRIO, TRANSFORM�
RÁ TERRAS IMPRODUTIVAS EM LAVOURAS E PASTAGENS, E QUE A MAIOR

PARTE

DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA PROVÉM DAS PROPRIEDADES COM ÁREA DE ATE 100 HA.
DISSE AINDA QUE A COLONIZAÇÃO NÃO É REFORMA AGRÁRIA POR NÃO

MODIFI

CAR A ESTRUTURA FUNDIÁRIA.
Tªf

�, ê MfWfàTRÔ ôANTÊ OE OLIVEIRA MANIFESTOU-SE,

FÀVêRÁVEt

DE§êft§ANfªA À

PESSOALMEN

Â PªêPõ�rA OA CNRÃ, REITEROU QUE A REFORMA AGRÁRIA NÃO

���§UeÂO, DEFENDmU A !MISSÃO DE POSSE AUTOMÁTICA E UMA

PóLÍTitA AGRÍCOLA DIFERENCIADA PARA OS PEQUENOS PRODUTORES.
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C) ROBERTO RODRIGUES - OCB - MANIFESTOU-SE CONTRÁRIO AO LI
MITE MÁXIMO PARA A PROPRIEDADE. DEFENDEU A PARTICIPAÇÃO DAS

COOPERA

TIVAS NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO.
D) HAMILTON PEREIRA - CPT - TRATOU DA VIOLÊNCIA NO

CAMPO,

APRESENTANDO PUBLICAÇÃO CONTENDO LEVANTAMENTO DOS ASSASSINATOS.

DE

FENDEU A PROPOSTA DA CNRA, ABORDANDO PRINCIPALMENTE AS QUESTÕES

DA

PERDA SUMÁRIA,

DA OBRIGAÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

E

O

LIMITE DE

ÁREA MÁXIMA.
E) PE. RICARDO REZENDE - CPT - TRATOU TAMBÉM DA VIOLÊNCIA,
EXISTÊN

MOSTRANDO FOTOS DE TRABALHADORES ASSASSINADOS, DENUNCIOU A

CIA DE MÃO-DE-OBRA ESCRAVA NO MEIO RURAL, ENTREGANDO DOSSIÊ SOBRE ES
TA QUESTÃO AO RELATOR.
O RELATOR, DEPUTADO OSVALDO LIMA FILHO, APRESENTOU
RIO SOBRE A AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ARAGUAÍNA, E TAMBÉM, UMA

RELATÓ

PROPOSTA

PRELIMINAR DE RELATÓRIO QUE CONTA COM O APOIO INTEGRAL DOS SEGUINTES
PARLAMENTARE§t BEND!'i'O MONTEIRO, IVO MAINARDI, SALDANHA DERZI,

RA

QUEL CAPIBERfBE
· ,, VALTER PE:REIRA, VICENTE BOGO, AMAURY MULLER,

IRMA

PASSONI, ALVO ARANTES, FERNANDO SANTANA E APOIO PARCIAL DE

SANTINHO

FURTADO� JONAS PINHEIRO.
O RELATÓRIO APRESENTADO TEM COMO ARCABOUÇO A PROPOSTA

DA

CNRA. NO ENTANTO, SUPRIMIU A PERDA SUMÁRIA, A SUSPENSÃO DO DESPEJO ,
O PARÁGRAFO QUE TRATA DO RESPEITO AOS DIREITOS DAS POPULAÇÕES INDÍG�
NAS. NÃO

Ff�©fJ CLARA A U1H,SÂO DE POSSE AUTOMÁTICA. FIXOU A ÁREA MÁ

XIMA D.El' i@@ f,1&fjfjf:j(§§ ��íOOAt�. APRtSENTA
cN
4

iéifHeBhft.

- é�]J'!.&A,.Q_,YSJ.�R4A.�ffi§ "'

AINDA, ARTIGOS

SOBRE

POLÍTI

Fô! R!ALJ:ZADA, EM BRASÍLIA, UMA REUNIÃO,

COM

A PARTICIPAÇÃO DE CERCA DE 22 ENTIDADES DE CARÁTER NACIONAL, COM

oaJmTIVd

O

DE CRIAÇÃO DE UMA ARTICULAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO EM TORNO DAS

EMÊ�ÕÀS PÕPUtARtS PARA A ANC. FOI DECIDIDA A REALIZAÇÃO DE UMA

NOVA
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REUNIÃO EM BRASÍLIA, NOS DIAS

19 E 20/05

DAS 9 ÀS 17 HORAS, NO ANE

XO II DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NA SALA EM FRENTE AO AUDITORIO

NEREU

RAMOS. ATÉ LÁ, PRETENDE-SE RECOLHER AS SUGESTÕES, JÁ EXISTENTES,

DE

PROPOSTAS POPULARES, VERIFICAR AS QUESTÕES QUE SÃO IMPORTANTES E AIN
DA NÃO FORAM OBJETO DE PROPOSTAS: PRETENDE-SE ORGANIZAR UMA MOBILIZA
ÇÃO UNIFICADA PARA COLETA DE ASSINATURAS E DISCUTIR A

POSSIBILIDADE

DE ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE EMENDA ÚNICA. SOLICITA-SE A

PRESEN

ÇA DAS DIFERENTES ENTIDADES A ESSA REUNIÃO, DADA SUA IMPORTÂNCIA NES
•

TA NOVA ETAPA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE. DIA 03.06

SE

RÁ FEITO O LANÇAMENTO NACIONAL DESSE MOVIMENTO, CRIANDO-SE, POSSIVEL
MENTE, UMA COORDENAÇÃO DO MESMO.
5.

O PERÍODO QUE ANTECEDEU O FINAL DAS AUDIÊNCIAS

PÚBLICAS

FOI REPLETO DE ACONTECIMENTOS NA ÁREA INDÍGENA.
LIDE

NA ANC, O PRIMEIRO DIA IMPORTANTE FOI 05.05, QUANDO

RANÇAS INDÍGENAS TIVERAM TODA UMA. MANHÃ PARA SUA AUDIÊNCIA. REPRESEN
TANTES DE DIVERSAS NAÇÕES ILUSTRARAM, ATRAVÉS DE DENÚNCIAS DE ACONTE
CIMENTOS REGIONAIS, TANTO A ATUAL SITUAÇÃO DESSES POVOS, QUANTO SEUS
ANSEIOS EM VISTA DA CONSTITUINTE. AILTON KRENAK, DEPOIS DE OUTROS RE
PRESENTANTES DA UNI, ENCERROU OS DEPOIMENTOS, SINTETIZANDO O
MENTO INDÍGENA AO PROPOR QUE "A A.NC DOS BRANCOS PROMOVA UM
DE PAZ, PONDO FIM AO GENOCÍDIO, AO DESTERRO, AO EXÍLIO
DÍGENAS", E LEMBRANDO

SENTI
TRATADO

DOS POVOS IN

QUE "UMA CANETA PODE SER TÃO EFICIENTE QUANTO

UM TRABUCO, PARA SUJAR AINDA MAIS A HISTÓRIA DO BRASIL COM O

SANGUE

INDÍ@EílA 11, À ffARCE! 1 NO MESMO D IA, EDUARDO VIVEIROS - SBPC/ABA, TROUXE

O RESPAtgõ ACÃôÊM!Cô ÀS DENÚNCIAS E PROPOSTAS INDÍGENAS, RESSALTANDO
QUfil

A ATUAL JôLÍTICA

DO GOVERNO, APESAR DE EXECUTADA PELA FUNAI,

E

ó�!�N'rADA DIRETAMENTE PELO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL, O QUE

AU

E

NO

MENTA A IMPORTÂNCIA DO LEGISLATIVO NA REDAÇÃO DAS NOVAS LEIS
ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DA VIDA INDÍGENA.
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NO DIA 06/05, FATO

INÉDITO: UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ANC EM

PLENA SELVA. UM GRUPO DE CONSTITUINTES, IMPRENSA E ASSESSORES

DESLO

COU-SE ATÉ A TERRA GOROTIRE/KAYAPÓ, NO SUL DO PARÁ, PARA CONSTATAR A
INVASÃO DO TERRITÓRIO DESSE POVO POR MADEIREIRAS E MINERAÇÃO

(GARIM

PO), E A CONSEQUÊNCIA NEFASTA DISSO SOBRE A VIDA E MEIO-AMBIENTE KAY
APÓ. KANON, RAONI E OUTROS TUXAUAS DA REGIÃO, DEIXARAM BEM CLARO QUE
RIOS E MATAS, BEM COMO AS DOENÇAS "BRANCAS"
•

SEUS

DE

SOLO E SUBSOLO SÃO UMA COISA SÓ PARA ELES; QUE A POLUIÇÃO

E A INVASÃO DE SEUS TER

RITÓRIOS É TUDO QUE ELES NÃO QUEREM, E CONTRA O QUE LUTARÃO. OS CONS
TITUINTES PRESENTES (IVO LECH, JOSÉ CARLOS SABÓIA, BENEDITA DA SILVA,
RUI NEDEL E SALATIEL CARVALHO),

COMPROMETERAM-SE A LUTAR, EM PRIMEI

RA MEDIDA, PELA HOMOLOGAÇÃO DA TERRA KAYAPÓ. E, NUMA DIMENSÃO MAIOR,
GARANTIR

QUE OS DIREITOS INDÍGENAS SEJAM BEM COLOCADOS NA

FUTURA

CONSTITUIÇÃO.
MANTENDO O RITMO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PELAS

LIDERANÇAS

MAIS AUTÊNTICAS, RAONI FALOU NA SUBCOMISSÃO DE NACIONALIDADE, SOBERA
NIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, DEIXANDO CLARO QUE OS

REPRESENTANTES

DAS OUTRAS NAÇÕES QUE CONVIVfil1 COM OS DEMAIS BRASILEIROS,EXIGEM

RES

PEITO AOS SEUS DIREITOS ORIGINÁRIOS.
MANTENDO O RITMO DE SUAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, AS
ÇÕES INDÍGENAS, ATRAVÉS DE DAVI YANOMAMI, LEVARAM SUAS

NA

PREOCUPAÇÕES

COM RELAÇÃO AO SEU FUTURO, PRINCIPALMENTE DEVIDO AO "CALHA

NORTE",

ÀS SENHORAS MITTERAND E SANGUINETTI, NO SIMPÓSIO DE DIREITOS HUMANOS
PROMOVIDO PELA UNB.
AO MESMO TEMPO (TAMBÉM FORA DE BRASÍLIA), AS AMEAÇAS CONTI
t·!U.AH: FAZENDEIROS TENTAM BALEAR OS XAVANTES; A FUNAI, QUE DEVERÁ MAH
TER SUA ATUAL LINHA DE ATUAÇÃO, APESAR DA TROCA DO MINISTRO DO

INTE

RIOR, PERMITIU A CONSTRUÇÃO DE UMA REDE HOTELEIRA NA RESERVA PATAXÓ
E, CCXVI A ELETRONORTE, DEU MAIS UM PASSO NA R�MOÇÃO DE ALDEIAS COMO AS
DOS WAIMIRI-ATROARI EM ÁREAS DE BARRAGENS HIDRELÉTRICAS.
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POR FIM, PASSAMOS O RECADO DA UNIÃO DAS NAÇÕES INDÍGENAS UNI, QUE PEDE AJUDA NO RECOLHIMENTO DE ASSINATURAS PARA SUA PROPOSTA
CONSTITUCIONAL, ATRAVÉS DE LISTAS QUE CORRERÃO O BRASIL,

JUNTAMENTE

COM PROPOSTAS ECOLÓGICAS ARTICULADAS, ENTRE OUTROS, POR FERNANDO

GA

BEIRA.
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D.ECLARAÇAO DE ESTOCOLMO SOBRE DESAR�A�E�TO f. DESE"VOLVffHE�TO

UM TRILHAO DE �OLARES EM ARMAMENTOS !
UM TRILHAO DE DOLARES DE DIVIDA EXTERNA
'

QUAL É A RELAÇÃO?

José Monserrat Filho

-

-

•

As Nações Unidas e seus vários organismos,desde
o fim da II Guerra Mundial, debatem o desarmamento,
nuclear, e o desenvolvimento da maioria dos países,

sobretudo

o

mergulhados no

atraso e. na miséria. Mas sempre separadamente. SÓ há pouco, as duas
questoes passaram a ser examinadas como fenbmenos vinculados.

Um

marco neste processo será a Conferência da ONU sobre a Relação

en

tre Desarmamento e Desenvolvimento, a realizar-se de 24 de

agosto

a 11 de setembro deste ano, em New York. Como diz Muchkind Dubey
Presidente do Comitê Preparatório da Conferência , "pela

primeira

vez, as ramificações e implicações do relacionamento entre desarma
mento e desenvolvimento, bem como o impacto das despesas militares
globais sobre a economia mundial e as relações econbmicas
cionais serão discutidas em alto nivel politico, numa
.

internacional ". Muito contribuiu para a sua

interna

conferência

convocaçao,

a

decla

ração de eminentes personalidades, emitida em abril do ano passado
na própria ONU por cientistas e homens públicos dos EUA,URSS, Fran
ça, Alemanha Federal, Suécia, China, Hungria, Egito, Paquistão

e

outros. Vale assinalar a prese�ça do economist� argentino Raul Pre
bisch e do diplomata mexicano Alfonso Garcia-Robles, Prêmio
da Paz, além do americano Lawrence Klein, da Universidade da

NÓbel
Fila

délfia, também Prêmio NÓbel.
Para mobilizar a opinião pública mundial em tor
no da Conferência de New York, as Organizações

Não-Governamentais

•

..
. 02.
da ONU, com séde em Genebra, promoveram de 15 a 17 de maio
em Estocolmo um encontro do qual participaram 250 delegados

Último
de

paises de todos os continentes. Da América Latina compareceram

50

Bo

livia, Cuba e Brasil. A reunião teve a honra de ser efetuada no Par
lamento Sueco, cedido pela primeira vez na história para uma ativi
dade não legislativa, e de ser aberto pelo Ministro do Exterior da

•

Suécia, Sten Andersson, que afirmou: "Estou certo de que os

povos

do mundo querem iniciar o processo que reverterá a corrida armamen
tista e livrará o mundo da fome, das ameaças e injustiças.

Estou

certo de que isto pode ser feito."
Único brasileiro presente na Conferência de

Es

tocolmo, como membro do CONDEPAZ - Conselho Brasileiro de Defesa da
Paz, apresso-me em divulgar ,na integra a Declaração Final
to, para que a opinião pública brasileira também possa

do even

participar

desta virada histórica irnprescindlvel à sobrevivência e ao progre�
so da espécie humana. Eis o seu texto:

r
CONFERtNCIA DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAflENTAIS SOBRE A REL/\ÇÀO

DESARMAMENTO E DESENVOLVIMENTO, realizada ·em Estocolmo, no recinto

ENTRE

Parlamento da Suécia, de 15 a 17 de maio de 1987.

do

DECLARA.CÃO FINAL

-

de:

Dois imensos problemas de dimensão global ameac;.:1111 liojl.!

;1

lit1111:111idaesp�ço·

* A corrida armamentista continua acelerada e amplia-se ao

cósmico. O comércio mundial de arn:ias propaga uma cultura militar opres
siva no mundo inteiro. As desp�sas globais com armamentos alcançnm OHO

ra a marca do TRILHÃO DE DÓLARES. Os arsenais nucleares, que j� ameaçam

com destruição total a espécie humana e todas as formas de vida,
cessam de crescer e tornam-se cada vez mais letais. Milh�es de

nrto

pessoas

pereceram nas 150 guerras localizadàs, desde o fim da II Guerra Mundial.

Tais guerras beneficiam apenas os fabricantes de armas, levando a morte

e a desolação a milhões de lares.

* Mais de três bilhões de pessoas no mundo, mesmo apos as tr�s dl!

cadas de desenvolvimento das Nações Unidas, não dispõem de meios sufic!

entes para ter uma vi da digna. Hoje, há mais pobres no mund0 do que

h,í

fardo da dívida externa dos países em desenvolvimento também atinge

a

de riquezas dos pobres. para os ricos. Enquanto isto. milhões mot·rl'tn

n

trinta anos. A distância entre pobres e ricos não cllmlnui, ampll.1-se. O
marca do TRILHÃO DE DÓLARES. Este é o maior sintoma do fluxo

negativo

cada ano de fome, desnutriçio e falta de assist�ncia m�dica elernc11tar.

Estes dois pr9blemas estão ligados entre si. A natureza dest;1 rela

çao e a estrat�gia para enfrenti-los de maneira coordenada constituem o

tema central da próxima Confer�ncia das Nações Unidas sobre n

entre Desarmamento e Desenvolvimento, a ter iugar e111 New :Vork, de

') /
... -l

de agosto a 11 de setembro de 1987. Este mesmo tema foi debatido tamhJm

na Confer�ncia das Organizações Niio-Governamentais, renllza<la na
do Parlamento sueco, em Estocolmo, de 15 a 17 de maio <le 1987.

Nosso encontro decorreu numa atmosfera de confiança m�tua. abertura

e esperança, criada pelas novas propostas realistas de desnr111amcnto,be111

como de fé no poder dos povos.

"

1

. ..
Nossa Conf:erência acolheu com satisfação to<l.is as propostas de ur
dem prática destinadas a reduzir os gastos militares glob:-üs e :1 empre
gar os recursos assim economizados em programas capazes

de

satisfnzcr

necessidades autênticas das populações. A estagnaçno do descnvolvi111l'nt11
nem sempre se deve� falta de fundos.
Dois pontos devem ser levados em consideração:
a) Um imposto ou uma taxn aplicoda Õs despesas milit,Hcs dos

p:1 (-

ses poderia implicar a legitim<1ção d.-is nrmns nucl<'élrC's e outr,1s. N.1u

•

I'

admissível que o uso ou a posse de armas 11ucle:-u-cs poss,1 S(•r cPnsidcrn
d..i em pé <le igualdade com certos hnbl tos hu111anos, como o consumo de ,t 1cool e fumo;
b) A falta de recursos não e o Único impecl.llw .io dt•sp11volvi1111.'111ll.
O verdadeiro problema está na existência de uma estrutura político-eco
n5mita injusta que deforma qualquer desenvolvimento, fazendo do descn volvimento um instrumento de exploração dos pobres pelos ricos e mcrg11lhando os pobres num oceano de dívidas.
Os principais fatores que vinculam o problema cio dcs:1r ma111c11tt.1
do desenvolvimento podem ser classificados em obsciculos conceituais
obstáculos institucionais, tanto entre país_cs e povos, como

110

:w
e

interior

de cada um deles.
Entre os obstáculos conceituais, pode-se mcncionnr:
l. A concepção da força militar como medida do poder

dl!

u111 p:1ís;

2. A concepção de soberania 1wcion<1l separ:id:i d:i icléí:1 dl' q11,• (':id:1
pafs l; membro responsável de um.i com1111ldade de Estndus llvr1·s,

d"t:1d,,::

de obrigaç8es e responsabilidades m0tuas;
3. A segurança nacional dependente elll demnsia do pode 1· i o mi I i t :1 r
A falta de vontade de superar conceitos anacrônicos de s(,Hl.!r:11d:1 e s�·;:11
rança nacionais em favor <las idéias de comunicla<le humélllll, <lc

sob,: r:111 i;;

popular e segurança global comum, num mundo sem armas nucle.ires;
L,. A busca equivocada da segurança nacional rpre c01oc,1 cm pc>ri1:n

;1

segurança de outros;
5. A imagem intencionalmente falsa de inimigo e a f.i I ta de v1111t :1d1!
dos países e povos de confiar uns nos outros;

.'

' ...

6. O ·enfraqucci.mcnto da consc.lência de que os pn (sei;
uns dos outros e té111 um destino comum como mcmbrn·s. dri mc::111:1 csp,::c·i<' l111m;111.1.
Entre os obstáculos inst.ltucionrils que vincuJ:1111 os pr<>blc111·Lls do d,�
sarmemento aos do desenvolvimento, pode-se alinhar:
1. A militarizaç�o crescente dos governos e <l:1s soclcJ;idei;;
2. A corrida armomentista e o comércio de armns como

J11str11111<·11t11

de dominação, opressão e exploraçio;
3. O desenvolvimento injusto gero a tendência a fort,, ll�cer cstn1L11
ras opressivas e espoliatlvas sob poder militar;
4. A ligação cada vez mais evídente,em .:ilguns países· de

cco1 1n111i;1

de mercado, entre empresas da áre.i de defesa e o financiamento de clei
çÕes e partidos políticos;
S. A tendência muito (requente dos orgaos de co1111111jc:1(;;0 dç

11,:1ss;1

de supervalorizar a violência e' de distorcer e falsificnr ,1s notícins:
6. O uso ou ameaça de uso de armas convencionais e nucleares

parn

impor a vontade de um pa!s a outr0s e <lc exerc.:çr prcss:io :-wlire çles.
Ao traçar urna estratigia de aç;o, parece claro que os pafses, po vos, governos e organizações nno-governamentnis <levem se e111pç111lar
nálise e eliminação tanto dos obstáculos tanto conceituaJ s conH>

11:1

:1-

111:;t

i tu

clonais.
É claro, também, que nao deve haver abrandamento da c1111rp,111!1:1

p:ir:1

elimin:ir de nosso p aneta todas as armas nucleares e outr,Js aruws

dt·

<lestrulçào em massa e preservar o espaço cósmico Jivre <le .irmas.
É igualmente evidente que o problema do desenvolvime11to deve
refonnuJado para corrigir as noçÕes errôneas, pater11;1listas

C

ser

Cllj\.111:ldO

ras sobre desenvolvimento, divo�ciadas das reais estruturas politicns e
ecnn�micas existentes entre os países e no interior deles.
O objetivo fin.:11 e o desarmamento geral e completo. Não lt.í

ou t r:1

alternativa. Também nio há outra alternativa ao desenvolvime11to

iustn

e participativo. Mas um e outro devem se materializar numa 110va

nrc.km

internacional política-econômica, sócio-cultural e hum.11d.t,Ír Lc'.1-mor:11
na qual nossa scgurnnça comum serp bc1seada na con[lanç:i e na coo1w rn,;,i1,,
e nao nas armas e n;i <lesconfiança. !'ois 11enltu111 povo e 11e111lu111 p:1 ís p,,dem
se r.on�l<Íer;ir livrP.s e 1::t>g11rns, P.nqt1.-inr-o os outros viv<'m oprimidos, ,., .•
pJ1,r,Hlus e insegut-os.

'1

/

·,

....
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• PROGRA"'L� DE IKTEGRAÇÃO DE PESQUISAS
EM REFOR.'IA AGRÁRIA• ( PIPRA)

BRASÍLIA-DF, MAIO DE 1987

OJ

JXTRODl:ÇÃO

A pesquisa sobre a 'Quest.âo Agrária no Brasj)' desta
de

centros

ca-se por seu caráter pulverizado junto� determinados

pesquisas e, na sua maioria, marcada pelas características da prod�
çâo cientifica acadêmica.

O resultado disto

é

pe�

que muitas das

ficando

quisas são repetitivas em determinadas linhas temáticas,
áreas de investigação totalmente a descoberto.

Ka área de pesquisa sobre o PA""RA, principalmente,mu�
ta investigação tem sido encaminhada sem, contudo, haver um direci�
Pla

namente que permita colaborar com a permanente atualização dos
nns de Rrforma Agr�ria.

ci ent

em trrmo5 de contribuição t�cnica e

f:i ca.

.

Mais do que isto, percebe-se a necessidade de uma ar
ticulaçâo mais objetiva entre a produção cientifica e as

necessida

des e demandas do Projeto de Sociedade que vem sendo construido.
O desafio que hoje se coloca, de um lado,

buscar

e

viabili

mecanismos politicos e econ�mico-f�nanceiros efetivos, que
zern a implantação da Reforma Agrária no pais, dentro das

priorid�

dcs absolutas de um programa de área social orientado para
a população de baixa renda do setor rural.

atender

De outro lado, há a

ne

cessidade de forl�lecimento das pesquisas cientificas neste
articulado �s necessidades e demandas setoriais, atrav�s da
de mecanismos r instrumentos de planejamento cientifico, que

prom�

varn a in�egraçio entre produçio, divulgaçio e utilização do conheci
mente para a efetivaçio da Reforma Agr;ria.
O Pll\,tA, dentr-0 de seus programas de apoio, preve •um
c-onjunto de estudos e pesquisas destinado a dar-lhe consistência
proporcionar o registro de mem�ria do processo, capaz de
11m fluxo de informações sobre seus resultados e as

e

fornecer

transformações

()2

d�l� d�corrent.es.

,

Com est.a fina }jd ade, sera buscada a cont.ri buiçâo

t�("nira cientifica das m,d::- distintas inst.it.uic;Ões ofiC'iai� � pdv�
da .s d o P a í s • ( P�""RA , pág s . 3 6 e 37 ) •

Desta forma, a orientaçao de um Programa de
çao de Pesquisa em Reforma Agrária, deve explicitar a

Jntegr�

articulação

entre o Governo e a sociedade civil, atrav�s da determinação de

um

programa d e investigação, est.abelec-ido a partir das exigências

dos

Planos de Reforma Agrária, mas, ao mesmo tempo,colher e realimentar
a demanda de invesligaçoes dos diversos setores de produção

cienti

fica a nível nacional.

-

Cabera a este Programa recolher, de forma mais sisle
Agr�

mática: informações e pesquisas voltadas para o tema Reforma

ria de urr. modo geral, dentro de abordagens históricas, políticas, e
conomicas. sociolÓgicas, agronômicas, etc.

ÁREAS E Lil'\HAS DE ATUAÇÃO
A definição de areas e linhas de atuaçao para o

Pro

grama de Integração de Pesquisas em Reforma Agrária faz-se a partir
da prÓpria formulação das prioridades identificadas junto �s

neces

sidades de implantação do Plano Nacional de Reforma Agrária.
O P�""'RA, estabelecido pelo Dec. 91.766 de 10 de

Outu

bro de 1��5, vem propor a modificação da estrutura agrária brasilei
ra para atender os anseios de legiões de trabalhadores sem qualquer
perspectiva de acesso a terra.
O Brasil dispõe de um potencial de 500 milhões

de

hectares de terras agricultáveis, mas as lavouras ocupam apenas

80

mjlhÕes de hectares, enquanto os imóveis classificados como latif�n
dios mant;m 170 milh;es de hectares como •irea aproveitivel nao
plorada•,

ex

(Pt.'"RA, págs. 36 e 37).
Contudo, a implantação das transformações desta

trutura fundjária passa por dificuldades operativas de cunho

es

poli-

•.

03
ti�o,

economico e socia:i5 a� mai� diversificadas,
Dr um l 11do o� f'nt r,,v<>� Ap;:ircc-em a nf vcl d;i e�t rut urél

agraria nacional, onde, a forma de�igual de uso e de

di �t ri bu:i çào

d� terra dc:ixol1 um� �rand� marca de res:ist;nc:ia por parte do�
,

que

-

ate entao se benef:ici1ram dela.

Do mesmo modo, as classes trabalhadores
encontraram

1

rurais

nao

na sua histÓr:ia de luta pela terra, nenhum modelo ma:is

d pmocrát:ico de d:istr:ibuiçào e uso das mesmas, enfrentando,
const.an
.1
b
•
temen"e,
arre iras econom1cas e politicas para a sua sobreviv�ncia
A

•

e organização social, impossibilitando-os de avançar nas suas neces
sidades e reivindicações.

De outro lado, os orgaos governamentais e

as

insti

tuiçÔes p�blicas, de5tituidos durante muitas décadas de ma prátic
�
.
�
voltada para os interesses soçiais, ve-se agora na emergencia de re
visão de suas açoes, no longo e lento processo de busca de novas ex
periencias.
��o :inumeras as novas açoes que deverão ser implant!
das pelo governo para fortalecer o PKRA e viabilizar a promoção dos
seus objetivos, e estas novas aç�es não poderão estar desvinculadas
do apoio t�cnico-cientifico, inclusive, porque, a Reforma

Agrária,

da forma como era pensada até então e a forma como é proposta
P�""""R-,, sofreu grandes transformaçÕes nos seus principios

pelo

poli ticos-

i deol Óg1 cose principalmente. sociais, e portanto, exigira um
panhamento passo a passo para que nao incorra nos mesmos erros

acom

ce

passado.
Com a reestruturaçao do IKCRA e sua inserçao na
va estrutura do MTRAD, que passou a assumir as atividades de
jamenlo Global

no
plan�

da Reforma Agriria, dividiu-se entre eles o papel de

acompanha�ento e avaliaçio das ações dos Planos Kacionais,

Regi�

nais e Anuais de Reforma Agr�ria.
Ao I�CRA, Órgão de execuçao direta do Programa comp �

te ac-ompanhar, controlAr e avAl i ar os projeto� de Assent.amcnt.o. Ne!'.
t<'� t.('rm<.•�. e dC' �ua rornpc-1ê-nC'ia, rm termos gcrajs:
- Jdentifi�ar e promover ações sobre área� potenciais para
mento d(' trabalhadores rurais.

assent.a

caracteri�ando suas condições fis!

co-naturais, sÓcio-econÔmicas e de exploração, bem como de tensão
social:
- Planificar a aça0 do orgao nas areas delimitadas para a
Agr�ria.

visando compatibilizar os projetos aos Planos

Reforma
Regionais

e a o P�"""RA .
- Definir critérios e indicadores para avaliação do desenvolvimento

-

economico e social dos projetos de reforma

agraria

PPA,

(doe.

I�CRA).
pesqui:_

Ja, ao MIRAD, caberia desenvolver estudos e
sas que representem suporte técnico-cientifico à implantação

daqu�

las medidas.
Portanto, a dcfinicação das areas e linhas de pesqui:_
neces

sas a serem desen volvidas pelo PKRA, passa pela consulta às

sidades demandadas pelo próprio IICRA, dentro do seu projeto de
plantação do PnA.

A consideração destas necessidades e a

im

propria

dinâmica de identificação das suas soluções passaram a nortear

as

bases deste Programa, quais sejam:
a) SI5TE2'tA DE ACO�AEO��E�TO DOS PROJETOS DE ASSEKT�'ll:�TO
Dentro desta linha de estudos e pesquisas

busca-se

obter um retrato do processo de implantação do PKll.A, identificar

e

diagnosticar as diversas questões nas diferentes etapas do process�
buscar subsidias para avaliação do mesmo e, a aprtir dai reorientar
as diretrizes operacionais e a eficácia das normas e priticas adota
das at.é ent.ão.
Seriam est.udos das experiencias de assentamentos

do

PKll.A para identific-Ar problemas e su�t-s1o�s, e pélrR poder c-riar
1odoloç:ja� d<"' avalja�·ào que mc-Jhor aufc-ris�<' os resul1.ados
nos projetos de assentamento. Neste sentido, pensa-se a
em dojs sPn1 idos: a avaljaçào-em-processo,

(isto

é,

m<-

obt.jdos
avaliação

a avaliaçã() dos

resultados parciais enquanto os projetos estão sendo implementados)
algum

e a avaliação ex-posl (isto�, a avaliação final, decorrido

prazo apÓs a implementação, dando tempo ao amadurecimento dos resul
tados dos projetos).
Nestes termos espera-se acompanhar os projetos, a ni
vel de pesquisas, desde o processo de seleção dos imoveis para desa
propriaçio a nível dos crit�rios adotados, agentes envolvidos,

tem

po despendido, entraves, etc.,

pr�

incluindo, o acompanhamento

do

prio processo de desapropriação a nivel das Comissões Agr�rias, Ju
.
tiça Federal, Integração institucional, seleção dos beneficiarias
históricos dos assentame9tos, serviços de apoio, serviços de infra
estrutura� participaçao e organização dos benefici;rios, etc.
Os estudos de avaliação e acompanhamento poderão ser
a nível tanto de estudos de casos como de an�lises comparativas
diferentes projetos de assentamento.

Espera-se que estas

de

an�lises

ofereçam medidas periÓdicas dos diferentes indicadores,principalme�
te no sentido de contribuir para a reorientaçao da Política de
scntamento, caso se perceba a sua necessidade.
b) SISTEMAS PRODC'TI\"OS L'I ÁREAS DE ASSE).""T A."IEilO

As

-

Kesta area de estudos e pesquisas busca-se formas de
acompanhamento, avaliaçio e alternativas para os sistemas

produt�

vos em pratica ou a serem v j ab i 1 i zados nos Projetos de Assentamento.
Tais estudos e an;lises podem assumir tanto o
ter de pesquisa de intervençio, propondo sistemas de produção

cara
com

carit.er de pesqujsa e experimentação, com desenvolvimento e difusão
de processos eficientes paracon�ervação, uso e comercialização dos
produtos agrícolas cm pequenas e médias propriedades, como t.er oca

ré\\ <"r de' E'�\ 11dns c-omparndos e- A,·al ja\ j vos dos s:i st emns
dC'�c>nvolvido!'i dC'11t ro dos õs.scntilm<·nt.os.

economic-o.s

J nc·] ut·m· SC' nC'st.cf>

estudo�

a� avaliações de transferência dC' tecnolog:ia art:iculada com a exlen
sa0 rural e com as organi7aÇ�C's de produtores.
Nesta medida os sistemas de produção utilizadas
lo.s assentados passam a ter prioridade nas avaliaç�es.
Kest.a �rea ajnda. busca-se avaliar as politjcas
apoio a produção e comercialização, e :identificar os efeitos da

p�
de
Po

litica de Crédito Rural, a questão da captação dos recursos e o con
etapas

tro]e das apl:icaç�es de crédito rural e a participação nas
de planejamento e supervisao técnica do crédito.
Estudos que avaliem os efeitos dos incentivos
cais, da assis�ência técnica e difusão de tecnolog:ia, de
agropecu�rias voltadas para as unidades de produção dos

fis

pesquisas
assentamen

tos, serão incentivados e eventualmente encomendados, da mesma

f�r

ma que alternativas para solução dos problemas de comercialização e
abastecimento serão vistas como prioritárias.
c)

ORGASIZAÇÃO SOCIAL DOS BF.J:EFIClÍJUOS - GESTÃO DOS ASSEXIA.'ffXTOS

F�ta refere se as investigaçoes e an�lises
aos modelo� e forma� de· organização s�cio-politica dos

quanto
assentamen

t_os.

Já

foj identificado que a falta de um sistema de

ganizaçao dos beneficiários constitui um dos fatores
pelo pouco sucesso dos mesmos.

or

responsaveis

O PJ:RA propõe modificações

substan

ciais nas formas de posse e uso da terra e nas relações de trabalh�
de modo a assegurar a partic:ipaçao democr�tica dos assentados.
Por outro lado sabe-se que em muitos

assentamentos;

inexiste a expcr:icncia a nlvel da gestão pelos pr�prios assentados,
ficando a mesma sob a responsabilidade do pr�prio �rgio executor, o

07
quC' lC'\',1 cl pratic-<1!-- :insuf.ic-ientes em termo� d<· gest.ao dos Projeto�.
Nestes termoR, procura-se analisar as formas existe�
teR quant <"' a Adm.i n.i st.raçào dus assentamentos, aval :i ando o papel

do

exec-utor. equipe de tecnicos, infra-estrutura flsico-administrativ�
etc.
Da mesma forma, deve-se identificar a
dos benef ici�rios na seleçãu de imóvel, na

participaçao

seleção das

familias,

no anteprojeto econ�mico, nas comissões agririas e outras, como ta�
bém as caracteristicas e niveis da organização politica dos
em termos associativ:istas, cooperativistas, sindicais e a

mesmos
relação

destes junto aos assentamentos.
E objetivo também procurar identificar as formas
participaçao da mulher na irea rural, estudos sobre a

de

organizaçã

dos sem terra, as formas de resistência e de reação a violência,

o

papel da justiça e a violência no campo, etc.
Estes estudos ou pesquisas não excluem propostas
termos de organizaçao e gestão dos beneficiirios, ji que muito

em
po�

ca coisa s e conhece até o momento.
d)

ESITDOS SOBRE IKFRA-ESTRt!ITllA DI PROJETOS DE ASSEKTA..lilEKTO E
CO�"DIÇÔES SOCIAIS DOS ASSEKTADOS

A i�p]ant..açao da infra-estrutura básica

necessári

aos assentamcntoR sera objeto de ações integradas dos Órgãos

fede

rais, estaduais e m1micipais, compreendendo, prioritariamente, vias
de transporte, comun:i caçÕes, eletrificação rural, abastecimento e r�
presamento de água e armazenagem.

Deste modo, espera-se que

�rea avalie estas ações e o desenvolvimento das mesmas

junto

esta
aos

Projetos e a reJaçào delas com as condições sociais dos assentados.
Uma prime :ira preocupação

é

de que. a implementação da

infra-estrutura esteja garantindo a possibilidade de melhoria

das

C-ondi Ç0CS t'('OOOnd C'élS dos ASScntad(1f. 1 j dcnt i fie-ando me] hor as
sidadc·s 10,ais <' blls,ando a)t.crn,,Uvas para soluçÃo dos

problemas,

princ-ipalmente os volt.ades para produçio (irrigaçio, aç�des,

estra

d.1':'-) c-om<• as de cscnamcnto da mesma.
Diretamente ligada a esta questao encontra-se a

ava

liaçào das condições sociais dos assentados, uma an;lise mais apur!
da dos �eneflc-ios sociais auferidos pelo Programa, a

identifcaçào

de Programas mais efi ca2es na �rea de sa�de, habitação, educação e meio
ambiente.

das

Projetos que visem trazer contribuições� melhoria

condições sociais dos assentados, e mesmo como identificar , diagno�

-

ticar e trazer soluções técnicas apropriadas �s atividades

educati

va-cultural.
Ka area de habitação, saneamento e meio ambiente, co�
sidera-se a necessidade de projetos que identifiquem as especialid!
des regionais quanto� disponibilidade de matérias primas e
cas de contruç�es locais, do mesmo modo que espera-se a

técnºi

utilização

de tecnologia alternativas e de baixos custos e o manejo

adequado

dos recursos naturais e prevenção e controle da poluição ambiental.
ln<'luc-se a:indn nesta área estudos que introduzam
lementos para garantia da educação para a cidadania,

e

valorização

cultura] da pop11] açãc) e formação profissional adequadas as

condi

çÕes locais.

e) ESTUDOS SOBRE IMPACTO SÓCIO-ECO�Ô�ICO-POLÍTICO E
A.�ID1.,-AI. E REfOR.'l...\ AGRÁRIA
Kesta area ha uma preocupaçao de se garantir os
cursos naturais e prevenir e controlar a poluição ambiental.

re

Porta�

to, espera-se que �enha estudos capazes de acompanhar o impacto das
ações do PJ;llA nu setor agrário de um modo geral, do impacto do PA-it.A
nas relações econÔrr.icas locais, regionais e nacionais e do
das aç�es gerais do PNRA no meio ambiente natural.

impacto

Nc·st.a arc•n est.a() jnc-Juidas a defesa das terras
genas, a f!,'lrant.:i a do seu uso pleno pelos mesmos através de esforços
que garantam a sua delimitação e demarcação - Estudos que

:ident:ifj

quem os ��sos pendentes, as áreas de conflito, o agravamento das re
lações :interétnicas, serão vistos como contribuições importantes p�
ra a preservaçao do patr:im;nio h:ist�rico flsico e cultural

destas

sociedades.
Considerando as areas prioritárias estabelecidas co
mo linhas de atuaçao, pensados como suporte básico para a
çao e desenvolvimento dos instrumentos do PnA, não �e

avalia

desconside

rara, entretanto, a� ]:inhas mais gerais que abordam a Questão Agri
ria de um modo geral, como os estudos que avaliem a Poljt:ica

Agri

cola e seus efeitos no Pà""R.>\, estudos e pesquisas de natureza hist�
rica sobre o papel do Estado e a questao fundiária brasileira, ani
,
l:ises sobre as políticas de planejamento envolvendo a questão agri
ria, estudos sobre �xodo rural, migração, emprego e desemprego

-

re
que

]acionados a Reforma Agrári·a, análises economicas mais amplas
avaliem os efeitos da Refor�a Agrária, na valorização da terra

a

nivel local, regional e nacional, etc ..
Principalmente, tendo em vista o momento

hist�rico

de discussão da nova carta constituinte; serão considerados
dos qur an�liscm e avaliem o encaminhamento das questões

estu
1 igadas -

ao problema agr�rio na Constituição�
Tais estudos e pesquisas entrariam como suporte teo
rico-metodolÓgjco para a compreensão do processo agrário de impla�
tação do PJ:RA.

Para tais estudos o Programa preve

financiamentos

a médio e longo prazo, com recursos buscados e negociados
aos �rgàos intervenientes neste Programa.

junto

10

Aos estudo.!'> pont.uado� nas are as e linhas
�

rias do PJPRA, prjncipa)ment.e os de curto prazo, serao

priori ti
enc-aminha

dos como projetos priod tád os, e ,-eceber.i am do MJRAD/IKCRA,

uma

maior atenção.
Todas as pesquisas terao o P�'"RA como quadro de refe
rencia básico, norleador dos prjnc{pjos do Programa.

LI1fffAS
PR.YOIUDADES:

D E

A T U AÇ Ã O

l) SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO AOS PROJETOS DE ASSEMTAMENTO

POLÍTICA NACIONAL - PftA
- A distribuição de terras e diferentes formas
de uso e posse
- A democratização do acesso a terra
- Eliminação progressiva do latif�ndio
- Distribuição de terra e cidadania
Função social da propriedade
- Empresas rurais e desapropriação
- Terras produtivas não serão desapropriadas
- Os pequenos e médios produtores nao serão
atingidos pelas desapropriações
- Indenização e Titules da Divida Agrária
- As terras desapropriadas serão distribuidas em
propriedade familiar, unidades associativas e
propriedade condominial.
- Integraçao com Governos Estaduais e Municipais

AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS,

DF.SEHOLYDtEHO DE IWSTIUJNJ:RTOS

F. PROCF.DDIF..TOS F. TiC�ICAS DE AVALIAÇÃO

- Estudos visando a avaliação dos Sistemas
estabelecidos
para operacionalização e apoio do processo de distribui
ção de terras e de desapropriação.
- Estudos visando o aperfeiçoamento jurídico e
polltico
das ações governamentais e institucionais no processo de
desapropriação.
- Levantamento rlos criLerios adotados parn seleção dos imo
veis para desaproprJnçâo, problemas identificados. carac
terlstjcns de ciue reperculem no processo de desapropria -:
ção, tjpo.c- de ,�rcas selecionadas, ocupantes hist�ricos(b
imóveis, etc.
- Estudos ciue avaliem a atuaçao das Comissões Agrarias, ca
racterlsticas dos processos apresentados, capacidade de
apre e i ação, problemas surgi dos, motivos (le não aprova
ção, etc.
- Identificação da Atuação da Justiça Federal do Estado na
imissão da posse. Apreciação da tramitação dos Processos
de Oesaproprjaçào no IMCRA e Presidência da Rep�blica.

Jnt.egr;1çao i ntcr i nsti t11c i on,, 1.

- Estudos de nat.11rc:7.,, hist.�ric.n dos ;isscnt.;imcntos.

Participação da sociedade civil.

- Levnntamcnto das ne,cssidades e demandas dos trabalhadores assentados quanto é\ partic:-iraç;io na gest;io do siste
ma de adrn in ist r,1çào., sj st ema de gcrênc i é\, se leçào dos b!:
nefic-i:'trios, ;1�r.nl.cs envnlvicfos, p,1rt.ic-ipaç;o d;i SR.
Avaliaçà? e.la cf'ic�c_i., das for�as de implan�aç�o do� as e fa
senL,ment.os q
lo ,1: c:-rit�rios de seleç;io, numer
-

-

N

L I 5 D A S

D E

A T tll A

Ç

Ã O

PRIORIDADES: 1) SISTEMA DE ACOMPA.KHAMEJITO AOS PROJETOS DE ASSEWTAMEMTO

POLÍTICA WACIOWAL - PRA

AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS, DF.SEL'CVOLVIME11TO DE IWSTRUMEWTOS
E PROCEDDfEWTOS E TÉCWICAS DE AVALIAÇÃO
mÍlias, situação da infra-estrutura, etc ..•
- Avaliação dos serviços de apoio
mentos.

à

produção nos assenta -

- Desenvolvimento de instrumentos metodol�gjcos para
panhamento da qualidade dos serviços de manutençao
.Projetos de Assentamentos.
Identificação da participação dos djferentes orgaos mi nisteriais quanto aos Serviços de Infra-estrutura social
(estradas, habitação, educação, sa�de).
Identificação do papel dos governos estaduais, munici
pais e outros �rgãos envolvidos e a propria
sociedade
junto aos Projetos de Assentamento.
- Identificação e análise das propostas encaminhadas
Constituinte sobre a Reforma Agrária.

-

-

...

f"'I

2) PRIORIDADE: SISTEMAS PRODUTIVOS EM ÁREAS DE ASSEWTANEWTO

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS, DESE�OLVIXDTO DE IWSTRUNBITOS
E PROCEDJMEMTOS E TÉCRICAS DE AVALIAÇÃO

POLÍTICA WACIO•AL - P1IRA
- Distribuição de terras e aumento da produtivid�
de ilgrJcola.
rollticas de apoio a produção e comercialização
agrícola.
- Assistência técnica e difusão de tecnologia.
- Alternativas tecnolÓgicas e economicas
em áreas reformadas.

rurais

Oferta de alimentos e de mat�rias primas e Re forma Agrária.
- A Reforma Agrária e o mercado.
- Políticas de financiamento e de Credito Rural e
o PRA.

- Pesquisa agropecuaria.
- Produção de alimentos básicos.
- Fundamentação tecnol�gica para produç�o
adequada ao PJntA.

animal

- Transferência de tecnologia articulada com a ex
tensão rural.
- Respe i lo élOS si st.cma de procl11ç::Ío 111. i 1 i zaclos rc-·
los assentados.

- Estudos dns práticas produtivas a partir das diferentes
re�i�cs, considernnclo experi�ncia e lradiç�o dos henef!!
ciarios,
- Identificação dos sistemas de produção utilizadas em
reas reformadas, e estudos envolvendo
propostas de
,
modelos tecnologicos para estas areas.
- Identificação de problemas referentes a preços de
tos, armazenagem, comercialização, etc.
- Levantamento e avaliação dos serviços de apoio a prod�
çio e comercialização, assim como análise do papel
da
assistência técnica e da extensão rural.
- Identificação da atuação da Politica de Crédito Rural
a nivel de custeio e investimento em insumos, sementes,
matrizes, etc.
- Sistemas de comercialização da produção:
identificação
do estado de depÓsitos, armazéns, secadores, beneficia
mento, industrializaç;o.
Estudos sobre as formas de exploração agropeucaria
periências aJtenativas para �reas de assentamento.
- Estudos e pesquisas de car�ter ·experimental em produtos
nç;r i r.n] as e cnnscrv;1ç.;o CT d i fusilo cios mesmos para arcas
de assentamento.

-..

3) PRIORIDADE: ORGAWiZAÇÃO SOCIAL DOS BE5EFICIÁRTOS ·- GESTÃO DOS ASSEPITAMEffOS

POLÍTICA •ACIOWAL - PWRA
- Justiça social e distribuição de terra.
- O t r n h li 1 h ,, cl o r r II r él 1 e n r. i cl.1 cl n n j n .
- Conflitos de terra e organização dos trabalhadores rurais.
- Organização e seleção dos benefici�rios.
- Papel da Justiça e a violência no campo.
- Êxodo rural e Reforma Agr�ria.
- Autonomia,
ral.

liberdade e igualdade da mulher ru-

AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS, DESEffOLYIMElfTO DE IWSTKUNEJrTOS
E PROCEDIMENTOS E TÉCWICAS DE AVALIAÇÃO
- Estudos comparativos sobre a diferenciaçio interna dos
;1sscnt ,1m�nt.ns ronsi clr, r,1 nd n -� i t.11 .iç :io s�r i o -- "e nnÔm i e ,1 cl n�
asscnlatlos.
- Identificação das reivindicações dos assentados,
suas
formas de parLicip.içãn, cxperiênicas em pré-assentamen
tos, etc.
- An�lises do p<1pel dos assentados nas reivindicações e re
sistência nos conflitos de terra.
- Identificação do papel da Justiça e a reivindicação dos
assentadosEstudos sobre consciencia de classe e formas de organi
zação dos sindjcatos, movimento dos trabalhadores
ru
rais sem terra, igreja e organização espontâ�ea dos tra
blahadores rurais.
- Estudos sobre n organização social dos sem terra.
- An�lise do papel da mulher na produção rural e uso da terra.
Estudos sobre as formas gerenciais e de auto gestão den
tro dos assentamento.
- Jdenfifjcaç�n de novos modelos de gestao e auto
e planejamento em �reas assentadas.

gestao

- Estudos sobrP. formas sindicais, associativistas e coop�
tivistas envolvidos em projetos de assentamento e
sua
�rea de influ�ncia.

-

-

4} PlllOllYDADE: IWFRA-F.STllUT1l!llA EM PROJETOS DE ASSENTANEWTO E COl!n>IÇÕF.S SOCIAIS DOS ASSEWTA.DOS
AVAL IAÇÃO DE PRÁTICAS, DESEMVOLVDfEHO DE IWSTllmu:ITOS
E PROCF.DDIEWTOS F. TÉC5ICAS DE AVALIAÇÃO
- Implantação de infra-estrutura fisica.

- Estudos s?bre o papel e condiçÕes _se serviços de infra-est r:
tura nas arens asscnladas quanto as vias dP circulaç�o
infra-e.sLruLurn socL1J, .1bastecímenlo de agua, sanf'.?amen
to, rede el�trica, comunJcação, etc.

- Cooperação entre E�tndn!'i e Municlpios.
Implantação de rede de comunicaçeos.
- Abastecimento e represamento de �gua.

- Estudos sobre os bcneficlos sociais adquiridos
�reas de assentamento quanto à grau de escolaridade, me
lhoria das condiç�os de sa�de, condjçÕes de moradia,
mas de lazer, etc.

- Armazenagem da produção.
- Comercialização e abastecimento.
Politica de promoção social.
AçÕes nas ;reas de sa�de, previd�ncia e assJs
t�ncia social.
- Ações nas areas de educação, cultura e exten sao.
- Ações nas areas de habitação,
meio ambiente.
- Acesso

à

saneamento

escola p�blica e gratuita.

- Cooperação e formação profjssional.

e

�valiação sohre os serviços de sa�de e previdência
dos assentnclos.
- Propostas de novos programas de habitação, saneamento
sa�de para as �reas assentadas.
- Propostas de novos modelos educacionais que permítam me
lhorar o nivel de escolaridade nos Projetos.
- Estudos rpIe vj,,hjJ i7em ,, v;tlorizaçào cultural da popula'
çao atraves de seus proprios bens culturais.
- Propostas de soluções técnicas para cooperação no traba
lho e formas de associatjvismo, e organizaç;o grupal dos
assentados.
- Propostas de treinamento multjdisciplinar integrado
ra o pessoa I rp1e alu.1 n;1s are,,s de ;isscntamcnto.

5)

PRIORIDADE:

ESTIIDOS SOBRF. IMPACTO EC011GÔ!P'IIC0 1

POI.TTTCO,

SOCIAL,

A.NBJEHAL E

REFORMA AGRÁRIA

POLÍTICA WACIOMAL - Pn.A
- rre:r.crv:tçâo no.e; rcc.ursos n;d.11r.,j S,
- Preservação e controle da poluição nmbjentaJ.
- Ações preventivas e educativas de conservação
do meio ambiente.
- Garantias da demarcação das terras JnclÍgenns.
- Melhoria da qualidade de vida.

AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS, DESEWVOLVIMEIJTO DE JWSTRUMEWTOS
E PROCF.DTMF.NTOS F. TÉC•ICAS DE AVALIAÇÃO
- f.st.11clos q11r. ,,ssr.g11rrm n ron.c;r.rv.,ç.,o cios rt:n1r.c;o!'i n,1t 11
,

raJs nas arens de nssentnmcnto.

- Estudos que proponham obras de renovação, melhoria e va
lorização dos recurso� n,1turais.
- Pesqujsas de reflorestamento ou pollticas de conservação
das reservas florestais.
Estudos que vjabilizem n recuperaçao social e
de dcterm i n,,clo.s nrcas.

economica

- Propostas de campanhas educativas de carater preventi
vo para arcas ameaçadas.
- Pesquisas de 7oncamento ,1mbiental, respeitando os recu. sos naturajs.
- Estudos sobre terras jndÍgenas relacionadas em areas de
sapropr i nd.,s.
- Desenvolvimento de jnstrumentos metodologicos para realiz�
ção de estudos dos imp,,ctos dos processos de desapropriação
e de assentamento nas djfcrentes regiÕes.
- Estudos� análises do impacto econ�mico e politco
P� n n i v e l r e g i on ;i l e n ;i e io n a l .

do

- Analise e ,,v.11 inçno cl.1 Pol it.jc,, de Assentamento do IlfCRA
Aval i.,ç:io do jrnp,,clo de !ire,,� des<1propriadas e assentadas e
suas rclaç�cs com economias locais.
,

Analises compar�ljvns em Reforma Agraria e cm expcrien
i ntern:\r i on., i B.
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OBJETIVOS,

NETAS

E

IWl>ICADORES

FOR."l.�S DE OPERACIO,CALIZAÇÃO E llECt'R.50S

são objetivos gerais do Programa de Integração

de

Pesquisa em Reforma Agrária:
a) Promover estudos e projetos que permitam

melhor

conhecimento a respeito do processo de implantação da Reforma

Agr�

ria no Pais.
b) Contribuir para a ·análise e avaliação do processo
de distribuição da terra, adequando-as às exig�ncias de desenvolvi mento do Pais.
e)

Concorrer para uma melhor articulação entre as ins

tituiçoes de pesquisa e de apoio a pesquisa na questão agrária
tre estas e as instituições de ensino, formulação de politicas
prestaçao de serviços.
d) Fornecer bases cientificas e normatizaçao para as
diferentes fases de implantação do PXRA.
e)

Promover a formação, ampliação e consolidação

consciencia nacional em relação

à

da
pr�

Reforma Agrária como tamb�m

mover as ações individuais e coletivas necessárias para conquistá
la.
1 - DO OBJETO
O Programa visa estimular a reorientação das

áre

tematicas no campo da Questão Agrária no sentido de dar mais con
gruencias entre os objetos de pesquisa e as necessidades e demandas
da Reforma Agrária.

2- 1>0S AGEXTES
São considerados agentes todos os investigadores

li

·18

,.

gados as instituições ou nao, que apresentem projetos que

as prioridades do Progama.

atendam

3 - DOS IXSTRIDIENTOS
São instrumentos, além dos projetos de pesquisa

de

conte�do teÓrico-metodolÓgico e inter-disciplinar, arquivos e ban - \
cos de dados, as reuniões de especialistas para avaliação dos
ços metodolÓgicos, análise

,

avan (
1

,

e indicações bibliograficas, seminarios:

de discussão e avaliação, etc ..

4 - DO PRODCTO
O Programa fornecerá subsidios ao aprimoramento

da

implantação da Reforma Agrária bem como ampliará o numero de arti gos cientificos, teses e propostas concretas de pesquisas sobre

a

questão agrária, contribuindo desta forma para um maior aprofunda
-

I

,

menta da reflexao sobre o problema junto aos proprios beneficiário�

5 - DA D1'"tíLGAÇÃO
Objetiva-se ampliar o numero e diversificação de re
vistas que veiculam pesquisas em reforma agrária, de reuniões cien
tificas nacionais e internacionais em que estes resultados sào dis
cutidos e a divulgação dos mesmos junto aos meios de comunicação c�
mo jornais, revistas, televisão; como também promover o retorno aos
prÓprios beneficiários.

6 - DA UTILIZAÇÃO DO

CO'SBECDfEXTO

Busca-se apoio ao aprimoramento do processo de

im

plantação da Reforma Agrária, acompanhamento dos assentamentos, me
lhoria das formas e do sistema produtivo nas areas reformadas, for
talecimento da polltica da Reforma Agrária a nivel regional e nacio
nal e da consci�ncia social em relação ao Plano.

Procura-se verificar a influência dos resultados das
pesquisas apoiadas pelo Programa a nivel das politicas explici
tas como discursos e declarações oficiais. Poderia se analisar

a

contribuição ao aprjmoramenlo dos sistemas de planejamento e admi
nistraçào do Plano e, inclusive verificar o impacto dos resulta
dos de pesquisas ao nivel das pautas de reivindicações dos movimen
tos sociais rurajs, sindical, e ao nivel dos debates com a socieda
de civil e junto da Constituinte.

ATIVIDADES

DE I�TECRAÇÃO

São as atividades que visam apoiar a

capacitação

cientifica dos pesquisadores, melhorar suas condições de trabalho fortalecer as instituições de pesquisas. aperfeiçoar os sistemas de
informação tecno-cientifica e capaz de fornecer um fluxo de informa
çoes sobre a Reforma Agrária e seus trabalhos e as transforma
çoes dela decorrentes.
Serão, pois, realizadas as seguintes atividades:
a) Reuniões com instituições responsáveis pela form�
çao de recursos

humanos e representantes da comunidade

(CUq, FIXEP, ABR...,,

A>1Pocs;

cientifica

PIPSA, EMBRAPA) para planejamento

de

rttividades de apoio à formação e capacitação de investigadores.
b) Seminários; encontros e cursos de atualização

s.

bre metodologias de investigação em Reforma Agrária.
c) Scmin�rios de avaliação do programa e análise

de

Projetos de investigação em andamento.
d) Consultorias de apoio técnico a projetos de andamenta.
e) Articulação, através de seminarios e reunioes,c�

20

cursos de p�s-graduação relativos a Reforma Agrária, para debater a
compatjbilizaçào entre suas linhas de pesquisa e a proposta do

pr�

grama.
f) Encontros com instituições de pesquisa para mape�
mento de n�c)eos com potencial de receber pesquisadores e profissi�
nais em questão agrária para capacitação no desenvolvimento de pes
quisas.
g) Apoio a mobilização e interc�mbio de pesquisado res, em particular os participantes de projetos inter-disciplinare&
h) Reali7ação de cursos e seminários sobre adminis traçao de instituições de pesquisa e gerenciamento de projetos

de

investigação.
i) Atividades voltadas para o aperfeiçoamento

dos

sistemas de informação e documentação cientifica com vistas a faci
Jjtar o acesso a bibliografia na área.
j) Atividades de fomento a divulgação cientifica

em

âmbito nacional e internacional dos resultados de pesquisas apoia das pelo Programa.

1. METAS GERAIS

1 - (3) Promover Seminários Nacionais (anuais)
discussão e avaliação dos projetos de pesquisas.

para

Ir,

2 - (6) Col�qujos - Dois Col�quios anuais

versando

sobre temas que reflitam as questões agr�rias.
3 - Promover a Publjcação dos anais ou dos
resultante dos col�quios.

"papers"

-

4 - Promover cooperaçao internacional atraves

da

continuidade e/ou estabc)ecimento de conv�nios para desenvolvimento
de pesquisas associadas e formação de recursos humanos.
5 - Promover o Cadastramento e implantação de um Ban
co de Dados sobre pesquisas em Questão Agr�ria.

-

6 - Apojar e Promover projetos de pesquisa e avaliaçao em Reforma Agraria.

2. METAS (POR LI�,tA DE ATUAÇÃO)
A)

1 !? 80

SISTEMA DE ACOMPANHAMEKTO AOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO
AI) - Apoiar a consolidação de 10 equipes de avalia

ção e acompanhamento dos Projetos de Assentamento, através de

bol

sas de auxilio, consultorias e despesas com viagens e di�rias,

me

djante apresentação de propostas.
A2) - Apoiar a elaboração de 5

(cinco) projetos

pesqujsa na arca de acompanhamento e avaliação.

de
�I

A3) - Promover e fortalecer a cooperaçao nacional en
tre os centos de excel�ncia e grupos emergentes, visando suprir
necessidades especificas que surjam durante o desenvolvimento
projetos de pesquisa e o trabalho das equipes de avaliação.

as
dos

B) SISTEMAS ECONÔMICOS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO

'

Bl) - Apoiar a elaboração de 3 (três) projetos
pesquisa que produzam anilises de sistemas econ;micos e

de

alternati

vas na �rea de Reforma Agr;ria.
B2)

- Organizar estigios de cientistas sociais, agr�

nomos, extensionistas, etc., em areas de assentamento ou

institui

ções p�blicas no pais e no exterior, de maneira a capacit;-los a me
lhoria dos sistemas econ�micos no setor rural.
C) ORGANIZAÇÃO SOCIAL DOS ASSEiTAMENTOS GESTÃO DOS BENEFICIÁRIOS
CJ)

- Apoiar a elaboração de 4 (quatro) projetos

pesquisas sobre o� modelos e formas de organização

de

s�cio-politica

dos assentamentos.
C2)

- Organizar 4

(quatro) equipes de pesquisa

acompanhamento e orientação das formas de organização dos

em

assenta

dos.
D) ESTUDOS SOBRE INFRA-ESTRUTURA EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO

E

COKDIÇÕES SOCIAIS DOS ASSEKTADOS
Dl)

- Apoiar a elaboração de 2 (dois) projetos

de

pesquisa versando sobre a· avaliação das ações de implementação

da

infra-estrutura e a relação delas com as condições sociais dos

as

sentados.
D?) - Apoio a cursos de treinamento de pequena dura
çao que visem a garantir a educação, valorização cultural da popul�
ção e formação profissioni 1 adequada �s condições locais.

•
E) ESTUDOS SOBRE IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO, POLÍTICO E AMBIENTAL E
REFORMA AGRÁRIA
de

El) - Apoiar a elaboração de 2 (dois) projetos

pesquisa que visem a avaliar, garantir e prevenir os recursos naturais e controlar a poluição ambiental, na perspectiva da

ecologia

humana, junto aos Projetos do P�tlA.
impactos

E2) - Promover seminarios que discutam os
socio-economjcos, politico e ambiental e a Reforma Agrária.

A proposta de integração de pesquisa em Reforma A�ri
ria dar-se-a buscando a consolidação de mecanismos

institucionais

A

que permitam maior articulação entre as agencias de C&T e os progr�
mas de governo na area.
Espera-se que tal interação promova a articulação en
tre as instituições de pesquisas, as instituições p�blicas e priva
das rcgjonai::; e f�derais riuc lidam com a Reforma Agrária e as

de

mnis or�ani�açôcs envolvidas na questão agrária.
Conta-se

com a possibilidade de formação de

rec�;

sos h11manos pnra ampliar esta area de conhecimento, cobrindo as de
ficiênr-ias qunnto ao b,dxo n�mero de pesquisadores
atraves da ident.ificação de cursos de extensão e de

dispon:iveis,
especialização

que melhor atendam a estas necessidades, incluindo cursos no

exte

rior, atrav�s de convênios de cooperação e de apoio aos cursos
desenvolvam estas linhas.

que

,

..

...

•
O Programa sera coordenado pelo NIRAD/ISCRA e FI�EP/

CNPq, com assessoramento de um Grupo Assessor integrado por

repr�

sentantes da FJXEP, Cl!CPq, MIRAD, UCRA, EMBRAPA, A11"POCS,

ABRA,

PJPSA e dois membros representantes do comitê assessor de

ciencias

sociais e de ciencias Agrárias do C5P q .
Caberá ao Grupu Assessor apreciar os projetos afetos
as linhas do Programa, discutir procedência e a adequabilidade

das

propostas; sugerir pesquisas e centros com potencial para desenvol
verem as mesmas: indicar consultores, tanto na etapa de

formulação

de projetos, quando se fizer necessário, quanto na análise das soli
citações de Financiamento (SF's) encaminhadas

à

FIKEP; acompanhar e

avaliar as pesquisas apoiadas com vistas a subsidiar o

desenvolvi

mento e desdobramento do Programa alem de discutir novas

propostas

para atuaçao das agencias de financiamento.
Competirão ao MIRAD/I�CllA as atividades de

fomento

de pesquisas e identificação de equipes com potencial para desenvol
verem as mesmas.
As reunioes do Grupo Assessor deverão ser realizadas
peri�dicamente, pelo menos uma vez a cada semestre e, sempre

-

que

necessario, participarao das reuniões, por sugestão de seus membro�
representantes de outros orgaos e de instituições de pesquisa

sem

representaçao no grupo assessor.
Ao Grupo Assessor cabera definir os mecanismos e cri
terios para avaliação dos projetos e das linhas de pesquisas,
cluindo a reali1açào de seminários de avaliação com a

in

participaçao

de pesquisadores, consultores e usuários.
O apoio financeiro caberá
observados os seguintes pontos:

"

à

FIXEP, CIPq, MIRAD/RC�

FIKEP - Financiamento (parcial) dos projetos aprovados;
Custeio de parte dos gastos necessarios ao

acompanhamento

de projetos e reuniões de avaliação do grupo assessor.
Bolsas de estudo e pesquisa, pesquisador visitante e peque
nos auxílios complementares ao custeio do projeto;
Custeio d� parte dos gastos necess�rios ao acompanhamento de
projetos e reunião de avaliação do Grupo Assessor;
Custeio da informatização dos dados coletados pelo cadastra
mento de pesquisas em Questão Agr�ria.
KIRAD/I�CRA - Financiamento (parcial) dos projetos aprovados;
- Custeio da metade dos gastos necessarios ao acompan-1
mcnto de projetos e reunião de avaliação do Grupo Assessor.
Devera ser criado, também, um mecanismo de intercamhio entre a Coordenação do PIPRA e outros programas

desenvolvidos

pelo NTRAD/I�CRA e pelo CKPq/FIKEP na �rea de Ciências Agr�rias

e

Ciências Sociais com objetivo de integrar projetos relacionados

a

Reforma Agriria - e outros programas que apresentem interfaces

com

a area em questao.
Cumpre destacar a associaçao com o B�-05 voltada
o est abe 1 ec i mC"'nto de estrategi_a conjunta para financiamento da
são e absorsào de- tecnologia, e a articulação com a CAPES para

a

forrnaç;o de rcc11rsos humanos nas ireas de conhecimento que precisam
ser fortalecidas.
Coordenadoria de Estudos e Pesquisas

SEPAT/SG/MDlAD

BrasJlia-DF., maio de 1987.

'.
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I�FOlRIMIATI�O IlNIJB:SC - Brasília, 10.04.87.

N2 07

APESAR DE TODA A PRESSÃO QUE DIVERSOS CONSTITUINTES

VÊM

EXERCENDO PARA ALTERAÇÕES E PRAZOS DE FUNCIONAMENTO DA ANC, O QUE FI
COU DECIDIDO ATÉ AGORA FOI:

-

1. O PRAZO TERMINAL, 15.11.87, PERMANECE, MAS PODERÁ VIR A
SER MODIFICADO, CASO SE VERIFIQUE SUA NECESSIDADE,

NO

ANDAMENTO DOS TRABALHOS.
2. OS PRAZOS DAS SUBCOMISSÕES:
A) DATA TERMINAL MAIS OPORTUNA PARA APRESENTAÇÃO DE

SU

GESTÕES CONSTITUCIONAIS: 07.05.87.
B) DATA PROVÁVEL DA VOTAÇÃO DO ANTEPROJETO DA

SUBCOMIS

SÃO: 2 3. O 5 .8 7.
3. OS PRAZOS DAS COMISSÕES:
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS (EM FORMA DE SUGESTÃO

-

CONSTITU

CIONAL), AOS RELATÓRIOS PROVENIENTES DAS SUBCOMISSÕES.
DATA TERMINAL MAIS -OPORTUNA: 22.05.87.
OBS. EM ÚLTIMO CASO AS EMENDAS PODERÃO SER APRESENTADAS
ATÉ 01. 06 .-87, QUANDO SE DARÁ O ENCERRAMENTO

DAS

DISCUSSÕES DOS RELATÓRIOS, NAS COMISSÕES TEMÁTICAS.
4. OS PRAZOS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS:
O PRAZO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS

PÚBLICAS

DEVERÁ SER FIXADO POR VOLTA DE 20.05.87, QUANDO

SERÃO

ENCERRADAS AS DISCUSSÕES SOBRE OS ANTEPROJETOS DOS RELA
TORES DAS SUBCOMISSÕES, MAS A MAIORIA DAS AUDIÊNCIAS
VERÃO SER MARCADAS ATÉ DIA 07.05.87, OU SEJA, 05

DE
DIAS

ANTES DA APRESENTAÇÃO_ DOS RELATÓRIOS DOS ANTEPROJETOS.
HÁ UM CONSENSO DE QUE AS AUDIÊNCIAS

PÚBLICAS TERÃO SES

SÕES ESPECIAIS ENTRE 17:00 E 19:00 HORAS.
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Il1POR".ll."ANTE :

I

- SOLICITAR AO PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO - SE FOR DO INTERESSE DE
CADA ENTIDADE - COM A MÁXIMA URGÊNCIA E ATRAVÉS DE OFÍCIO,

UMA

AUDIÊNCIA PARA SUA ENTIDADE.
II - NO DIA DA AUDIÊNCIA, TRAZER O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE

PESSOAS

QUE FAÇAM PARTE DA ENTIDADE. A MESMA MOBILIZAÇÃO DEVERÁ SER

-

RE

PETIDA E MESMO AMPLIADA, NO DIA DE VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CADA
COMISSÃO TEMÁTICA, O QUE DEVERÁ ACONTECER NO INÍCIO DE JUNHO.
2•

A DECISÃO DO LÍDER MARIO COVAS DE REALIZAR A ELEIÇÃO DO RE

LATOR DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, JUNTO A BANCADA DO PMDB, SEM

A

PRESENÇA DO CANDIDATO FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, PREJUDICOU ESSA CAN
DIDATURA QUE, PARA OS MOVIMENTOS SOCIAIS, ERA A MAIS

CONVENIENTE.

MESMO ASSIM, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PERDEU NO PRIMEIRO ESCRUTÍNEO,
POR

APENAS

5 VOTOS. SUA VOTAÇÃO FOI DE 81 VOTOS CONTRA 86, TANTO

PARA PIMENTA DA VEIGA, QUANTO PARA BERNARDO CABRAL. O SEGUNDO ESCRUTÍ
NEO, EMBORA TIDA COMO CERTA A VITÓRIA DE PIMENTA DA VEIGA, A

ABSTEN

ÇÃO BENEFICIOU AO CANDIDATO BERNANRDO CABRAL, DE TENDÊNCIA LIBERAL.
3.

O DIAP REALIZOU, TERÇA-FEIRA, D.IA 07.04, UMA REUNIÃO AMPLA

COM PARLAMENTARES, ENTIDADES SINDICAIS E DE APOIO, ONDE FOI

DISCUTI

D� E APROVADA A REDAÇÃO FINAL DO ARTICULADO PARA A CONSTITUINTE

DAS

ENTIDADES SINDICAIS.
4.

UM MODELO DE FORMULÁRIO PARA COLETA DAS ASSINATURAS

DAS

EMENDAS POPULARES FOI ELABORADO PELO DIAP E APROVADO OFICIALMENTE PE
LA MESA DA CONSTITUINTE. PORÉM, NÃO É OBRIGATÓRIO O RECOLHIMENTO DAS
ASSINATURAS ATRAVÉS DESSE MODELO, EMBORA DESEJÁVEL.. ENVIAREMOS, PELO
CORREIO, O REFERIDO MODELO. LEMBRAMOS QUE O PRAZO FINAL PARA O

RECO

LHIMENTO DAS ASSINATURAS SE DARÁ, APROXIMADAMENTE, NO INÍCIO DE AGOS
TO.

TENDO EM VISTA A EXIGUIDADE DE TEMPO, JULGAMOS NECESSÁRIO QUE TO
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DOS ACELEREM AS DISCUSSÕES EM TORNO DAS MATÉRIAS QUE SERÃO
EMENDA. LEMBRAMOS QUE, APESAR DE NÃO SER. ÓBRIGATÓRIO, É
QUE O TEXTO DAS

OB JTO DA

CONVENIENTE

REFERIDAS MATÉRIAS SEJA ESCRITO EM FORMA DE ARTIGOS

E PARÁGRAFOS (OBS: A REFERÊNCIA SOBRE PARÁGRAFOS NÃO CONSTA DO FORMU
LÁRIO ENVIADO).
CADA CIDADÃO TEM DIREITO A ASSINAR APENAS TRÊS EMENDAS. VI
SANDO GARANTIR ESTE ARTIGO DO REGIMENTO DA ANC, SUA MESA DECIDIU QUE
SERÃO VÁLIDAS SOMENTE AS TRÊS ASSINATURAS DE UM CIDADÃO,

CONSTANTES

DAS TRÊS EMENDAS QUE PRIMEIRO DEREM ENTRADA NA MESA DA ANC,ASSINADOS
-

POR ESTE MESMO CIDADÃO. POR ISSO É IMPORTANTE QUE AS ENTIDADES
TEM OS CIDADÃOS PARA QUE NÃO ASSINEM MAIS DE TRÊS EMENDAS

ALER

E QUE PRO

CUREM CONHECER AS EMENDAS QUE MAIS LHES DIZEM RESPEITO, E QUE TENHAM
A MAIOR ABRANGÊNCIA SOCIAL POSSÍVEL, VERIFICANDO, TAMBÉM, A IDONEIDA
DE, A REPRESENTATIVIDADE E LEGITIMIDADE DAS ENTIDADES QUE SE

RESPON

SABILIZAM PELA EMENDA. POR ÚLTIMO, LEMBRAMOS QUE ESTÁ GARANTIDO O DI
REITO DE PARTICIPAÇÃO DOS ANALFABETOS, NAS LISTAS DAS EMENDAS,

ATRA

VÉS DA IM.PRESSÃO DIGITAL, TAL COMO NAS ÚLTIMAS ELEIÇÕES.
5.

O POOL DE ENTIDADES POPULARES QUE COBREM A CONSTITUINTE,EM

BRASÍLIA, CONTINUA SE REUNINDO SEMANALMENTE. ESTA SEMANA FOI

DECIDI

DO QUE TODAS AS 24 SUBCOMISSÕES TERÃO UM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO.
OBVIAMENTE, AS COMISSÕES DE MAIOR INTERESSE POPULAR TERÃO UM

ACOMPA

NHAMENTO DE MAIOR NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS. DECIDIU-SE AINDA QUE,

SEMA

NALMENTE, AS ENTIDADES QUE FORMAM ESSE POOL, SE REUNIRÃO, DISCUTIRÃO
E APRESENTARÃO À SECRETARIA DO POOL ( EM FORMAÇÃO), OS
PONTOS DE DISCUSSÃO ACONTECIDOS DURANTE A SEMANA NAS

PRINCIPAIS
SUBCOMISSÕES.

DI§§0 Mffl�ULTARÃ UM R�SUMO SEMANAL DAS ATIVIDADES DO POOL.
6•

A ffiL�IÇÃO DA MESA DA SUBCOMISSÃO DA REFORMA AGRÁRIA

BASTANTE TUMULTUADA.

TRÊS VOTAÇÕES TIVERAM QUE SER REALIZADAS.

FOI
NA

PRIMEIRA, O LÍDER DO PTB, GASTONE RIGHI, VOTOU IRREGULARMENTE, ENXER
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TANDO UMA CÉDULA NA URNA DE VOTAÇÃO . NA SEGUNDA, O DEPUTADO

ROBERTO

CARDOSO ALVES CONTINUOU TUMULTUANDO A REUNIÃO, CHEGANDO A RASGAR

AS

CÉDULAS DE VOTAÇÃO, O QUE LEVOU O PRESIDENTE DA SESSÃO, SENADOR

SAL

DANHA DERZI INDIGNADO, A CHAMAR A IMPRENSA PARA REGISTRAR O FATO. NA
TERCEIRA, A UDR E SEUS SEGUIDORES FORAM FINALMENTE VENCIDOS POR 12 A
FOR

11. VALE SALIENTAR QUE ESTE PLACAR NÃO ESPELHA A CORRELAÇÃO DE
ÇAS DA SUBCOMISSÃO DA REFORMA AGRÁRIA. É .IMPRESCINDÍVEL QUE

ENTIDA

DES E PESSOAS PRESSIONEM, DESDE SEUS REDUTOS ELEITORAIS, OS

SEGUIN

TES CONSTITUINTES: EDSON LOBÃO (PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO DE REFORMA
•

AGRÁRIA), SALDANHA DERZI ( 12 VICE), MAURO BORGES, SANTINHO FURTADO,
JONAS

VICTOR FONTANA, JORGE VIANA, VIRGÍLIO GALASSI, JOSÉ EGREJA,

PINHEIRO, CARDOSO ALVES, ROSA PRATP., ASSIS CANUTO E ALYSSON PAULINELLI. A
SEGUNDA REUNIÃO DA CNRA COM PARLAMENTARES EM BRASÍLIA, FOI TRANSFERI
DA DO DIA 09.04 PARA O DIA 23.04, ÀS 18:00 HORAS, NO AUDITÓRIO

DO

ANEX O 04.
7•

FOI ENCAMINHADA A PARLAMENTARES, ESTA SEMANA, AS CONCT.,USÕES

TIRADAS DA CONVENÇÃO NACIONAL "O NEGRO E A CONSTITUINTE",

REALIZADA

EM BRASÍLIA, NOS DIAS 26 e 27 DE AGOSTO DE 1986. PARTICIPARAM DA CON
VENÇÃO 16 ESTADOS E REPRESENTANTES DE 63 ENTIDADES.
O DOCUMENTO FOI ENTREGUE AOS SEGUINTES CONSTITUINTES: ULY S
SES GUIMARÃES ( PRESIDENTE DÀ ANC), MÁRIO COVAS (LÍDER

DO

PMDB NA

ANC), IVO LECH (PRESIDENTE DA SUBCOMISSÃO DO NEGRO, POPULAÇ Õ ES

INDI

NAS, PESSOAS DEFICIENTES E MINORIAS), ALCEN Y GUERRA ( RELATOR DA MES
MA SUBCOMISSÃO), E A LÍDERES DOS DIVERSOS PARTIDOS. NA PROXIMA SEGUN
DA FEIRA, DIA 13.04, ÀS 15 HORAS, HAVERÁ UM ENCONTRO ENTRE

REPRESEN

TAWTt� DO MOVIMENTO NEGRO E PARLAMENTARES, NO AUDITORIO DO ANEXO
ON�m O REFERIDO DOCUMENTO SERÁ DEBATIDO.
8.

SERÃO ENVIADOS, PELO CORREIO,

NA PRÓXIMA SEMAI:JA, OS SEGUINTES

4,

DCCU

1-m:t-:l"'TOS: - "O NEGRO E A ·coNSTITUINTE", HODELO APROVADO PELA MESA PARA AS PROPOSTAS
DE EMENDAS POPULARES E A RELAÇÃO DAS COMISSÕES E SUBCOMISSÕES CCM SEUS
VOS INTEGRANTES.

RESPECTI
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Brasília, 07 de abril de 1987.

Senhor Constituinte,

-

Os militantes do Movimento Negro Nacional, têm o

honra de encaminhar a Vossa Excelincia as cooclus�es da Con
venção Nacional "0 Negro e a Constituinte", realizada em Br&
ailia, nos dias 26 e 2i de agosto pr6ximo passado.
O documento reflete os anseios da coounidadc 9A
gra do pais manifestados nos Encontros Regionais ocorrido;,
'preliminarmente, emvárias unidades federativas.
Assim a legitimidade do presente tem por
fundJ!.
meato a

participação amplae democrática dos militantes,

·1
J
l
·1

in

teressados em um Brasil justo, livre do preconceito e da di�
criminação.

Seja-nos perimitido esclarecer que nossp denomi
naçio de "NEGROS", en�lobn todos aqueles que possuem carnctA

res, fcn6tipos e, ou aen6tipos, dos povos africanos aqui tr�

zidos pora o trabslho escravo.

-·

Conforme as leis estabelecidas, os Africanos f�
ram violentados e despojados de seus direitos inalienáveis
e, hoje, a despeito de uma libertação jurídica, há 98 anos,
N6s Negros, os descendentes daGueles q�e edificaram o patri
mônio econômico nacional, continuamos na aviitante condição
de marginali1.adqs sociais, discriminados e majoritariamente'
alijados no processo de evo1ução social,
Participoram da Convenção 16 estados e represen
tantes de 63 entidades, compreendendo movimento negro, grupo
sociais, partidos políticos e cidadãos interessados na causa.
Assim, Sós Negros, segmento étnico-social politi
comente organizado, com direito a plena cidadania, que trab�
lhamos e contribuímos para o efetiva formação e consolidação
desta Nação, indicamos a seguir as nossas re�vindi'cações.
I - Sobre os DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS
11 do Artigo 153 da Constituição Federal ,
passe a ter em sua redação, um acréscimo, ficando
com o seguinte teor:

\ l. Que o

_.;,

•

!

'

.1
02
':it�os,•io 'i&uais Pllronte a Lei. sem distinção de scxo,rnçn,
.,U.. ��l)a_.�t.,c,do.,reJ.,íg,ioso e. convic .çõea polÍticns. Será puni
;
do pela Lei o preconceito de raça, como crime_ina!inr.çáyel,
COQI �ena da reclusão e para o referido processo adotnr.;se-ó

-

�a,i,to, aumarÍssi1110,�;

2, Que seja o,antida a redeção dada ao § 11'', do Arti&o 153

dn

Constituição Federal, verbis;
"Não hnverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento.
Quanto à pena de morte, fica ressalvada a leeislação penal
aplicável em caso de guerra externa. A Lei disporá sobre o
perdimento de bens por danos causndos ao erário ou no caso '
de enriquecimento ilícito no exercício de função pública,";

--,

3. Que se estabeleça que:
"No sistema penitenciário, o detento e o presidiário terão
respeitada a sua integrid3de fÍsiéa e moral, desenvolvendo '

atividade produtiva rentável, sendo esta renda, revertida cm

prol de sua família, aa proporção de 80%, sendo os 20X res tentes, em prol do sistema penitenciário.";
4. Q-Jc seja efetivada a crleção de um Trihunal Especial par�
julgamento dos crimes de discriminação racial;

e·

5. Que na Nova Car�a Constitucional conste um dispositivo onde:
• ••• a tortura física e ou psicológica seja considerada crime
contJ:'a a humanidade.";
6. Que seja mantidn a redação do§ 12 9 do Artigo 153 da Consti tuição Federal:
"Niniuém será preso senão em flagrante deli to ou por ordem
escrita de autoridade competente. A lei disporá sobre a pre.§.
tação de fian�a. A prisão ou detenção de qualquer pessoa se
rá imediatamente comunicada ao juiz competente, que a rclax.!!_
ré, se não for legal,";
11 - Sobre a VIOLtNCIA VOLICl.J\L:
1, "Unificação das Polícias Civil e Militar, com a instituição de
cursos permanentes de recic"lagem e melhores critérios de sele

ção e admissão dos policiais, no sentido de enrantir o respei

to à integridade física e o,oral do cidadiio, independentcn;eoLc'

, de sua raça ou cor.";

.;

...

,.

•

!

i
j
1
t

03
2, "Todos os crimes relacionados ao abuso do poder, cometidos '
peta Polícia contra o cidadão, serão ju.lgados pela Justic;a '
comum.";

-

111 - Sobre as CONDIÇOES ·oE VIDA E,SAÔDE:
1, "Que a Licença-maternidade passe de três �e�es para seis me
ee.s.";

.l

2. •caberá ao Estado a Íegislac;ão referente ao fo rtalecimento'

do pro&rama de prevenção de doenças. Fic�ndo porém, asseeur.;t
da à Lc&islação Estadual, estabelecer especificidades,se&u.!!.
do o quadro re&ionat.•;

-7·

3, "Estati2ação, sociali2ação e unificação do Sistema de Saúde,
sendo asse&urado às comunidades populacionais, a efetiva fi_!!.
calização de funcionamento desse Sistema.";
4,

•t dever do Estado prestar assistência ao idoso, independcn
teD>Cnte de que o mesmo tenha contribuído para o sistema de
previdência social.";

5, "Serão estati:tados todos os meios de transportes coletivos.";
6. "O Estado 11ssegurará a construção de moradias dignas para
populações carentes e de baixa

as

renda. O gasto com a moradia'

não será superior a 10% do salário do trabalhador.";

-

7, "Serão destinados à saúde. 20% do Orçamento.da União.";
8. "Serão nacionaliiadas todas as Indústrias-e Laboratórios Far
aiacêutico:, no Pais.";
�V - Sobre a lllJLBER:
·1. "Que seja assegurado a plena igualdade de direitos entre
o
casal, e que, à Mulher, mãe, seja assegurado ·o direito d'e faicr
constar no Registro de Nascimento do filho, o nome do pai,inds_
pcndcnteqcnte do estado civil da declarante.";

2. "t proibido ao Estado a implantação de todos e quaisquer proer.i!.
mas de controle da natalidade. O aborto será descriminali2ado ,
na foriun que di:<puser a lei ordiniÍria.";

I·
!
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V - ·sobre o MEt:OR:
l� "t dever do t,tado a cduc11ção ê manutenção da criança carente,
de zero a de�csscis anos, objetivando seu desenvolvimento ple
no e uti.s!atório na sociedade,";
2. "Fica proibida a 11>:inutenção de 'casa de D<itenção de Menores.

'

,,

O

Menor lnfrator terá assistênci.i soci.11 Cl(tensiv.i à sua família.";
Vl - Sobre a l:'.DUCAçio:

l. "O proc.csso educacional respeitará todos os .ispectos da cultura
biasileir�.

t

obrigatório a inclusão nos currículos escola -

re.s de l, 11 e 111 graus, do ensino da.História da Ãfricâ
da História do Xcgro no Brasil.";

e

2. "A Educação será gratuita, cm todos os níveis, independentemen
te da idade do educando. Será obrigatória a nível de 1 e 11
graus.";
3, "A elaboração dos currículos escolares sera, necess-áriamente,

submetida, à aprovação de repre.sent.intcs das comunidades locais.";

4. "A verba·do Estado destinad:i à Educação corresponderá a 20X do
Orçamento da União.";
5. Que seja alterada a redação do S 8 9 do Artigo 153 da Constitui
ção federal, ficando com a seguinte redação:

"A publicação de livros, jornais e periódicos não dependem de li·
ccnça da autoridade. Fica proibida a propaganda de guerra, de

dé
subvetsão da ordem ou de_ preconceito.s de religião, de raça,
cor ou·de classe, e as publicaçõc� e exteriorizações contrárias
à moral e no:1 bons costumes.º;

6. "A ocupa,;;ã.o dos cargos de direção e coordenação nas escolas pú
blicns e dé delegado de ensino, serão efetivadas mediante elei
ção, co111 a participação dos professores, alunos e pais de alu nos.";
Vll - �obre a COLTIJR.A
1. "f proibida a veiculação de mensagens, eQ todos e quáisquer vs_�
culos de comunicação de m.issa, que ofendam a integridade moral,
espiritual e cultural da pessoa do cidadão Negro.";

.•

j
l
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2. E11 aubstituic; ão ao ·s, do Artigo 153 da Con,tituição Fcd.s_
ral, que passe a constar que:
•rica·assceurada a liberdade de culto religioso e garantida
a prática•do todas e quaisquer manifestações culturais,ind.s.
V\.1�0;.....

-

• P-�lldentt!!"CJlte @ aua origem racial, desde quc)'rtjam ofcn,ivaa à 110ral e· aos bons cos tume.s."; ,.

i

3.,�"Quo 'a,oja·dectarado Feriad�"'Nacionat, o dia 2Q DE 1'0\'El1JIRO,
�._.,.da cnorte'de Zumbi, o Último tider do Quilombo dos Pal
mu-.es ,... como -o DU. NACIOI\AL DA CONSClFl-CIA NEGRA.";

4. "�e seja efetivado o reconhecimento expresso do caráter
multi-racial da Cultura Brasileira.";
Vlll - Sobre o TRlúlAUIO
·1. "Que a duração da Jornada diária do trabalho não exceda a

6

(seis) boras, ficando ainda, assegurado o repouso semanal '

remunerado e, ieualmente, os feriados civis e religiosos,dc
acordo com a tradição loca 1.";
2. "Estabilidodc do trabalhador no emprego, desde o iníci"o do
Contrato de Trabalho.";
. ::.
3. "Reconhecimento da profissão de Ell(pregada Doméstica e DiadJ!.
tas, de acordo com o estabelecido na CLT.";
4. "Aposentadoria por tempo de serviço com salário in�egral
acr �.scido de 30%, a título de bonificação.";

e·

S. "O Estado assegura a todos os trabalhadores, de qualquer ca
tegoria profissional ou ramo de atividade,inclusive rural:
aai,rio miftimo real;
- direito irrestrito de greve;
- liberdade e autonomia sindical;

proibição "de di!erenc;a de salários e de critérios de admi.:t
sões no trabalho, por motivo de sexo, cor ou ,estado civil.";

6. "Escala móvel de salários, de acordo com a elevação do custo
de. vidn.";
7. "Licença aos pais, nos períodos de natal e pós-natal do filho,
para usufruir com plenitude da paternidade.";
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8. "Que seja assegurado tamb,m ao marido ou
comp.11.
nheiro , o direito de usufiuir dos benefícios pr�
videnciirios decorrntes da contribu�çio da esposa

-

ou companheira.'';

9, "Direito de sindicalizaç;o para os funcion�rios Pi
blicos.";
10. "Que seja.criado o "Juizado de Pequenas Causas" na
área trabalhista.";
li. "Responsabilidade do Estado pela idenizaçio i�edia
ta de acidentes ou prejuízos que o trabalhador for
vitimado no exercício profissional, assegurando ao
Estado o direito de ação regressiva contra o empr�
gador ou contra o próprio empregado quando apurada
a responsabilidade.";
IX - Sobre a QUESTÃO DA TERRA:
l. ''Ser� a3seeurado is populaçaes pobr�s o direito i
proprie�ade do solo urbano e rural, devendo o Esta
do implementar as condições básicas de infra-estr�
tuTa em etcndimento As necessid4des do Homcm.
11

-

;

2. "Será garantido o título "de propriedad·e da terra '
às comunidade negras remaneseentes de quilombos
que no meio urb4no ou rural.'';
3, "Que o bem.imóvel improdutivo nio seja
transmis
sível por herança, Que o Estado promova a
devida
desapropriaç�o.";
X • Sobre RELAÇÕES l�TERNACIONAIS
1, "Rompimento imediato de relações diplomáticas e/o· u
comerciais com todos e quaiquer países que tenham
iostit�cionalizado qualquer tipo de discriminaçio
entre sua populaç;o,•
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Por fim para legitimar os reivindicações a
ra apresentada e em obediência'n determinação de Con
vençio Nacioanl: "O Negro e a Constituidte", subscra
vemo-nos respeit�samente.

MARIA LUIZA JUNIOR
Coordenadora Geral da Convenção
"O NEGRO E A CONSTITUINTE"

CARL'OS' Ã1.Vt!'S MCJÜRA
de Estudos Afro-Brasileiros

A - J·:NTlllAOE!. PAlt1'lCll AtlTE!;
1

I -

PARÁ

1. CEIITRO OE ES'i'UCJOS E OEFES/, DO tlEGRO 00 PARÁ
CEOEIIPA
Caix� r��tnl: ?47
fone: 222,1625
66000-0ELfa.t (('A)

-

II - IIARAflHÃO
2. CEtlTRO DE CULTURA tlEGRA 00 MARANHÃO - CCN
Caixa Postal: 430
Pres, Magno José Cruz
65000-SÃO LUIS. (MA)

IH :._ ,PARAÍBA
3. COMISSÃO PRÓ-11,SSOCI!-.ÇÃO DO CONSELHO NACIONAL 00 DlRE!,C "JA MUL::::R

A/C Francincte B. Rosas
58800-SOUSA (PB)

Rua João Gualberto, n t 3

lV - PErulAHDUCO

-l

4. MOV'Ú1_J::NT0 NEGRO UNIFICADO,S;.ção PE - MNU/Pt
Caixa Postal: 692
50000-RECIFE (PE)

-·

s; FUNDAÇÃO AfRO-SRASILE:IRA - fUNDAD!tM
A/C l·lurilo da Costa Selassiã - Rua Üuaiodo
50000-RECIFE (PE)

Coclho,134

V - SERGIPE
6, CASA DE CULTURA AFRO-SERGIPANA - CCAS

Rua Mato Grosso, 677 - Siquiera Campos
49000-ARACAJU. (SE)

Pres. Josc Sevc�o �os Santos

,. FEDERAÇÃO DOS CULTOS AfRO-DRAS,ILEIROS E UMDANDA DE s::�c:r:: -. f'CABUS
nua Mato Cro!;so, &77 - Siqucir�
Pres,Manoel Messias de Jesus
49000-A!tACAJU (SE)
8. UNIÃO DOS MEGrtOS OE·SERCIPE - UNA
A/C José Fernandes l?ales - Conj.Aucu.sto Franco, Av, C.:1nal 3, nt 510
49000-ARACAJU (SE)
9, ASSOCIAÇÃO DE MORi\D0!1ES DE ARACAJU - AliJ\IIOVA

A/C Jaconiil!; Ro�cndo
49000-ARACAJU (SE)

-Rua Jo:10 Fcrrcara Limil, 125- B,tlcva V.::1.:-=.:-.

-10. COI\GltI
A/C Hnr1nalva David Santos
�9OOO-1\RACI\JU (SE)

nua Mato Grosco, nt 1174

,VI - ALi\GOI\S
ll •. GRUPO NEGRO FILHOS DE ZAM!H .
A/C Aido,C.dos Santos - Rua sio Pau�o,·406-Ponta Gro�J�
57000-MACEIÓ (AL)
•'VII··- Bl\llI.,\
.12. -HOVIHENTO m:cRO UNIFICADO, Seção BA - MNU/BA
·Cai'xa Postal: · 6423
..40000-SAl.'/AÓOR ( 3A)
13. SOCIEDADE COMUNITÁRIA OJÚ-ODÂ
A/C Ivonildo P. Ferreira - ·Rua da Alegria, n9 21
40000-SALVADOP. (DA)
l.:'l • BLOCO AFRO MUZE!IZA
A/C �ánilson P.. Santos
40900-SAL'JADOR (DA)

is.

-

"BLOCO AFRO ORUN1HLÂ
A/C José Carlos Correia
40000-SALVADOR (BA}

Literd,,��

Rua Silvino-Pereira� 225 apto 205

�

Av. Florestá, nt 55 - IAPI/fu�cos

16. AfOXÉ OJÚ-OUÂ
·A/C Idolinc Conceição - Rua da Alegria, n9 21 - Liberdade
40000-SALVADOR (BA)
17. CONSELHO DAS ENTIDADES NEGRAS DA.' BAHIA - -cEHilA
Caixa Postal: 6429
40000-SI\LVADOíl (BA)
'VIII - HINAS GERAIS
18. SOCIEDADE CULTURAL BENEFICENTE QUILOMBO DOS PALMARES
Rua dos Palmares, 545 - Monte Castel6
ex.Postal: 747
361OO-JUIZ DE FÓRA (t1C)
19 •• HOVIHF.MTO NEGRO UNIFICADO, Seção MC
Cnixa Po�tal: 526
'30lúl-DF.LO HORIZONTE (MC)

.

MNU/MG

20. t-lOVIMEtlTO CULTUílAL Dt ITI\ÇA 'NECíl/\ nAnBACELE?ISE
A/C M;rlo A. d� Silva - Rua Coronel Jo;o F, de �as�ro, 20(/!
36200-IJAHDACEtll\ (MG)

21.

nr.i;Ão oo 1-1ovrni-:trro m:cno oo r-cn
�/C Antonio E, f•:rn:.imte:; - ltu.-i lliliJ:i u-:i Ol1vdr�, '22.
.30000-111::1.0 llOítl WllTf; · ( MC)

· �2� CflUl'O [JI� ur11i.o E COir:;e1tucIA m::cnA - CRUCON •
-A/C Silvani s. Valentim - Rua Dom Jc�us da Penha, 049.P•, Sl .
. apto 304 Conj. Santa Tcrez1nha - Itatiaia
-40000'-DELO HORIZOilT?:: (HC)

-

· .23, HO�lf.lEf-lTO flECíW DE m;.Trn
A/C Cilúcrto s. Santos
-nua Juiz de forai 281
.32500-BETIH (l·iC)
-24, J.lOVlMErlT0 DA MULHER DO TRIÂNGUL() MWEIRO F; AI.TO PARf..tlÂ
A/C Conceição Leal - Av. S1gi�mundo Pereira, 3570
: ..38400-UB.ERLÂtlDIA (l•!G)
. 25. ASSOCIAÇÃO CO!-!UNiiÁRIA DO l 2 AMÉRICA
NC Luiz H. rie.to - Rua Espirito Santo, 49, l4t ancl •
.3q<)OO-BELO HORIZONTE (MG)
.26. ?ARTIDO SOCIALISTA CRISTÃO - PSC
A/C Pedro Correia A. Barros - Rua Pouso Alegre, 1390
.30000-BEL0 HORIZONTE (MG)
�,. socrtDAD� AFRO-DRASILElRA
A/C Carlos Antônio cia Silva - Rua Rio de Janc1ro,l9S,l2and, s/117
'30160-B:EL0 HORIZONTE (MC)
28. GRUPO DE CONCADA CATU?I
A/C Ivo Silvirio da Rpeha - Rua do Cruzeirinho, 171 -MILHO VERD!
. 39155-SERRO (MC)

e·

29. CI:NTRO DE HITé:GRAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DA RAÇA NEGRA - CIRCUR1lE
.nua l, nt 733 Ap.301-Nova ?ampulha-Ribcirão das nevoa
:i3800-DELO HORIZONTE (MC)
:S.X - SÃO PAULO
30.· CO?ISELHO PE P/,RTICIPAÇÃO E. DESENVOLVH!lEUTO · PA COMUlllDADE
IIE:iRA
°
l_,,.,; 220.294 6
nua·An_tonio de: Godoy, 12�, 92 andar
O1034-SÃ0 PAULO ( S
· P)
.-31. l-10VIMEN1'0 NEGRO UNIFICADO, Seção SP

Caixa Postal: 44f0
01051-SÃO PAULO (SP)

MNU/S?

l32. SI?IDICAT0 DOS f.l/lllCEHEIR0S DE sito PAULO·
�/C Wilson n. Levy - Rua Salom�o Naic�anltch,nt 52 Vlla $anta Mnrin
:02562 -; SÃO PAULO ( SP)

33, CONSELHO NACIOtlJ\L DE CHIECLUOES
.A/C J.Dati:;,ta J.Félix -Rua Mnria Elisa Siqueira, �21
02550-��o Paulo (SP)
,34. PARTIOO SOCIALlSTA ORASILEJRO
rsn
11/C Jo:;,é n. IH t1tâo Fc�rcir;i - l!ua Tonclciro:;, 327 .,pto l�L
?�os'.,-:.;iio l'AlJ 1.0 ( :;r)
35. CEIITR/\L GEnAL 003 Tll/\0/\Ll!/\DORES. - CGT
.A/C Osvaldo de Oliveira -Av, Washington Luiz., n ° · 6979
01000-SÃO PAULO (SP)
X - RIO DE JAtl'EITIO
.36. MOVIMEf!TO m:Gno UtHr-IC/\00, s·eção RJ - l-fNU/nJ
Caixa Postal: 794
20001-RIO OE JANEIRO (RJI.
37. INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO
_Largo do Machado, 21 - cobertura
22221-RIO OE JAMEIRO (RJ)

IS!::R

ex.Postal: 16011

38� PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/RJ
�/c De�cdita da Silva - Ladeira /\ri Barroso - Chapéu Mangueira
20010-RlO OE JANEIRO (RJ)
39. CENTRO DE MULHERES DA FAVELA E PERIFERIA
A/C Sandra Helena T. Bello - Rua Euclides da Rocha, 17,casa 75
220!Ú-RIO OE JAN:'.:IRO (RJ)

-

40, CONSELHO NACIONAL DO DIREITO DA MULHER - CNDM
itc Benedita daSilva - Ladeira Ari Barroso - Chapéu Mangueira
20010-RIO DE.JANEIRO (RJ)
-41.. GRfMIO RECREATIVO D::: ARTE NEGRA E ESCOLA DE SAJ-ll3A OUI L0!-100
. .A/C Edialeda Salgado do Nascimento - Praia do Flamengo, 176 ap i..\01
22210-RIO DE JANEIRO (RJ)
-42. CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ÁSIÁTICOS
Rua da Assembléia, 10 sala 501
.20011-RIO DE JANEIRO (RJ)
--43. MOVIMENTO NEGRO SOCIALISTA DO PDT

A/C Edialcda S .. Nascimento - Praia do Flamengo, 176 ap ll0l-Fl,'l!:l cn6 o
22210-RIO OE JANEIRO (RJ)

-44 • .ASSOCIAÇÃO J3RJ\SIL!::Ii<A DE ENFERMAGEM
A/C J\n:i LÚcia Jcsuina - Rua.Nossa Sra. d·e Lurdcs,79/301-GrajaiÍ
21540-RIO DE JANEIRO (RJ)
45 •. INSTITUTO DE PESQUISAS DAS CULTURAS NEc:.RAS - IPCN
. ,\v. Mcm de Sá, n2 208
fone: 252,6683
20241-RIO DE JANEIRO (RJ)

.......,

1
l

_j

. ' , ..

46. SINDICATO DOS PUOLICITÁRIOS DO RIO DE JANEIRO ..
A/C Hari� llclcno Morai::; - /\V i Beira-Mar, 216 - Grupo 801
02140-RIO DE JANEIRO (RJ)
XI - MATO GROSSO 00 SUL

-

47. CIIUl'O 't'IIAlll\t.Íl<J l·: 1-::;-ruuos ZUMBI - GRUPO TEZ
C:\1X,'\ Po:.itol: 1163
fone: 303.67!j')
·791 !):l-Cl\f.11'0 r.HAf lOE ( MS l
�ÚNIVERSIOADE FEDERAL DE MI\TO' GROSSO DO SUI;
A/C Jorge M.:inhãc::; - coordenador �e at1.v1d1odes para Consti tutnte
79100-CN·lPO CR/,NDE· (MS)
XII - SANTA CATARINA
49. SEMANA AFRO-CATArtINENSE - SEAFRO
A/e.Osvaldo Vieira s. filho - Rua João de Carv'alho, 118
80000-FI..OHlAl!OPOl..1S (se)

XIII - RIO CIWID!': DO SUL
. 50. MOVIMENTO TRABALHISTA DE INTEGRAÇÃO DA RAÇA tlEGRA - HOTIRAN .
. A/C Antônio M. Ferreira - Rua Demétrio Ribeiro, 961 a;, eo-,:entro
90ooo�PORTO ALEGRE (RS)
51. PARTIDO NEGRO �RASILEIRO - PNB
.Caixa Postal: 706 - EBTC
90000-PORTO ALEGRE

-

Fone: �0.1946 -Rua Alcgrete,106/1

�2. FONDATION SENCOR
1\/C Maur·o Paré - l\v. Nilo Peçanha, 557 ap 504
90000-PORT9 ALEGRE (RS)

XIV

fone: 33, 111<.2

GOÚS

53. MOVIMENTO NEGRO UNifICI\D0, Jeção CO - M!IU/CO
Caixa Postal: 1290
.
74000-COIÂNIA (GO)
54. MOVIMErlTO NEGRO DE MINEIROS
A/C Ezalmonc M. dos Santos - Rua 10, n 1 01 Fone: 661177,
76360-HINEIROS (GO)
55, CENTRO DE PROfESSORES DE GOIÁS - CPC
A/C Ciriaco l·lauricio da Silva - Conj. 1 HI-Rua 9 c/12-Nov'o GMla
'/7223-NOVO GN•lA (GO)

Brasília, 03/04/87

1.

ESTA SEMANA FOI, SEM DÚVIDA, DE GRANDE TRABALHO PARA AS ENTI

DADES QUE COBREM A CONSTITUINTE NO CONGRESSO. AS ARTICULAÇÕES E CONCHA
VOS FERVILHARAM NO CONGRESSO NACIONAL. DISSO-TUDO, RESULTOU A ELEIÇÃO E
DESIGNAÇÃO DE PRESIDENTES E RELATORES DAS ·coMISSÕES TEMÁTICAS.EMBORA o
ATUAL CONGRESSO CONSTITUINTE SEJA CONSERVADOR, É CLARA A VITÓRIA DOS

PRC

- GRESSISTAS NO CASO DOS RELATORES. OS CONSERVADORES CONSEGl)IRAM DESIGNAR ,
APENAS, UM RELATOR
_:bEPUTAD
ô PRISCO VIANA - A IMPORTANTE COMISSÃO " DA OR
=
.. � ... .
GANIZAÇÃO EL�ITOFJ\t I GARANTIA DAS XN�TITUICÕE�"; OS LIBERAIS

CONSEGUI

RAM INDICAR O SENADOR JOSÉ RICHA PARA A "COMUlSAO DA ORGANIZACAO DO

E§!

TADO". UMA ALIANÇA DE LIBERAIS E PROGRESSISTAS IMPEDIU QUE A DIREITA,�
TRAVÉS DE ROBERTO CARDOSO ALVES, FICASSE COM A RELATORIA DA COMI��ÃO OA

OROEM ECONÔMICA, INDICANDO PARA EXERCE-LA O SENADOR �EVERO GOME�;
PROGRESSISTAS

CONSEGUIRAM, ATÉ O MOMENTO, QUATRO COMISSÕES:

OS

O SENADOR

�AtJtO lUSOt PARA A "COMlJHlÃO DA �ODERANIA E DO� DIIUitíTOS E GAAANTIAS 00

HOMEM E IJA MUtMfilN 11; DEPUTADO EG!DIO FERRE-IRA LIMA

PARA A "COMISSÃO

DA

COM:rn'ªÃº DO irrnirEMA TRIBUTÁRIO, OR�AMEN'rô E FINANÇA{!j ti E DEPUTADO

AR

- ORGANIZACÃO DO� rODERID� E �I�TEMA DE �OVERNO"; DEPUTADO JOS! SERRA PARA
A

li

irmm

gA TAVOLA PARA A "COMI��ÃO DA FAMÍLIA; DA EOUCACÃO, CtJt'rUAA E E�flô_l!

TEt'A, DA CI�NCIA E TECNOLOGIA E DA COMUNICAÇÃO". OS PROGRESSISTAS DEVERÃC
CONSEGUIR INDICAR, AINDA,

OS RELATORES DE: DUAS OUTRAS COMISSÕES ;·DEPQ
"CôMI�fijÃO DA ORDEM

S.(

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO OU O DEPUTADO PIMENTA

DA

TADOS DOMINGOS LEONELLI OU ALMIR GABRIEL - PARA A

C:U\L 11

E O

VEIGA PARA A "COMUH�ÃO DE �Il!l'rlilMATIZA�ÃO".
AS INSATISFAÇÕES, PRINCIPALMENTE DO PFL, NÃO PERMITIRAM A ELEI
ÇÃO E DESIGNAÇÃO DE PRESIDENTES E RELATORES DAS SUBCOMISSÕES,
PARA

07.04

FICANDO

(TERÇA-FEIRA) A COMPLEMENTAÇÃO DE TODO O PROCESSO.

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos· CGC 00580159/0001-22 · SCS, Q. 8, 81. B, n<? 50, 49 and., Salas 435/7 /9/41
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.333 - Brasília· DF - Tel.: 226-8093

. 2.

A CAMPANHA NACIONAL PELA REFORMA AGRARIA - CNRA, ESTEVE

2.

EM BRAS!LIA, DIA 01/04 (QUARTA-FEIRA) COM O OBJETIVO DE ENTREGAR,
DISCUTIR E PEDIR APOIO A LÍDERES, PARLAMENTARES E IMPRENSA AO SEU
DOCUMENTO-PROPOSTA PARA A CONSTITUINTE. ESTIVERAM PRESENTES: JOSÉ
ANDRÉ

GOMES DA SILVA-ABRA, D. TOMAS BALDUINO - DIOCESE DE GOIÁS,
MONTALVÃO E ALTAMIR PETTERSEN - CONTAG, MILTON - CPT,

INESC

E

CEDEC. FORAM CONTATADOS O PRESIDENTE E PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ANC,
OS LÍDERES DO PMDB NA CONSTITUITNE, DA BANCADA DO PMDB NA

CÂMARA

E NO SENADO, DO PDT, DO PT, DO PC DO B E DO PCB. HOUVE ENTREVISTA
COLETIVA À IMPRENSA E REUNIÃO CCM CERCA DE 50 PARLAMENTARES

QUE

DEFENDEM A REFORMA AGRÁRIA. EM TODOS OS CONTATOS FOI UNÂNIME O IN
TERESSE PELO DOCUMENTO. A CAMPANHA OBTEVE, DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
- DEPUTADO MARCELO CORDEIRO - O COMPROMISSO DE QUE, NA PRÓXIMA SE
MANA, O DOCUMENTO SERÁ ENVIADO AO PRESIDENTE DA CONSTITUINTE E

A

COMISSÃO E SUBCOMISSÃO QUE TRATAM DO ASSUNTO. OS PARLAMENTARES PRE
SENTES A REUNIÃO, SUGERIRAM, E A CAMPANHA ACEITOU, QUE

HOUVESSE

UMA OUTRA REUNIÃO PARA DEBATER O DOCUMENTO, QUE FICOTJ MARCADA
RA O

PA

PRÓXIMO DIA 09.04 (QUINTA-FEIRA).

3.

ESTIVERAM, TAMBÉM, EM BRASÍLIA, REPRESENTANTES DAS ENTI

DADES QUE COMPÕEM A COORDENAÇÂO NACIONAL POVOS INDÍGENAS NA

CONS

TITUINTE - CINJJP>IC, QUE AQUI CONSOLIDARAM O DOCUMENTO-PROPOSTA
CAPÍTULO REFERENTE AOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS NA

DO

PROXIMA

CONSTITUIÇÃO.
ESTE DOCUMENTO SERÁ ENTREGUE, NO DIA 14 DE ABRIL, PELAS
ENTIDADES AO PRESIDENTE DA CONSTITUINTE - DEPUTADO ULYSSES

GUIMA

RÃES; AO SECRETÁRIO DA ANC - DEPUTADO MARCELO CORDEIRO; AO

PRESI

DENTE E AO RELATOR DA COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL; AO PRESIDENTE

RE

LATOR DA SUBCOMISSÃO DO NEGRO, POPULAÇÕES INDÍGENAS , PESSOAS DEFI
CIENTES E MINORIAS; AOS LÍDERES DOS DIVERSOS PARTIDOS. NESTE

MES

Mó DIA SERÁ DADA UMA ENTREVISTA COLETIVA À IMPRENSA PARA SUA

OI

VULGAÇÃO.
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OS

NO DIA 22 DE ABRIL, O DOCUMENTO SERÁ DEBATIDO COM

PARLAMENTARES, EM REUNIÃO ESPECIALMENTE CONVOCADA PARA ESSE OBJETIVO.
CAR

A COORDENAÇÃO MANTEVE CONTATOS COM O DEPUTADO JOSÉ
LOS SABÔIA A QUEM APOIAM PARA O CARGO DE RELATOR DA

II

DO�

StnlCOMHrnÃO

NE�ROi, �OiUtACÕES IN01�ENA9, PESSOA� DEFICIENTES E MINORIAS",

CARGO

- PARA O QUAL DEVERIA SER INDICADO, EM RAZÃO DE ACORDO FEITO COM O SENA
DOR MÁRIO COVAS. O MESMO FOI, AO QUE TUDO INDICA, ROMPIDO PELO

SENA

DOR, DEVENDO A RELATORIA CABER AO �FL . É UMA POSIÇÃO IMPORTANTE

QUE

OS PROGRESSISTAS E OS MOVIMENTOS POPULARES PODERÃO PERDER, DEVIDO

A

POUCA IMPORTÂNCIA QUE A CÚPULA DO PMDB CONFERIU A ESSA SUBCOMISSÃO.

REPRESENTANTES DA CNPIC TENTARAM, NUM ÚLTIMO ESFORÇO, L�

VAR

SUA PONDERAÇÕES AO SENADOR MÁRIO COVAS, ATRAVÉS DE CONVERSAS

COM

O SENADOR SEVERO GOMES E COM O DEPUTADO EUCLIDES SCALCO.
PEDIMOS A TODOS QUE SE JUNTEM A ESSE ESFORÇO, ENVIANDO
TELEX E TELEGRAMAS AO SENADOR MÁRIO COVAS E AO DEPUTADO ULYSSES GUIMA
- RÃES, MANIFESTANDO APOIO AO DEPUTADO JOSÉ CARLOS SABÔIA PARA
CARGO, ATÉ

AQUELE

O DIA O 6 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) .
O=O=O=O=O=O=O=O=O
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CONSTITUINTE: INFORMATIVO INESC

Brasília, 27/3/87

1. COM A POSIÇÃO INTRANSIGENTE DO PFL DE NÃO PARTICIPAR DA MESA

DA

CONSTITUINTE, HOUVE A REDISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS REMANESCENTES. E,
PARTI

NESTE CASO, CONFORME O LÍDER MÁRIO COVAS, FOI AUMENTADA A
CIPAÇÃO E IMPORTÂNCIA DOS PEQUENOS PARTIDOS NA MESA.

ES

2. COM A ELEIÇÃO DE MÁRIO COVAS, HOUVE UMA SENSÍVEL ABERTURA DE
PAÇO PARA A ALA PROGRESSISTA DA CONSTITUINTE. PODERÃO

EMPLACAR

PARA RELATORES CONSTITUINTES COMO: DOMINGOS LEONELLI (

COMISSÃO
);

DE ORDEM SOCIAL); BERNARDO CABRAL (COMISÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

EUCLIDES SCALCO (SUBCOMISSÃO DE SAÚDE,SEGURIDADE E MEIO AMBIENTE);
JOSÉ CARLOS SABÓIA OU FÁBIO FELDMAN (SUBCOMISSÃO DOS NEGROS, POPU

LAÇÕES INDÍGENAS, PESSOAS DEFICIENTES E MINORIAS); PLÍNIO DE ARRU
DA SAMPAIO (SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO
BLICO); OSVALDO LIMA t'IIBO OU BENEDITO MONTEIRO OU VICENTE

PÚ
BOGO
AGRÁ

(SUBCOMISSÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA

RIA); CRISTINA TAVARES (SUBCOMISSÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DA
COMUNICAÇÃO); HERMES ZANETTI (SUBCOMISSÃO DA EDUCAÇÃO , CULTURA E
VALE

ESPORTE);SEVERO GOMES (COMISSÂO DA ORDEM ECONÔMICA); ETC.

SALIENTAR QUE, ANTERIORMENTE, A MAIORIA DESSES CONSTITUINTES NÃO
TERIAM NENHUMA CHANCE DE OCUPAR
COMISSÕES E

DAS

ESSES POSTOS. OS RELATORES DAS

SUB-COMISSÕES FARÃQ PARTE DA COMISSÃO DE

SISTEMA

TIZAÇÃO, QUE É, INEGAVELMENTE, A COMISSÃO DE MAIOR PODER

DENTRO

DA CONSTITUINTE.
3. A REUNIÃO DA CAMPANHA NACIONAL DA REFORMA AGRÁRIA, REALIZADA

DIA

20 NO RIO DE JANEIRO, APROVOU A PROPOSTA DA CAMPANHA PARA A CONS
TITUJNTE. A MESMA SERÁ ENTREGUE PELA CNRA AOS LÍDERES DO
PT,

PDT,

PMOB,

PCB, PC DO B, PSB E AO LÍDER DA ANC, SENADOR

RIO COVAS. ESTÃO MARCADAS AUDitNCIAS 1 COM OS LÍDERES ACIMA

MA
CITA

DOS, PARA DISCUSSÃO DO DOCUMF.NTO COM OS REPRESENTANTES DAS ENTIDA
DES QUE CCM=>ÕEM A CNRA

NO DIA 12 DE ABRIL. NO MESMO DIA ESTE

DE

BATE SERÁ REALIZADO COM PARLAMENTARES FAVORÁVEIS À RBFORMA AGRÁRIA.
HAVERÁ TAMBÉM UMA COLETIVA DE IMPRENSA PARA DAR CONHECIMENTO

DO

. 2.

TEOR DO REFERIDO DOCUMENTO.
4� O INESC, JUNTAMENTE COM O CIMI, COMO REPRESENTANTES EM
DA COMISSÃO

BRASÍLIA

POVOS INDÍGENAS NA CONSTITUINT�, T�M DESENVOLVIDO

IN

TENSAS ATIVIDADES NO SENTIDO DE AMPLIAR O NÚMERO DE PARLAMENTARES
PROGRESSISTAS NA SUBCOMISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÕES

INDÍGENAS,

PESSOAS DEFICIENTES E MINORIAS, BEM COMO DE ARTICULAR - COM GRAN
DES CHANCES DE VITÓRIA - O NOME DO DEPUTADO JOSÉ CARLOS SABÓIA OU
FÁBIO FELDMAN PARA OCUPAR O CARGO DE RELATOR DA SUBCOMISSÃO EM A

-

PREÇO.
5. DIA 31 PRÓXIMO, AS ENTIDADES QUE COMPÕEM

A COMISSÃO POVOS INDÍGE

NAS NA CONSTITUINTE,ESTARÁ REUNIDA EM BRASÍLIA PARA FECHAR SEU DO
COMENTO DE PROPOSTAS À CONSTITUINTE E REALIZAR O DEBATE DO MESMO
COM OS PARLAMENTARES SENSÍVEIS À QUESTÃO INDÍGENA.
AS

6. OS AMBIENTALISTAS E ECÓLOGOS COMEÇARAM A SE MOVIMENTAR PARA

CAMPANHAS PÚBLICAS EM TORNO DO TEMA MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA, EM
ARTICULAÇÕES SUPRA-PARTIDÁRIAS. TAIS MOVIMENTOS TÊM COMO

SEU

PRINCIPAL PORTA-VOZ NA ANC O CONSTITUINTE FÁBIO FELDMAN.
7. TÉCNICOS DO DIAP FARÃO EM BRASÍLIA, UMA REUNIÃO NO DIA 3 DE ABRIL,

-

PARA CONSOLIDAR AS PROPOSTAS DO MOVIMENTO SINDICAL À CONSTITUINTE.
EM CONTINUIDADE, DIA 7 DE ABRIL, ESSES MESMOS TÉCNICOS, PARLAMENTA
RES, .ENTIDADES LIGADAS AOS MOVIMENTOS POPULARES E SINDICAIS E EN
TIDADES SINDICAIS ESTARÃO DISCUTINDO ESSAS PROPOSTAS E TRAÇANDO
ESTRATÉGIAS PARA ATUAÇÃO DA ANC.
8. ESTAMOS ENVIANDO PELO CORREIO, OS SEGUINTES DOCUMENTOS: REGIMENTO
INTERNO DA ANC: PERFIL INICIAL DA CONSTITUINTE - DO PROFESSOR
DAVID FLEISHER, PUBLICADO PELO CEAC; CRONOGRAMA DE FUNCIONAMENTO
DA ANC

- APROVADO EM PLENÁRIO; DOCUMENTO DA CNRA,REFERIDO

NO

PONTO 3 ACIMA.
9. AINDA HA TEMPO PARA AS ENTIDADES FAZEREM ARTICULAÇÃO

E PRESSÃO,

VIA TELEFONEMA E OU CONTATOS COM CONSTITUINTES EM BRASILIA

OU

NOS ESTADOS, VISANDO ELEGER OS RELATORES DAS COMISSÕES E SUBCOMIS
SÕES QUE ALI DEFENDAM SEUS INTERESSES, O QUE SE DARÁ DIA 01 ou 02
DE ABRIL

.•.
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Brasília,29 de março de 1987.
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Senhor Líder,
Tenho a honra de transmitir a Vossa. Excelência o calendário das atividades
da Assembléia Nacional Constituinte nos próximos dias, a saber:

-

DIA 24/03/87 (TE�ÇA-FEI RA)
- As 1ô:00 horas - Promulgação do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
DIA 26/03/87 ( QUINTA-FEIRA)
- As 15:00 horas - Eleição da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte (art. 29 e§ 19).
DIA 30/03/87 (SEGUNDA-FEIRA)
'- Entrega pelos Líderes das indicações, por escrito, dos integrantes de suas bancadas, que
irão compor as Comissões e Subcomissões (art. 13, § 1<?).
DIA 31/03/87 (TERÇA·Ff-1 RA)
- O Presidente da Assembléia Nacional Constituinte declarará constituídas as Comissões, com
a leitura dos nomes que as comporão. Convocação das ComissGes para se reunirem no dia
seguinte
./

-

DIA 1<?/04/87 (QUARTA-FEIRA)
- 1 nstalação das Comissões e Subcomissões, eleição dos Presidentes e Vi.ce-Prcsidentes e desig
nação dos Relatores (art. 13, § 89).
Em anexo, seguem o. calendário da elaboração constitucional e o local
onde funcionarão as Comissões e o nome dos respectivos Secretários.
·
Os Senhores. Constituintes encontrarão nas dependências onde se instalarão
,
as Comissões e Subcomissões os servidores e o material necessários 20 seu pleno funcionamento.
Atenciosamente,
'

A Sua Excelência o Senhor
Deputado LUIZ INACIO LULA DA SILVA
Uder do PT
NESTA

\

CRONOGRAMA PROVÃVE1, DOS TRABALHOS DA ASSEMBLÊIA NACIONAL
CONSTITUINTE.

A PART.IR DA ELEICÃO DA MESA
Histórico,

e

-

1. Designação dos mem
bros das Comissões
2. 'constituição das Co
missões
3. Divisão em Subcomis
· soes
4. Eleição presidente
Comis. e designa
ção do r�lator
5. Conclusão dos tra
- balhos nas Cernis· soes . . . . . . . . . . . . .
Na Subcomissão:
(45 dias)
5.1 elaboração do
Relatório p/ .
Relator com
apresentação
de anteproje
to.
5.2 Discussão e
receb.emendas
5.3 Parecer do Re
lator s/emen=
das

-

Na Comissão:
5.4 Discussão e
emendas
5.5 Parecer do
Relator
5.6 Encaminhamen
à Comis.Sis =
tema-tização

Disp;::>srt:,i V.O
re imental

1

sessao

PRAZO

dias

art.13,49

48

02

art.1'3,59

1· sessão

01

art.13,69

48

02

art.13,89

24

01

art.14,39

65

art.17,
caput
30
art.17,19

(*

05

art. l 7, 29

03

art.18
caput

05

art.18,19

05

art.18,39

01
49

TOTAL:71

(*) 49 dias : prazo incluido nos 65 dias
referidos no § 3Q do .art. 14.

2

•
Histórico
6. Na Comissão de Siste
matização:
Prazo total ..........
6.1 Relatório coro an_teprojeto
6.2 Discussão e emen
das
6.3 Parecer do rela
tor c/apres.Pro
j�to de Constitui
çao.

Disposiuwo_��----P_RA_Z_O__-.--::-:-dias
regimental
sessao
30

art.14,39
art.19,
caput

10

1. (*

art.19,29

05

art. 2.0
05

7; �LENÂR.IO

o

-

7.1 Publicação Diário
Assernb.Nac.Const.
7.2 Discussão 19 tur
no�
- recebimento de
emendas
7.3 Emendada a propo
sição, volta à Co
missão de Sistem�
7.4 Parecer oral ou
escrito
7.5 Na hipótese de pa
recer com substi=
tutivo
- volta à Comis.
de Sistematiza
çao.

art. 22
art. 23
caput

02

48

40

art.25,29
art.26,
caput e 19
art.26,29
art.26,39

25
03
48

02

7.6 Vota2ão(o regímen
to nao diz em
quantas sessões)
7.7 Comissão de Sist.
para redação p/
29 turno

art.28

7.8 Inclusão em Ordem
.do Dia p/discus-
são - 29 turno.

art.29,
caput

7.9 Permanência na
Ordem do Dia

art.29
caput

10
48

l�(*) - 20 dias: prazo incluidÕ nos 30 dias
referidos no§ 3Q do art. 14, .!_!2 fine.
2.(*) - 30 _dias para recebimento de emendas�
�razo incluido nos 40 dias referidos
no caput do art. ?.3.

02
· 15
total:129

•
Dispositivo
re imental

Histórico
7.10-Emendada a proposiçao: Comis.Sistem.
p/parecer sobre
emendas.
7.11.Leitura do parecer
e publicação no
DANC

7.12 Após votação, volta à Comissão de
Sistematização p/
redação final.
7.13 Inclusão da Red.
·Final na Ordem
do Dia e publi
caçao no DANC.
7.14 Se emenda a Red.
Firial, volta à
Comis. Sistem.
7.5

Votação da Reda
ção Final em turno único .

PRAZO

1-:---,.---�--------,.�-,----

h sessao

dias

art:29,29

10

art.29,39

01

art.30

05

art.30,19

art.30, 39

02

02(?)S

01

art.30,49
Total:

TOTAL GERAL: 221 dias
OBSERVAÇÃO: O prazo poderá ser dilatado caso seja oferecido
substitutivo ª? Projeto de Constituição. Nessa
hipótese, o ·projeto retornará à Comissão de Si�
tematização para parecer em nrazo a ser fixado
pela Mesa (art. 26, 39)

O prazos são contados corridos.

Até 15 de novembro de 1987, serão 229 dias.

!

.
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.ASSEMBLrlA NACIONAL CONSlllU]NTE
ATO

N2

j ,

DE 1987

Dispõe sobre os locais de funcionamento
rle Comissões e Subcomissões.
O'PRESIDENTE DA ASSEMBLrIA NACIONAL CONSTITUIN
TE, DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

9

Art. 1º - Funcionarão em dependências da Câmara
dos Deputados as seguintes Comissões e Subcomissões:
I
II

o

TEMA DE GOVERNO;

· tério
Público;
.,

-

Territórios;

-

COMISSAO DE; SISTEMATIZAÇAO;

CDMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SIS

a) Subcomissão do Poder Legislativo;
, b) Subcomissão do Pode� Execut fvo;
c) Subcomissão do PodEr Judiciário E do·
III

l'-'.ini s

-

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DO ESTADO;
a) Subcomissão da União, Distrito Federal

..

E FINANÇAS;

tribuição das Receitas;
nanceira;

-

e

Subcomissão dos Estados;
c) Subcomissão dos Municípios e REoiões·'
IV - tOMISSAO DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO
b)

-

a) Subcomissão de Tributos, Participação e D.is
�

b)

Suboomissão de Orçamento e Fiscalização

c) Subcomissão do Sistema Financeiro;

Fi

V - COMJSS�O DA SOBtRANJA E DOS DlRElTOS E

. RANTIAS DO HOMEM E DA MULHER;

GA-

a) Subcomissão ça Nacionalidade, da Soberania e
das Relações Internacionais;

b) Subcomissão dos Direitos Políticos, dos

reitos Coletivos e Garantias;
e)

duais;

Di

Subcomissão dos Direitos e Garantias lndivi

Art. 2� - Funcionarão em dependências do Senado

Federal as seguintes Comissões e Subcomissões:
RIA E GARANTIA

I � COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁ

DAS INSTITUIÇÕES;
a)

Políticos;
o

Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partid.

b) Subcomissão de Defesa do Estado, da Socieda-

de e de sua Segurança;
formas e Emendas;

c) Subcomissão de Garantia de Constituição, Re11 - COMISSÃO DA ORDE� ECONÔMICA;
a) Subcomiss�o de Princípios Gerais,intervenção

do Estado,. Regime da Propriedade do �ubsolo e da Ativit�de Econ&�ica;
b) Subcomissão da Q�estãb Urbana e Transporte;
e)

Subcomissão da Política Agricola e

ria e da Reforma Agrária;

Fund.

III - COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL;
Servidores Públicos;
Ambiente;

a) Subcomissão dos Dir0itos dos Trabalhadores e

'

�·
b) Subcomissão de Saúde, Seguridade e do

Meio-

e) Subcornis��o dos Kegros, Populaç�es InóÍ�en25,

Pessoas Defjcjentes E Minorias;

..•

3

IV - COMISSAO DA rAMlLJA, DA_ COLICAÇAO,
E ESPORTES, ·DA CIENCIA E TECNOLOGIA E. DA COMUNJCAÇAO:
a)

muni cação;

CULlURI\

Subcomissão da Educaçãp, Cultura_e Esportes;

b) Subcomissão da tiência e Tecnológia e da Co
e) :·Subcomissão da

r amí li a, do Menor e do l doso.

Art. 3º - A Câmara dos Deputados e o Senado F�

deral determinarão as providências que julgarem ·necessárias ao p1�
no·funcionamento das Comissões referidas nos artigos anteriores.
sua publicação.

o

Art. 49 - Este Ato entra em vigor na data

Brasília, emd.{· de ·n�..----y.:..-:

(\ l '-'j

,.,�

de 1987.

. u���EJJ CUIMARnES
Presidente dê.
Assembléia Nacional Constituinte

..

de ·

ASSEMBLfJA NACJONAL CONSlllUJNTE

DE

A T O

1987

Designa Secretários de Comissões
e Subcomissões Constitucionais.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, DEPUTADO
ULYSSES GUIMARAES, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º - Ficam designados para secretariar as Comissões e
·s�bcomissões Constitucionais os seguintes servidores da C§mara
dos Deputados e do Senado Federal:
I - Da Cãmara dos Deputados:
�) Comissão·de Sistematização:
Secretário: MARIA LAURA COUT]NHO;
Coordenador: MOZART VJANNA DE PAIVA;

.,

J

b) Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Go
verno:
Secrétário: RUY OMAR PRUDENCIO DA SJLVA;
c) Subcomissão do Poder Legislatjvo:
Secretário: MARIA LlNDA MORAJS O[ MAGALHAES;
d) Subcomissão ds Poder Executivo:
Secretário: IOLE J_AZZARI NI;
e) Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
.bl ico:
Secret�rjo: 1/\S�ANIA t-lARJA DE Brd TO GU[RRA;
f)

Comissão da Organização do Estado:
Secretá:r"io: EOSON NOGUEIRA DA GAMA.

Pú

�-

2.

g) Subcomissão da União, Distrito F�deral e
.rios:

TerrjtÓ

Secretário: ANTÔNIO FERNANDO BORGES MANZAN;

·h) Subcomissão dos Estados:

Secretário: MARIA INtS DE BESSA LINS;

'i) Subcomissão dos Municípios e Regi6es:
Secretário: INÁ FERNANDES COSTA;

j) Co�issão do Sistema Tributário, Orçamento e
ças:

Finan

Secretário: MARIA JÚLIA RA.BELLO DE MOURA;

l) Subcomissão de Tributos, Participação e Distribui
ção das Receitas:

o

Secretário: JARBAS LEAL VIANA;

m) Subcomissão de Orçamento e F isca J i zaçb o F i.rnmceira:
Secretário: BENÍCIO ME�DES TEIXEIRA;

n)

Subcomissão ão Sistema Finõ:-,ceiro:

Secretário: MARIZA DA SILVA MATA;

o) Comissão da Soberania e õcs Direitos e Gcrantiaf do
Homem e da Mulher:

Secretário: CARLOS BRASIL DE ARAÚJO;

p) Subcomissão da Nacionalidade, da Sob�rania e
Relações Intetnacionais:

d e_
- e

Secretário: REGIHA.BEATRIZ RIBAS M.A.RIZ;

g)

Subcomissão dos Direitos Pol:Í t j cos, dos

Coletivos e Gõrantias:

D:irc.it.os

Se:cre:-t�rjo: WALTER f'LORCS FlGUI.:JRA;

r) Subcomissão dos Direitos e Gõrantias Individuais:
Secretário: ÁLLIA FELÍClO 'l'OBIAS;

3.

II

Do Senado Federal:
a} Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Gª
rantia das Instituições:
Secret.ári·o:

SONIA DE ANDRADE PEIXOTO;

t
l b) Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Poli i
cos:

Secretário:

SERGIO BRAGA;

· e) Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de
sua Segurança:
Secretário: JOSÉ AUGUSTO PANISSET SANTA;�A;

·a) Subcomissão de Garantia da Cons·tituição, Reformas e
Emendas:
Secretário: GOITACAZ BRASÔNIO P. DE ALBUQUERQUE;
e) Comiss�o da Ordem Econômica:
Secretário: HELEN!\ JSNARD ACCAUHY DOS SANTOS;
f) Subcomiss�o de Princípios Gerais, Intervenç�o
do
Estado, Regime da �ropriedade do Subsolo e da Ati
vidade Econômica:
Secretário: IONE RJ\.MOS DE FIGUEIREDO;
g) Subcorniss;o da Questão Urbana e Transporte:
Secretário: .M.ARILDA BORGES CAM.ARGO;
h)

"

Subcomissão da Política Agrícola e Fun�iiria e
Reforma Agrária\
Secretário: MAURO LOPES DE

ªª

sA;

.i) Com:i !:'�20 dê: Or(ktr: �0c:i aJ:
Secr,tário: LUIZ CLAUDJO DE BRITO;

j) Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e
vidores Públicos:
VERA LUCIA LACERDA NUNES;
Secretário:

Ser

..•
.
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V

1 } Subcomissão de Saúde, Seg�ridade e do
te:

Secretário:

Meio-Ambien

PAULO ROBERTO ALMEIDA CAMPOS;

m) Subcomissão dos Negros, Populações In�ígenas,
soas Deficí�ntes e Minorias:
Secretário: CARLOS GUILHERME FONSECA;

F'es

n) Comissão da Família, da Educação, Cultura e Espo!_
tes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação:
seiretário: LUIZ FERNANDO LAPAGESSE "ALVES CORREA;

-

o) Subcomissão da Educsção, Cultura e Esportes:
Secretário: . StRGIO AUGUSTO GOUVÊA ZARAMELLA;
o

p) Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da. Comunica
ção:
Secretário: HELOISA HELENA DIAS;
q)

ção.

Subcomissão da Familia, do·Menor e do Idoso:
Secretário: ANTONIO CARLOS PEREIRA FONSECA;

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de suô publica

Brasí }j a, em:··:'.

de

.·

-:"'

de 1987 .

.,

(\ �./1.�

ULYssds GUIMARAES
Pre!idente.da
Assembléia Nacional Constituinte

INESC

BSB, 20 - 03 - 87

N2 04

O CALENDÁRIO PREVISTO PARA O FUNc'IONAMENTO DA ANC', SOFREU NOVA MC
DIFICAÇÃO. A ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLÉIA SERÁ REALIZADA NAPRÓXI
MA 4ªFEIRA, DIA 25 DE MARÇO- NAS 48 HORN3

SUBSEQOE:JTES SERÃO CONSTI

TUÍDAS AS 8 COMISSÕES E AS 24 SUB-COMISSÕES, FORMALIZANDO .ASSIM,
OS ACORDOS, ORA EM ANDAMENTO, TANTO NO INTERIOR DE CADA
COMO

ENTRE OS DIVERSOS PARTIDOS EXISTENTES (SEMPRE VIA

PARTIDO

LIDERAN

ÇAS).

e

ESSES ACORDOS, QUE JÁ TINHAM CHEGADO A TERMO EM ALGUNS CASOS, VOL
TARAM A ESTACA ZERO,DEVIDO A ELEIÇÃO DO NOVO LÍDER DO PMDB NA ANC,
SENADOR MÁRIO COVAS. O MESMO ACONTECEU E:1 RELAÇÃO AOS

ENTENDIMEN

TOS ENTRE O PMDB/PFL, EM RELAÇÃO A DIVISÃO DE CARGOS DA MESA,

O

QUE PODERÁ GERAR CONF RONTO DIRETO ENTRE ESSES DOIS PARTIDOS. ESSA
ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO

PRORROGOU O PRAZO PARA INTERFERÊNCIA

MOVIMENTO POPULAR, NA COMPOSIÇ�O DAS COMISSÕES E
INTERESSE DAS ENTIDADES. PORTANTO,

SUBCOMISSÕES DE
FEI

REITERAMOS AS SUGESTÕES

TAS A ESSE RESPEITO, NO TELEX ANTERIOR (INFORMATIVO

•

DO

INESC N2 03).

O REGIMENTO INTERNO DA ANC DEVERÁ SER PROMULGADO NO PRÓXIMO

DIA

23. O INESC PROVIDENCIARÁ SUA REMESSA ÀS DIVERSAS ENTIDADES.

CHA

MAMOS A ATENÇÃO, DESDE JÁ, PARA ALGUMAS ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO

DO

MESMO:
A AMBIGUIDADE DAS FUNÇÕES DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO, JÁ
LIENTADA NO TEXTO DO EX-DEPUTADO �'JOÃO GILBERTO ( JÁ ENVIADO

SA
PELO

INESC), FOI RESOLVIDA NÃO POR UMA NOVA REDAÇÃO,MAS SIM, POR

UM

COMPROMISSO VERBAL ASSUMIDO PELO LÍDER FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
E RATIFICADO PELO PRESIDENTE ULYSSES GUIMARÃES, DE QUE ESSA
MISSÃO NÃO PODERA ALTERAR O MÉRITO E NEM ACRESCENTAR NADA
RELATÓRIOS PROVENIENTE DAS DIVERSAS COMISSÕES. COMO ESSE É

CO
AOS
UM

COMPROMISSO ASSUMIDO PELA PALAVRA DESSES DOIS PARLAMENTARES, SU
GERIMOS A COBRANÇA PERMANENTE DAS ENTIDADES A ESSE RESPEITO.
- O PARÁGRAFO 22 DO ARTIGO 21 SOFREU ALTERAÇÃO QUE PODERÁ VIR
PREJUDICAR OS INTERESSES PROGRESSISTAS. AGORA

AS

A

DELIBERAÇÕES
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DE SUBCOMISSÕES E COMISSÕES DAR-SE-ÃO POR MAIORIA ABSOLUTA E
VOTAÇÂO DA REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DA CONSTITUINTE SERÁ

A

FEITA

ESTE

EM DOIS TURNOS E DECIDIDA, TAMBÉM, POR MAIORIA ABSOLUTA.

DAS

FATO, TORNA AINDA MAIS IMPORTANTE A MOBILIZAÇÃO EM TORNO

DE

EMENDAS POPULARES, COM O OBJETIVO DE INFLUIR NA CORRELAÇÃO

-

FORÇAS DENTRO DA CONSTITUINTE, QUANDO DAS VOTAÇÕES DECISIVAS.
EM REUNIÃO DO POOL DE ENTIDADES LIGADAS AOS MOVIMENTOS

POPULARES

QUE ESTÃO ATUANDO NA CONSTITUINTE, FOI ACOLHIDA A SUGESTÃO DE QUE
HAJA UMA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE EMENDAS, DE FOrU.-:íA QUE ABRANJAM AS
QUESTÕES CENTRAIS DE CADA TEMA, EVITANDO ASSIM

A

MULTIPLICAÇÃO

DE EMENDAS ,E FACILITANDO, DESTA FORMA, O RECOLHIMENTO DAS 30

MI.i:,

ASSINATURAS (ATÉ JUNHO) . CONSTATADA A DIFICULDADE DE COLETAS DE ASSI

NATURAS NAS ÁRES RURAIS,FICA EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA
BEM

RAÇÃO ENTRE ENTIDADES URBPJ:JAS E RURAIS NA COLETA DAS MES[VJPB,

CONCENTRAÇÃO DE

COLABO

A

COivi.0

ESFORÇOS PARA CONSEGUIR SUPERAR A CASA DO MILHÃO

DE ASSINATURAS NOS DIVERSOS TEMAS, O QUE AUMENTARÁ O PESO

DAS

EMENDAS POPULARES QUANDO DAS VOTAÇÕES NA CONSTITUINTE.
FOI REALIZADA NO DIA 18/03, UMA REUNIÃO CONVOCADA PELO DIAP,
QUAL COMPARECERAM REPRESENTANTES DE DIVERSAS BNTIDADES

SINDICAIS

E MAIS 30 PARLAMENTARES COMPROMETIDOS, TANTO COM INTERESSES
CÍFICOS DAS CLASSES TRABALHADORAS, QUANTO COM OUTROS
DOS MOVIMENTOS POPULARES. A MESA FOI COMPOSTA POR

A
ESPE

INTERESSES

REPRESENTANTES

DO DIAP, CEAC E INESC. NESTA PRIMEIRA REUNIÃO FICOU DECIDIDO

QUE

SERÁ FORMADA UMA COMISSÃO SUPRA-PARTIDÁRIA, QUE SERÁ COMPOSTA POR
PARLAMENTARES, LIDERANÇAS SINDICAIS E TÉCNICOS. SEU OBJETIVO E

O

DE ESTUDAR PROPOSIÇÕES JURÍDICAMENTE FORMATADAS, QUE CONTEMPLEM O
VASTO LEQUE DAS REIVINDICAÇÕES TRABALHISTAS.
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Brasília, 12 de março de 1987.

Caros Amigos,

o objetivo desta carta e reforçar o nosso vínculo insti

e

tucional, especificamente no que diz respeito as informações que o
INESC vem prestando e continuará a prestar as entidades sobre

os

trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.

O INESC está elaborando,semanalmente, um boletim

"Consti

tuinte: Informativo INESC", remetido às sextas-feiras,via

telex,

meio de comunicação considerado por nós mais ágil neste

momento.

Já ecaminhamos, até a presente data, 3 números desse Informe.
Pretendemos ,com este material, possibilitar as entidades
acesso a informações e análises - nem sempre veiculadas pela

im

prensa - que lhes possibilitem uma ação rápida e eficaz em relação
à Constituinte, adequada a cada etapa pela qual passará o processo
de elaboração da Constituição.
Como nem todas as entidades possuem telex, estabelecemos
-

contato com algumas que o têm, e que se dispõem a fornecê-los às de
mais, desde que providenciem sua busca. Anexamos urna lista das mes
mas em cada local.
Para as entidades ou movimentos com extensão
visando economizar recursos, estamos

nacional,

remetendo o telex para sua

dire

ção ou coGrdenaqão nacional para aí serem redistribuídos. B o caso
da êPff �A§�, MoVimêfitG âõ� Sérn Terra, etc.
Pãfã àl�Yffiâ§ éntiáades det�rminadas - por sua

solicita

çi8 � ê fflãlêfiãl ê§ti sendo enviado via correio, por não possuírem
acesso a nenhum telex, o que atrasa a chegada da informação.
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O INESÇ espera receber críticas e sugestões para

rar esta sua prestação de serviços; e está à disposição para

melho

com

plementar as informações ou fornecer outras, sempre que a entidade

receptora considere necessário. Também solicita às entidades

que

possuam telex e que não constam da relação anexa, para entrarem em
contato com o Instituto.

Sendo� que se apresenta para o momento,

oportunidade para renovar os nossos protc� +

7r '

ção.

Cordialmente,
•

r

��oséte
Coordenadora-Geral

Anrnm

l) �âêUffi@H�fi ülâbõ�ado pelo ex-Deputado João Gilberto sobre o Regimento Interno aprovado pela
Constituinte.
2) Relação das entidades que recebem o telex em cada Estaco.
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NECIDO
SUBSIDIO FOE.RSC
�LO \M
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

-

RESOLUÇÃO *
N 9 2, DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno do
Assembléia
Nacional
Constituin-re.
Faço saber
Constituinte aprovou
Resolução:

que a
Assembléia
a
promulgo
eu
e

Nocional
seguinte

A Assembléia Nacfonal Consti-ruinte repre
senta momento decisivo da vigorosa
povo
luta
do
brasileiro
pelo
Término do regime ouToríTório. A
memor6vel campanha em prol das eleições diretas
"direTas-j6"
e, mais tarde, as eleições dos Pre
sidentes Tancredo Neves
e
José
Sarne�
Tornaram
vi6vel essa transiçõo democrático.
Emenda
A
no.26,
de
27
de novembro de
1985, à Consti-ruição em vigor representou um
novo
passo
no caminho da democratização. Por ela o po
vo, deten"tor origin6rio da soberania
nos regimes
democr6ticos,
delegou aos Con�tiTuintes
Deputa
das e Senadores - poderes poro elaborar,
1 ivre
e
soberanamente, a nova Constituição, que ossegur,or6
ao
Brasi I
o
autêntico
Estado
democrótico
de
direito.
Nesta fase de tronsiçõo institucional, os
Constituintes
delegados do povo
Têm o poder de
sobrestar medidas que possam omeoçor os trabalhos
e as decisões soberanas da Assembléia, no cumpri
manto
da missão histórica que lhes foi conferida.

A urgência para que se comple"te a transi
ção política com o promulgação da
futura
Consti
tuição
leva os Consti-ruintes a _darem prioridade à
elaboração da nova Corto, que sepultaró
defini-ri
vamente
a
legislação
ontidemocrótica
do regime
autorit6rio.
• Republicação
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TÍTULO I

TÍTULO II
Do Direçõo dos Trabalhos

DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

CAPÍTULO ÚNICO
Da Sede e Da Composição

ArT.. 1o. A
Assembléia Nocional ConsTiTu
inTe realizaró os seus Trabalhos, salvo moTivo
de
no
força maior,
Sede
do Congresso Nacional, em
Brasil ia.

CAPÍTULO I

- -

Da Mesa
ArT. 2o. A Mesa
Assembléia Nacional
da
ConsTiTuinTe é composTo do PresidenTe,
lo.
e
do
e
Vice-Presidenres
2o.
do
lo.,
2o.
e
3o.
SecreTórios.
Haverá,
SuplenTes
ainda,
de
Três
SecreTório.
§ lo. O PresidenTe
convocará sessão, a
realizar-se após a
promulgação desTa
Resolução,
desTinoda à eleição dos demais membros da Mesa.

§ 1o. Compõem a Assembléia Nocional Cons
TiTuinTe os membros do Senado Federal e da
Cámara
dos Depurados, no exercício do mandaTo.

§ 2o. A eleição dos membros da Mesa, sal
vo a do PresidenTe, for-se-6 por escruTínio secre
To, com os seguinTes exigências e formalidades;

§ 2o. Os
ConsTiTulnTes
são
inviolóveis
por suas opiniões, palovros e voTos, �o
exercício
de suas
funções, em qualquer Tempo ou lugar, não
podendo ser processados criminolmenTe, nem
presos
sem
I icença
da Assembléia Nacional ConsTiTuinTe,
solvo em caso de flagranTe de crime
inafionçóvel.

I - presença
da
maioria absoluTa dos
ConsTiTuinTes;

§ 3o. A
prisão
em
flogranTe
por crime
inofiançóvel deverá ser
comunicada
denTro
de
6
(seis)
horas ao Presidenre do Assembléia Nocional
ConsTiTulnTe, com a remessa dos ouros e
depoimen
Tos
Tomados, poro que ela resolvo sobre a suo le
giTimidade e conveniência e ouTorize ou não a for
moção de culpo.
poder6 o ConsTiTuinTe, desde a
§ 4o. Não
insTalaçâo da Assembléia Nocional ConsTiTuinTe oTé
o promulgação do ConsTiTuição, paTrocinor inTeres
ses de cor6Ter não social de grupos ou pessoas, ou
lnTeresses
de
empresas
orgonizodos paro exercer
aTividades económicos.

II - chamada dos ConsTiTuínTes;
III

cédulas
impressos ou doTilogrofo
das, conTendo cada uma
somenTe
o
nome do candidaTo e o cargo poro o
qual é indicado, embora seja um só
o
oro
de
voTação
para Todos os
cargos;

IV - colocação,

em
cabines
indevassóveis, dos cédulas em sobrecorTos
que resguardem o sigilo do voTo;

V - colocação
das sobrecarTos em ur
nas, à visTo do Plenário, desTinadas à eleição;

VI - reTirodo das sobrecorTas dos urnas
pelo
SecreTório designado
pelo
PresidenTe, conTagem e verificação
da coincidência do seu número
com
o
dos voTonTes,
comunicação ao
Plenário, oberruro e separação dos
cédulas pelos cargos a preencher;
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VI

CAPÍTULO III
Dos Vice-PresidenTes
Ar't. 7o. Ao
lo.
Presiden'te
subs'ti'tuir
o
lmpedimen'tos.

Vice-Presiden'te compe'te
ou
suas
em
falTas

§ lo. O 2o. Vice-Presiden'te subs'ti'tuiró o
no
ausência
lo. Vice-PresidenTe ou o PresidenTe,
ou impedimenTo de ambos.
§ 2o. Ao
2�.
Vice-PresidenTe compeTe e
xercer os funções de Corregedor do ordem
inTerno,
no supervisão do segurança e no conTrole do acesso
às golerlas.

Dos Secre:Tór·ios

'tório:

ArT.
I

II

III

80.

São

o'tribuições

do

1o.

Secre:-

fazer
o chamado nos casos previs
'tos nes'te Regimen'to;
conhecimenTo à Assembléia Nodar
ConsTiTuinTe,
em resumo,
clonai
dos ofícios recebidos bem como de
qualquer ovTro documenTo
que
lhe
deva ser comunicado em sessão;
- despacho� o maTéria do expedienTe;

IV

receber
e redigir o correspondên
cia oficial do Assembléia Nocional
ConsTiTuín'te;

V

receber
os represenToções, convi
'tes, peTições e memoriais dirigi
dos
à Assembléia Nacional ConsTi
'tuinTe;

VII

conTar
o número de ConsTITuin'tes,
em verificação de voTaçõo;

VIII

dirigir e inspecionar os Trabalhos
as
fiscalizar
e
adminis'traTlvos
suas despesas;

IX

'tomar
noTa dos discussões e voTa
ções, ouTen'ticando os
respecTlvos
documenTos com a sua assinoTura.

Ar't.

CAPÍTULO IV

-

- promover a guarda das proposições;

9o.

Ao 2o.

SecreTório compeTe:

e

I

lavrar
as
leiTura;

II

auxi I lar o lo. SecreTório o redigir
a correspondência oficial nos
ter
mos desTe Regi�enTo.

ATas

proceder à sua

ao 3o. SecreTório auxlArT. 10. Compe'te
oTivldodes.
1 lor o 1o. e 2o. SecrcTórios nos suas
ArT . 11 , Os
SecreTórios subsTiTuir-sc-õo
conforme a numeração ordinal e, nesTa ordem, subs
TiTulrão
o
PresldenTe
no
ausência
dos
Vice
PresidenTes.
TÍTULO III
Dos Líderes
ArT . 12. As
represenToções
Terão Líderes e Vice-Líderes.

parTidórias

§ 1o. A indicação dos Líderes seró feiTa,
em documenTo encaminhado à Presidência, pelas ban
cadas dos parTidos pol íTicos com assenTo na Assem
bléia Nacional ConsTi'tuinTe.
§ 2o. Os Vice-Líderes serão indicados pe
(um)
los respecTivos Líderes,
na proporção de
1
poro 8 (oiTo) membros da bancado, ou fração.
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§ 3o. A qualquer Tempo é I íciTo à bancada
parTidária subsTiTuir o Líder, medianTe
comunicação escriTa à Mesa, assinada pela maioria obsoluTa
de sua composição.

§ 3o. Salvo o disposTo no § 1o. desTe ar
Tigo 9uanTo
oos
PresidenTes
e
RelaTores,
cada
ConsTiTuinTe
somenTe
poderá inTegrar duas Comis
sões, uma como TiTular e ouTra como SuplenTe,
de
vendo
as
bancadas de pequeno represenTação opTar
pelo Comissão ou Comissões que preferirem.

§
denTemenTe
moTério do
decidos os
RegimenTo.

4o. Em
coróTer preferencial a indepen
de inscrição, poderá o
Líder
discuTir
Ordem do Dia e encaminhar voTaçõo, obe
prazos e condições esTabelecidos nasTe

§ 5o. Além
de ouTras aTribui9ões previsTos nesTe RegimenTo, compeTe aos
Líderes
indicar
os represenTanTes de seu parTi�o nas Comissões.
TíTULO IV
Do Elaboração da ConsTiTuiç:ão
CAPÍTULO I
Dos Comissões ConsTiTucionois
SEÇÃO I
Normas Gerais
ArT. 13. As
Comissões incumbidos de elo
de
8
boror o ProjeTo de ConsTiTuiçõo, em
número
por
63
(oiTo),
serõo
inTegrados,
cada uma,
(sessenTo e Três) membros TiTulores e .igual número
de suplenTes.
§ 1o. Além
dos Comissões referidos nesTe
orTigo, haverá uino
Comi ssõo
de
Sis·TemaTizaç:ão,
inTégroda
inicialmenTe
por
49 (quarenTa e nove)
membros e igual número de suplenTes, o
qual
Terá
sua
composiç:âo complemenToda com os PresidenTes e
ReloTores das demais Comissões, e os ReloTores das
Subcomissões,
assegurada
o parTicipoç:ão de Todos
os parTidos com ossenTo na Assembléia.
de cada Comissão serão
§ 2o. Os membros
indicados pelas Lideranças paríidárias, obedecido,
em cada uma delas, TanTo quanTo possível, o criTé
rio d<? proporcionalidade porTidário que se aplica,
ainda,
ao conjunTo de cargos de Pr�sidenTe, Vice
PresidenTe e ReloTores.

f

§ 4o. DenTro de 48 (quorenTa e oiTo) hoLíderes
ras, o conTar da , eleição da Mesa, os
dos
porTidos
indicarão à mesma, por escriTo, os inTecompor
granTes
de
suas
bancadas
que irão
as
Comissões.
§ So. Na
sessõo ordinário seguinTe,
o
PresldenTe da Assembléia declarará consTiTuídos as
Comissões e lerá os nomes dos que as compõem,
§ 60. Cada Comissão, exceTo a de SisTema
Tlzoç:õo, no prazo de 48 (quarenTa e
oiTo)
horas,
dividir-se-ó nas Subcomissões relacionadas no arT,
15 desTe RegimenTo, assegurada, Tan,o quanTo pos
sível, a proporcional idade parTldária,
§ 7o. Ao PresidenTe e ao RelaTor de cada
Comissão fica
vedado inTegror
as
respecTivas
Subcomissões.
§ 80. Cada
Comissão ou Subcomissão, uma
vez consTiTuída, reunir-se-á, denTro de 24
(vinTe
e
quaTro) horas, a fim c;le e I eger um Pres,idenTe e
dois Vice-PresidenTes, cabendo ao PresidenTe a de
signação do RelaTor.
§ So. A eleição do PresidenTe e dos Vice
Presiden�es e a designação do RelaTor da
Comissão
de
SisTemoTizaç:õo somenTe se processarão após in
õegrolizado sua composição.
Comissões e Subcomissões desen§ 10. As
volverão ordinariamenTe seus Trabalhos na parTe da
por dei iberação do se� Plenório,
manhã,
podendo,
fazê-lo
em
canóTer
exTraordinório
em
ouTros
horórios, inclusive nos feriados, s6bados e domin
gos, salvo
nos
períodos
desTinados
os
sessões
plenárias da Assembléia Nacional ConsTiTuinTe.
§ 11. Às
Assembléias Le9islaTivas, Cãmaros de Vereadores e aos Tribunais, bem como às en
Tidades
represenTaTivas de segmenTos da sociedade
fico faculTada � apresenTação de sugesTões conTen-
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do
moTério
consTITucionol,
serão reme-tidas
pelo
PresidenTe
do
Assembléia
respecTlvas
às
Comissões.
ArT. 14. As
Subcomissões desTinorão de 5
(cinco) o 8 (oi-to) reuniões poro audiência de
en
Tidades represen-to-tivos de segmen-tos do sociedade,
devendo, ainda, duron-te o prazo des-tinodo aos seus
receber
os
s·uges"tões
encominhodos à
-t·robo I hos,
Mesa ou à Comissão.
§ 1o. Fico
focul-todo ao ConsTiTuinTe os
sis-tir às reuniões de "todos os Comissoes e
Subco
missões,
discuTlr
o ossun-to em debo-re pelo prazo
por elas esTobelecido, sendo-lhe vedado o
direi-ro
de
voTo, solvo na Comissão ou Subcomissão do qual
f6r membro.
� 2o. A-té
30
(Trin-to)
dias o par-tir do
promulgação des-to Resolução, os ConsTiTuinTes
po
derão oferecer suges-rões poro elaboração do ProjeTo de ConsTiTuiçõo, os
quais
serão encaminhados
pela Mesa às Comissões perTinenTes.
§ �o. As Comissões, o porTir de suo cons
TiTuição, "terão prazo de
65
(sessen-ta
e
cinc �)
dias poro concluir seu Trabalho, findos os quais o
encaminharão à Comissão de SisTema-rizoção que, por
suo vez, deverá, denTro de 30 (Trin-to) dias, opre
senTar à Mesa o Proje-ro de Cons"tiTuição.
§ 4o. No
hipóTese de alguma Comissão não
apresen-rar seu "trabalho
no
prazo es-tipulado no
parágrafo
anTerior, caberá ao RelaTor do Comissão
de SisTemoTizaçõo o elaboração do mesmo, obedecido
o prazo esTobelecido no copuT do orT. �9.
ArT.
as seguinTes:

15.

As

b)

da
Naciono I idade,
Subcomissõo
do Soberania e dos Relações InTern.acionois;
Subcomissão
dos Direi Tos Pai íTices, dos Direi-ros ColeTivos e
GoranTios;

Subcomissão
dos Direi-tos e GoronTios Individuais;

II - Comissão do Organização do EsTado:

III

o)

Subcomissão da União,
Federal e TerriTórios;

b)

Subcomissão dos EsTodos;

c)

Subcomissão
Regiões;

dos

DisTri-to

Municípios

e

Comissão
da qrganização dos Pode
res e SisTema de Governo:
a)

Subcomissão do Poder LegisloTi
vo;

b)

Subcomissão do Poder ExecuTivo;

c)

Subcomissão do Poder Judiciário
e do Minis-tério Público;

IV - Comissão do Organização EleiTorol,
Par-tidária
InsTiTuições:

Goran-tia

e

das

a)

Subcomissão
do SisTema EleiTo
ral e Par-tidos Pol íTicos;

b)

Subcomissão
de Defesa do EsTa
do, do Sociedade e de suo Segu
rança;

e)

Subcomissão
ConsTITuição,
dds;

Comissões e Subcomissões sõo

I - Comissão da Soberania e dos Direi
Tos e
GoranTias do
Homem
e
do
Mulher;
o)

e)

de
GoranTia da
EmcnReformos e

V - Comissão do
Sis-temo
OrçamenTo e Finanças:

�ribuTório,

o)

Subcomissão de TribuTos, ParTi
cipação e DisTribuição dos
Re
ceiTos;

b)

Subcomissão de Orçomen-ro e Fis
calização Financeira;

e)

Subcomissão
ceiro;

do

SisTema Finan-
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-16em seguida submeTida a

§ 4o. O
voto será "pe Ia aprovação", "com
restrições" ou "vencido" quando for pelo rejeição.

emendas rejeiTodos serão arqui
§ 2o. As
n�
vados, podendo, no enTanTo, ser reapresenTod�s
fose oporTuno.

da Comissão poderá a
§ 5o. Cada me�bro
presenTar, no momento da votação, ou na reunião do
justi.ficação
escrita de seu
dia
a
subseqüente,
VOTO.

avulsos,
em
buído
matéria à voTaçõo.

sendo,

pelo Comissão
maTérlo aprovado
§ 3o. A
serd encaminhado à Comissão de SisTemaTização de�
Tro de 24 (vlnTe e quaTro) horas de suo aprovação,
observado o prazo esTobelecido no § 3o. do orT. 14
desTe RegimenTo.
ArT. 19. No Comissão de SisTemoTizoção os
onTeprojeTos recebidos dos Comissões serão disTri
buídos em avulsos o todos os seus membros,, devendo
o ReloTor, no prazo de 10 (dez)
dias,
opresenTor
reloT6rio fundomenTodo concluindo por onTeprojeTo.
§ lo. No elaboração do onTeprojeTo, C:l Co
missão de Sistematização compoTibi I izaró os maTérias aprovados nas Comissões.
§ 2o. Ao anTeprojeTo poderão ser apresen
Todas emendas nos 5 (cinco) dias que se seguirem à
disTribuição dos avulsos, e que serão desTinados à
sua discussão, circunscrlTas, esso5 emendas, à
a
dequação do Trabalho apresentado com os anTeproje
Tos oriundos dos Comissões.
Art. 20. Encerrada a discussão, o RclaTor
terá 5 (cinco) dias para emiTir parecer
sobre
os
emendas,
concluindo
por
ProjeTo de ConstiTuiçõo
que, uma vez aprovado,
seró
encaminhado
à
Mesa
po�o dei iberação.
Art. 21-. Cada
Comissão fará o disTrlbuição do seu trabalho e morcoró prazo poro a duroção
dos deboTes.
§ lo. Apl lca-se
às emendas opresenTodas
§
2o.
nas Comissões e Subcomissões o disposto no
do arT. 23 deste Regimento.
Comissões
nos
de I iberações
§ 2o. As
Subcomissões exigirõo maioria absoluTa de voTos.

e

§ 3o. O PresidenTe votará em todos os de
iberações, tendo, ainda, voto de desempoTe.

CAPÍTULO II
Do Projeto de Constituição
receber o ProjeTo de ConstiArT. 22. Ao
tuição, o Presidente da Assembléia ordenará o suo
leitura e
publicação no Dldrio do Assembléia No
cional ConstituinTe e em avulsos, poro serem
dis
tribuídos
às
autoridades
dos Poderes Executivo,
Legls)aTivo e Judiciário e demais organizações
da
soeiedade e ivi 1 •
ArT. 23. O Projeto será colocado �a Ordem
do Dia do sessão seguinte, poro discussão, em pri
meiro. Turno, nela permanecendo por prazo de até 40
(quarenta) dias, findo o qual será a discussão au
tomaticamenTe encerrada.
§ lo. Nos 30 (Trinta) primeiros dias, se
rão recebidas emendas dos ConstituinTes, os
quais
deverão
ser
apresentadas
em formulório definido
pelo Mesa, podendo ser fundomcnTadas
do
tribuno,
durante
o
prazo que os seus auTores Tiverem paro
discutir o Projeto, ou enviadas à Mesa, com jusTi
ficação·escriTa.
§ 2o. Fica vedada o opresenToção de emen
do que substituo lnTegralmenTe o
Projeto
ou
que
digo
respeiTo a mais de um dispositivo, a não ser
que troTe de modificações correlatos,
de
maneira
que a
olTeração, relaTivomenTe a um dispositivo,
envolvo o necessidade de se alterarem outros.
Art. 24. Fica assegurada, no prazo esTa
belecldo no § lo. do artigo anTerior, a opresento
çõo de proposTa de emenda ao Projeto de Constitui
(Trinta
mi 1)
ção, desde que subscrita por 30.000
ou mols e I eiTores bras_l I e iros, em I isTas organiza
d�s por, no mínimo, 3 (Três) entidades
associaTi-
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circunscrever-se a um único assun
To, independenTemenTe do número de
orTlgos que conTenha;

vos, legafmenTe oonsTITuídos, que se responsabi f i
zarão pela Idoneidade das assinaTuros,
obedecidas
as segulnTes condições:

:r

II

III

IV

V

VI

VII

- o
ossinaTura
de
cada
eleiTor
deverá ser acompanhada de seu nome
compleTo e legível, endereço e da
dos idenTificadores de seu TíTulo
e I eiTora 1;
a
proposTa será proTocol lzodo pe
ronTe a Comissão
de
SisTemoTizo
ção,
que verificará se foram cum
pr·idos as ex I géncias es"tabe I ecidos
nesTe
arTigo
paro sua apresenTa
çõo;
- a
Comissão se manifes"tará sobre o
recebimenTo da proposTa, den"tro de
48
(quorenTa e oiTo) horas da suo
decisão
apresenToção, cabendo, do
denegoTória,
recurso ao Plenário,
se inTerposTo por 56 (cinqüenTo
e
seis) ConsTiTuinTes, no prazo de 3
(Três) sessões, conTodo do comyni
cação do decisão à Assembléia;
- o

proposTo
opresenTodo
no formo
desTe orTi90 Terá o mesmo TromiTo
ção dos demais emendas, inTegrando
sua numeração geral, ressalvado
o
disposTo no inciso V desTe arTlgo.

se o proposTa receber, unonimemen
Te, parecer conTrário do Comissão,
será considerada prejudicada e irá
ao Arquivo, salvo se for subscriTo
por
um
ConsTi"tuinTe, coso em que
irá a Plenário no rol das
emendas
de parecer conTrório;
na
Com�ssão, poderá usar do pala
vra poro discuTir a proposTa, pelo
prazo de 20 (vinTe) minu-ros, um de
seus signaTários,
poro
esse
fim
indicado quando da apresenTaçõo da
proposTa;
- cada
proposTa,
Termos
desTe

opresenTado nos
deverá
arTigo,

VIII - cada eleiTor poderá subscrever,
máximo, 3 (Três) proposTas.

no

ArT. 25. Na discussão do ProjeTo, em pri
meiro Turno, o ConsTi"tuin"te poderá falar,
uma
só
vez,
pelo prazo de 20 (vinTe) minuTos, e os ReloTores por 30 (TrinTa) minuTos.
§ 1o. Se,
anTes de findos os 30 (TrinTa)
dias referidos no § 1o. do arT. 23, não mais
hou
ver
deseje usar da palavra, poderão, os que
9uem
Já houverem ocupado a Tribuna, folar pelo
segunda
vez, duronTe 30 (Trin-ro) minuTos.
§ 2o. Encerrada a discussão, o.ProjeTo e
as em �ndas serão enviados q Comissóo de SisTemo"ti
zação que Terá 25 (vinTe e cinco) dias para emi"tir
parecer sobre as emendas.
ArT. 26. Findo
o p�ozo esTabelecido no §
2o. do arTigo onTerior, o ProjeTo de ConsTiTuição,
com ou sem parecer, será incluído em Ordem do Dia,
devendo o ReloTo�, quando for o coso, proferir pa
recer oral em Plenário.
parecer, e uma vez encami
§ 1o. Havendo
nhado à Mesa, es"te será publ icodo no Diário da As
sembléia Nocional ConsTiTuinTe e em avulsos, sendo
o ProjeTo Incluído em Ordem do
Dia,
obedecido
o
inTersTíclo de
24 (vinTe e quoTro) horas da dis
"tribuiçao dos avulsos, poro suo voTaçâo em primei
'tur"no.

"º

§ 2o. Concluindo
o Parecer pelo apresen
Taçõo de subsTiTuTivo, os ConsTiTuinTes
Terão,
o
conTor
de suo publicoção, o prazo de 48 (quarenTo
e oiTo) horas para opresenTar emendas,
permiTidas
somenTe quando incidirem sobr"e disposiTiv.os em que
o subsTi"tuTivo houver inovado em relação ao Proje
To e Os eme�dos onTeriores.
§ 3o.

No

hipóTe �e do parágrafo anTerior,
de
SisTemoTizoçâo
novo
parecer, em prazo a ser fixado

o ProjeTo re"tornará à Comissão

poro
emiTir
pelo Mesa.

-20ArT. 27. A voTação seró feiTa por TíTulos
ou CapíTulos, ressalvados os emendas e os
desToques concêdidos.
§ 1o. O encominhomenTo do voToção de cada
TíTulo ou CopíTulo e dos respecTivos emendas
seró
feiTo em conjunTo, podendo usar do palavra, uma só
vez, por 5 (cinco) minuTos, 4 (quoTro) ConsTiTuin
Tes devidomenTe inscriTos.
§ 2o. Poderão,
ainda, encaminhar o voTo
çõo os Líderes porTidórios, por prazo que
vorioró
de
3 (Três) a 20 (vinTe) minuTos, a ser concedido
no proporção do número de membros de cada bancado,
no forma do disposTo no inciso II do § 2o. do orT.
34 desTe RegimenTo.
§ 3o. VoTodo o TiTulo ou CopíTulo, voTar
se-ão, em seguida, os desToques dele
concedidos.
As emendas serão voTodas em globo, conforme Tenham
parecer favoróve I
ou· conTrório,
resso.lvodos
os
desToques.
§ 4o. As emendas com subemendas do Comis
dei iberoção
em
são serão voTadas em �lobo, solvo
conTrório,
o
requerimenTo d� 35 (TrinTa e cinco)
ConsTiTuinTes, ou Líderes que represenTem esTe nú
mero, sendo as subemendas subsTiTuTivas ou supres
slvas voTadas onTes dos respecTivas emendas.
§ So. No encaminhomenTo da voToção de ma
5
Téria desTocodo, póderão usar do
palavra,
por
(cinco)
minuTos,
2 (dois) ConsTiTuinTes o favor,
Tendo preferência o auTor
do
requerimenTo,
2
e
(dois) conTra.
ArT. 28. Concluído
a voToção do ProjeTo,
dos emendas e dos desTaques, o maTéria
volTaró
à
Comissão de SisTematizaçõo, a fim de ser elaborada
o redação do vencido, poro
o
segundo
Turno,
no
prazo de o�é 10 (dez) dias.
ArT. 29. Recebido
o parecer da Comissão,
esTe será publicodo no Diário do Assembléia Nocio
nal
ConsTiTuinTe
e em avulsos, sendo a matéria,
denTro de 48 (quorenTa e oito) horas, incluído
e�
Ordem
do
Dia,
para
discussão em segundo Turno,
ve
nela podendo permanecer aTé 15 (quinze) dias,
dada a apresentação de novas emendas, salvo as su
pressivas e as desTinadas a sanar omissões,
erros

- 21 ou conTradições,
inguogem.

ou

de redação paro correção de

§ 1o. No
discussão,
em segundo Turno, a
palavra será concedida uma só vez aos oradores
lnscriTos, pelo prazo de 10 (dez) minuTos, assegu
rodo
o
uso do
palavra aos
ReloTores
por
15
(quinze) minuTos.
§ 2o. Encerrado o discussão, com emendas,
o maTéria volTorá à
Comissão
de
SisTemaTizoção,
que sobre elos emiTiró parecer no prazo de aTé 10
(dez) dias.
§ 3o. Recebido
o parecer da
Comissão,
1 ido em sessão, publicado no Diório da
Assembléia
Nacional Cor.sTiTuinTe, e em avulsos, seró o Proje
To incluído em Ordem do Dia, para voTaçõo em
se
gundo Turno.
ProjeTo for-se-ó em
do
§ 4o. A voTação
globo, ressalvadas as emendas e os desTaques
concedidos,
procedendo-se ao encominhamenTo na forma
do disposTo nos §§ lo.
RegimenTo.

e

2o.

do

arT.

27

desTe

ArT. 30. Concluído
o
voTação, a moTério
volTaró à Comissão de SisTemaTização, qu�, no pra
zo de
aTé 5
(cinco)
dias, oferecerá o redação
fino 1.
§ 1o. ApresenTodo à Mesa, a redação final
seró publ icoda e disTribuída em avulsos e, após
o
inTersTício de 24 (vinTe e quaTro)
horas, incluí
da em Ordem do Dia paro apreciação, em Turno
úni
co,
e em uma único sessão, quando poderão usar da
palavra, uma único vez, por 5 (cinco) minuTos,
um
represenTanTe de cada parTido, vedado o encominha
menTo de voTação.
§ 2o. Seró dispensado a redação final, se
o TexTo do Proje�o for aprovado em segundo Turno
sem desTaques ou emendas.
§ 3o. Havendo emenda de redação, oferecida ao iniciar-se a discussão do redação fino 1,
a
maTéria,
uma
vez
encerrado
a sua discvssão,
volTará à Comissão de
SisTemaTização,
que sobre
ela
emiTiró
porecer, denTro do prazo de 2 (duas)
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sessões
Se o parecer for favoróvel, dever6 a
Co
missão
nele
oferecer,
como conclusão, um novo
texto devidamenTe corri9ido.
§ 4o. Após a publicação do parecer da Co
missão, no Diório da Assembléia Nacional Constitu
inte, e suo distribuição em avulsos, a redação fi
nal seró incluído em Ordem do.Dia, para votação em
turno único.
Art. 31. Concluído o votação, o Presiden
te convocoró sessão especial, de
caráter solene,
destinado à promulgação do ConsTITuição, cujo tex
to será assinado pelos membros do Mesa, pelos
Re
latores
e
pelos
Constituintes, sem acréscimo de
quaisquer expressões aos seus nomes parlamentares.
Parágrafo único. Promulgada
a Constitui
ª Assemção, o Presidente declarará
dissolvido
bléia Nocional ConstiTuinte.
Art. 32. Do
ConsTltuição
serão feitos 5
(cinco) outógrofos, que se destinarão à
Presidên-b
ela da República, à Câmera dos Deputados, oo Sena
do Federal, ao Supremo Tribunal Federal e
ao
Ar
quivo Nacional.
Parágrafo unice. Cópia
da
Constituiçoo
promulgada será remetido, pelo lo. Secretório,
oo
Diário
da
Assembléia
Nacional
Constituinte, ao
Diário do Congresso Naciono i (seções I e II) e
oo
Diário Oficial do União, para a devida publicoção.
Art. 33. As
dei iberoções
sobre
matéria
constitucional serão, sempre, Tomados pelo proces
so
nomina I' e
por mo ior ia abso I u-ra de voTos dos
membros da Assembléia. As demais serão tomadas por
maioria
simples
de voto?, adotando-se o processo
simbólico, salvo dliposição regimental expresso ou
dei iberoção do Plenário em outro sentido.
CAPÍTULO III

•

§ 1o. As
sessões ordinários realizor-se
ão em todos os dias
úteis,
exceto
às
segundos
feiras
e
sábados,
começando às quatorze horas e
Trinta minutos e terminando
às dezoito horas
e
trinta
minutos,
solvo
nos sextos-feiras, quando
serão real izodos dos nove horas e trinta
minutos
às treze horas e trinta minutos. Os demais dias e
horários estarão destinados aos trabalhos dos
Co
missões e Subcomissões.
§ 2o. O
tempo
de duração
ordinárias será assim distribuído:

o)

à leitura do Ato da sessão ante
rior;

b)

à leitura do expediente;

e)

do
pequeno exp_eaos oradores
diente J concedendo-se-lhes a pa
lavra,
pelo
prazo de 5 (cinco)
minutos, na ordem
de
inscrição
felTo,
de próprio punho, em I i
vro especial, assegurado o
pre
ferência aos que não hajam fala
do
nos
4
(quatro)
sessões
anteriores.
A
inscrição
é in
"transferivel

II - o
partir do primeiro hora, o tempo
do sessão será destinado o
comuni
cações
dos
I ideronços
e
assim
distribuído:
de
200
(vinte)

o)

ao
partido
com
mais
(duzentos) membros - 20
minutos;

b)

ao partido com mais de 100
e menos de 200
(duzentos)
10 (dez) minutos;
bros

e)

partido
com mais de
15
ao
(quinze) e menos de 100
(cem)
membros - 5 (cinco) minutos;

d)

ao partido
membros - 3

Das Sessões em Geral
sessões da Assembléia Nacio
Art. 34. As
serão
ordinárias
e
extraConstituinte
nol
ordinários.

sessões

I - o primeiro hora destinar-se-á:

Da Ordem dos Trabalhos
SEÇÃO I

dos

(cem)
meM-

com até 1� (quinze)
(três) minutos.

25 -

24 III

o
que resTor do sessão seró
�empo
sobre
pronunciamenTos
desTinodo o
moTério consTiTucionol, concedendo
minu
se o palavra, por 20 (vinTe)
Tos,
ConsTiTuinTes escolhidos
aos
por sorTeio denTre os inscrlTos.

§ 3o. As comunicações de I ideranços pode
Cons
rão ser feiTas por Líderes, Vice-Líderes ou
TiTuinTes indicados pelos respecTivos Líderes.
serão
exTraordinórios
sessões
§ 4o. As
prefixados
realizodos e� dia ou horo diversos dos
os ordinários e serão convocados, de ofício,
poro
finolidade,
pelo PresidenTe, que declarará o sua
dei iberaçõo da Assembléia, o requerimenTo
por
ou
de 35 (TrinTa e cinco) ConsTiTuinTes ou de Líderes
que represenTem esse número.
sessões exTroordinárias Terão a
§ 5o. As
duração de 4 (quoTro) horas.
§ 60. A
ext'raconvocação
sessão
do
ordinório será comunicadd aos
em
ConsTiTuinTes
aTravés de publicoçã� no Diório do As-.
ou
sessão
de
quando
e,
ConsTiTuinTe
Nacional
sembléia
urgenTe, assim considerado pelo Presiden
coróTer
comunico
ie, medionTe qualquer ouTro processo de
çóo, inclusive o sisTema de divulgação inTerno dos
Casos do Congresso Nocional.
de sessão
caso de convocação
§ 7o. No
ex.Troord inário, poderá o Presiden1'e o I Teror a hora
início do sessão ordinórlo, comunicando o faTo
de
ao Plenário.
do ·Dio, o Tempo do
Ordem
§ 80. Havendo
moTérios
dos
apreciação
sessão será desiinodo à
consTonies, ressalvados os períodos reserva
dela
desTina
dos à leiTura da ATo e do expedienTe, os
dos a breves comunicações e às comunicaçpes de Li
derança, reduzidos pelo me,ade.
§ So. A sessão poderá ser prorrogada, de
ofício, pelo Presidenie, ou por dei iberoção da As
de 35 (Trinio e cinco)
requerimcnTo
o
sembléia,
esse
represenTem
ConsTiTuinTes ou de Líderes que
podendo -o requerimen,o ser discu�ido
não
número,
ou Ter encominhomenTo de voTação.

ArT.
reo I izor6:
I

II

35.

A

sessão

ordinário

não

se

- por folTo de quorum;
por dei lberoção do Plenário;

moTlvo de força maior,
III - por
considerado pela Presidénclo.

assim

SEÇÃO II
Das Sessões Públicos
hora
do início do sessão,
ArT. 36. À
ocuparão
membros da Mesa e
ConsTlTuinTes
os
seus lugares.

os
os

§ 1o. Poro efeiTo da declaração do número
necessário à aberTuro do sessão, serão considero
das
I isTos de presença adoTodas nos porTorios
os
do edifício, elaborados em ordem alfobéTico.
§ 2o. Achando-se em
Plenário pelo menos
56 (cinquen1'a e seis) ConsTiTuinTes, o PresidenTe
comunicará o número dos presenTes e declarará a
berTo a sessão, proferindo os seguinTes palavras:
proTeção de Deus e em nome do povo brasi
a
"Sob
leiro, iniciamos nossos Trabalhos".
o PresidenTe
número,
havendo
§ 3o. Não
minu
aguar.dará, pelo prozo máximo de 30 (TrinTo)
Decorrido esse
Tos, o complemen1'oçõo de "quorum".
prazo e persisTindo a folto de número, o Presiden
declarará que a sessão não se poderá realizor,
Te
inde
expedienTe,
despachando o 1o. SecreTário·o
de leiTura, e dando-lhe publ icidode
pendeniemenTe
no Diário da Assembléia Nocional ConsTiTuinTe.
§ 4o. Em qualquer fase da sessão, verifi
§
cado o inexisTéncio do quorum es1'obelecido no
2o. desTe arTigo, o PresidenTe encerrará o sessão,
qualquer
de
inicioTiva
por
ou
ofício
de
ConsTiTuinTe.
sessão,
do
fempo
§ 5o. No cálculo do
desconTor-se-á o prazo esTobelecido no § 3o. desTe
arTigo.
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ArT. 40. Será permiTldo, a qualquer pessoo, osslsTir às sessões, das galerias, desde
que
esTeja
desarmado
e guarde silêncio, vedada mani
fesToçôo de aplauso ou de reprovação ao
que se
passar no recinTo ou foro dele.

ArT. 37. AberTo
o
sessõo,
o
2o.
SecreTário fará o leiTuro do ATo do
sessão onTe
rlor, que será considerado aprovado, independenTe
menTe de discussão ou voToção.
Parágrafo único, O ConsTiTuinTe só poderá
folar sobre o ATo poro reTlficá-lo, em
ponTo
que
designará
no inicio de seu pronunclomenTo, uma só
vez, por Tempo não excedenTe o 5 (cinco)
minuTos.
Ser-lhe-ó, porém, foculTodo enviar à Mesa quol�uer
reTificoção ou declaração por escriTo.

§ lo. Na en'trada das galerias será afixa
da cópia desTe orTigo poro pleno conhecimenTo de
Todos os pessoas que o elos Tiverem acesso.
§ 2o. Haverá lugares reservados nos gole
rios,
especiolmenTe
poro
membros
do
Corpo
Dlplomó'tico, olTas ou'toriqades, funcionários e re
presenTorTes do Imprenso.

ArT. 38. Em seguido o lo. SecreTário foré
o I e I Turo do expedienTe e dos propos.1 ções,
dondo1 hes o devido desTino.

§ 3o. Aos parTidos, no proporção do núme
ro de seus membros, serão
desTinodos conviTes a
ao público em geral, para inserem dis'tribuídos
gresso às galerias.

Parágrafo. único. O Tempo que
resTor da
sessão será uTi I izado na forma do
dispos'to no
§
2o. do orT. 34 desTe RegimenTo.
voToções
só serão iniciados
ArT. 39.
.
As
com. o presença de, no mínimo, 280 (duzen'tos e
oiTenTa) ConsTiTuinTes.

ArT. 41 . Os
in'tegranTes
dos
bancados
porTidários Tomarão ossenTo no Plenário de acordo
com
o enTendimen'to dos I ideronços ou segundo os
cosTumes porlomen'tores.

§ 1o. Não havendo número poro voTação,
PresidenTe anunciará o mo'tério em discussão.

o

ArT . 42. A sessão poderá ser suspensa por
conveniência do ordem dos 'trabalhos.

§ 2o. No caso do parágrafo on'terior, não
havendo ma'tério o discuTir,
o
PresidenTe
po�eró
suspender o sessão pelo Tempo necessário à complemen'toção do .. quorum" ou conceder a palavra a
quem
quiser dela fazer uso.

Parágrafo único. O Tempo de suspensão do
sessão não se compuTorá no prazo de suo duração.

§ 3o. Logo que houver número para dei ibe
ror, o �residenTe convidará o ConsTiTuinTe que es
Tiver
na Tribuno
o
encerrar o discurso poro se
proceder à voToção.
§ 4o. Se
o Término do Tempo da sessão ocorrer quando inic�odo uma voTação, será esTa
ul
Tímodo independenTemenTe de pedido de prorrogação.
§ 5o. TraTondo-se
de
proposição
voTodo
por porTes, a voTação o ul'timar será apenas
a
do
.parTe já onunciod·a e dos inc iden'tes e acessórios a
elo referenTes.
folTo
de
§ 60. A
número para o voToção
nõo prejudicará o discussão da moTério da Ordem do
Ola.

1

ArT. 43. Não será permi'tido no recinTo
nenhuma conversação ou manifesToç�o em Tom que di
ficulTe ou impeço o audição perfei'ta das comunica
ções da Presidência, do lei'tura do expedien'te,
da
chamada,
das dei iberações e dos discursos que es
'tlverem sendo proferidos.
§ lo. A
Seguranço,
por deTerminação do
Presidente, reTirará das galerias os
assisTentes
que,
por qualquer formo, perTurbarem a ordem dos
Trabalhos ou ford esva�iar os galerias.
coso de perturbação da ordem, o
§ 2o. Em
Presidente poder6 suspender ou encerrar a sessão.
Ar't . 44. A
sessão poderá ser encerrada o
no
qualquer momen'to, por propos'to da Presidência,
caso
de falecimenTo de membro em exercício da As
sembléra ·ou
de
Chefe
de um
dos
Pode�es - d�
Repúb I ico.
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ArT. 45. No recinTo das sessões serão ados
membros
da
Assembléia,
exmiTidos
parlamenTares,
funcion6rios
em
serviço
no
Plenório, bem como, em lugares previamenTe deTer
minados, jornal isTas devidamenTe credenciados pela
Mesa, ouvidos os ComiTés de Imprensa das duas
Ca
sas do Congresso Nacional

§ So. As
informações e os documentos nõo
oficiais, 1 idos em resumo no expediente
pelo
1o.
serão somente Indicados na Ata, com o
Secretório,
declaração do objeTo a que se referirem, salvo
se
sua publicação integral for requerida à Mesa e por
elo deferido.

deveró ficar
Sagrada
B íb I ia
ArT. 46. A
sobre a Mesa da Assembléia Nacional
ConsTITuln�e,·
à disposição de quem delo quiser fazer uso.
SEÇÃO III
Das ATas e dos Anais
ArT. 47, De cada sessão da Assembléia Na
cional ConsTITuinTe lavrar-se-ó A�o sucinTa,
que
deveró
conTer,
além
do indicpção de seu número,
doTo e horório do seu início e Término, o nome de
quem
a Tenha presidido, o número de ConsTiTuinTes
presenTes e ousenTes e uma
súmula
do
expedienTe
1 ido e dos Trabalhos desenvolvidos.
Parágrafo único. A ATa, lida em Plenório,
ser6 assinada pelo Presidente.
ArT. 48. Ser6
Também
elaborada, de cada
sessão, ATa
circunsTanciada,
conTendo
Todos
os
pormenores
dos Trabalhos,
que será publicada no
Diário da Assembléia Nacional ConsTiTuinTe.
9 1o. Os
discursos
serão
publicados no
ATo da sessão em que Tenham sido proferidos.
§ 2o. Quando
requisitado o discurso para
revisão do orador, não for ele resTiTuído a Tempo
de
ser incluído na ATa da sessão respectiva, nela
figuror6, no lugar a ele correspondente, nota ex
pi icativo a respeiTo.
§ 3o. No
coso do parógrafo anTerior, se,
ao fim de 5 (cinco) dias, o discurso não
houver
sido
resTltuído, sua publicação for-se-ó pela có
pia arquivado nos serviços taqui9r6ficos, com noTo
de que não foi revisto pelo orador.
§ 4o. A Ata registrará, a cada momenTo, a
substituição em relação à Presidência da sessão.

§ 60. As informações oficiais enviadas à
Assembléia, a requerimento de qualquer ConsTituin
te, serão I idas e publ lcadas na Ata e encaminhadas
por cópia ao requerente.
§ 7o. Constarão Também da Ata os votos de
regozijo ou pesar, desde que aprovados pela Assem
bléia,
a
requerimento
de· 35
(trinTa
e cinco)
ConsTiTuintes.
§ 80. Seró l íciTo a qualquer ConsTITuinTe
enviar à Mesa, para publicação no Ato,
as razões
escritas do seu voto, bem como discursos redigidos
em Termos concisos e sem alusões pessoais de qual
quer natureza, desde que não infrinjam disposições
deste Regimento.
Ata sucinTa do última sessão,
ArT. 49. A
ordin6ria ou extraordinária, ser6 redigida de modo
a
ser
I ida no Plenário antes de ser encerrado a
sessão.
Art. 50. Não havendo sessão, será lavrado
expediente
o
constando
dela
termo
de A-ta,
despachado.
ArT . 51. Os
trabalhos
dos
sessões
plenórias e das reuniões das Comissões e Subcomis
sões
serão organizados, por ordem cronol69ica, em
Anais.
CAPÍTULO IV
Dos�Deba'tes
Cons'tiTuintes falarão oo miArT. 52. Os
crofone das tribunos ou dos apartes.
nenhum Constituin'te seró perArT. 53. A
mitido falar sem p�dir a palavra e sem que o Presldente a 'tenha concedido.
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IV - poro discuTir proposição;

um ConsTiTulnTe preTender folar
§ lo. Se
sem que lhe hojo sido dado o palavra, ou
permane
cer no Tribuno depois de odverTido, o �residenTe o
convldoró o senTor-se.

V - poro encaminhar voToçõo;
VI - poro oparTeor;

§ 2o. Se,
apesar
dessa
odverTéncio,
o
ConsTITuínTe lnsisTir em folar, o PresidenTe
dará
o seu discurso por Terminado.
§ 3o. Sempre
Terminado um discurso,
quigrafio e de som.

que
o
PresidenTe der por
cessarão os serviços de To-

o orador
ArT. 54. Ocupando
o
Tribuna,
Asdirigirá os suas palavras oo PresidenTe, ou à
sernbléio, de modo geral.
§ lo. Referindo-se, em discurso; a membro
do As�embléio, foró preceder o nome pelo TroTomenTo de "ConsTiTuinTe ...
Te,

§ 20. Dirigindo-se o qualquer ConsTiTuin
dor-lhe-ó sempre o TraTomenTo de "Excelência".

§ 3o. Fico
vedado
ao orador usar de ex
pressões descorTases ou insulTuosos,
vigorando
o
proibição
poro
os documenTos que se preTendo in
corporar ao discurso.
lnobservóncio
do
§ 40. A
dlsposTo no
parógrofo onTeríor sujeiTaró o orador à
odverTcn
cio
e, no coso de reincidóncio, à
PresidenTe
do
cassação do palavra.
ArT.
do polovro:

55.

O

ConsTITuinTe poderó fazer uso

I - poro reTificor ·a ATo;
II - paro
breves
comunicações
ou poro
focalizar Temos de inTeresse
cons
TiTucional, no formo do disposTo no
§ 2o. do orT. 34 desTe RegimenTo;
III - pela . ordem, poro reclomoçõo quonTo
à observóncia do RegimenTo ou quon�
adminisTroTivos,
To oos serviços
paro esclorecimenTos sobre o ordem
dos
Trobo i h·os
ou
para
I evonTor
QuesTõo de Ordem;

1

VII - em expllcoçõo pessoal, poro conTes
Tar ocusoçõo pessoal à próprio con
duTo, feiTo duronTe o discussão, ou
poro conTrodizer
opinião
que
lhe
for lndevidomenTe oTribuído, o juí
zo do PresidenTe, pelo prazo
de
3
(Trás) minuTos.
Porógrofo único. Os
Líderes poderão usar
do palavra nos Termos do disposTo
no
TíTulo III
desTe RegimenTo, ou no Tempo desTinodo o comunica
ção de I ideronço, conforme o esTobelecido no § 2o.
do orT. 34.
ArT.
não pode:ró:

5G.

O

ConsTiTuinTe,

no

discussão,

I - desviar-se po quesTão em deboTe;
II

folar sobre o vencido;

III - usar de

I lnguogem impróprio;

IV - ulTropossor
Te;

o prazo que lhe compc-

V - deixar
de oTen�er às odverTêncios
do PresidenTe.
oradores
ArT. 57. A inscrição de
d:scussão da moTério em deboTe seró feiTo em
especial

poro
I ivro

§ lo. Ao
se
inscrever
para
discussõ�,
deveró o ConsTiTulnTe declarar se faforó
o
favor
ou conTra a maTério em deboTe paro que o Presiden
Te posso ordenar o chomodo.
§ 2o. A
inscrição de
oradores no Livro
dos Discussões poderó ser fe:íTo Jogo que o
propo
sição o discuTlr seja incluído em Ordem do Dia.
§ 3o. Na hip6Tese de Todos os ConsTiTuin
Tes, lnscrlTos para o de:boTe de deTerminado propo-
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32 sição,
serem a
favor, ou conTro,
dado, pela ordem de inscrição.
ArT.
do orador.
§ 1o.

58.

O

o palavra seró

opar�e dependeró de permissão

Não serão admiTidos aporTes:

I - ao PresidenTe;
II - aos oradores do pequeno expedienTe;
III

a uso da palavra pelo ordem;

IV - a parecer oral;
V - paralelos a discurso;
VI - o encominhamenTo de voTação;
§ 2o. Os aparTes subordinar-se-ão às dis
que
lhes
posições relaTivos aos deboTes, em Tudo
for
não podendo o Tempo do aparTeanTe
ap I icóvel
ulTrapassar 2 (dois) minuTos.
CAPÍTULO V
Dos Proposições
ArT. 59. ConsTiTuem
ProjeTo de ConsTiTuiçôo:
I

- projêTos de resolução;

II

requerimenTos;

III

indicações;

IV

emendas;

V

proposições,

- projeTos de decisão.

§ 1o. Os
projeTos de resoluç�o desTinam
se a regular maTéría de car6Ter adminisTraTivo, ou
de
naTurezo
regimenTal, ou ainda relaTiva a con
61
sulTa plebísciTória, nos Termos do arT.
desTe
RegimenTo.

§ 2o. Indicação é a proposição aTravés do
qual o ConsTiTuinTe pode sugerir que
assunTo
o
nela
focal izodo seja objeTo de providência ou es
Tudo pela Mesa, com a final idade do seu esclareci
menTo ou formulação de projeTo de resolução.
§ 3o. Não serão oceiTos, como indicação,
os proposições que objeTivem consulTo sobre ínTer
preT09ão e aplicação da lei, sobre aTo de qualquer
Poder ou de seus órgãos, ou que represenTem suges
Tôo
ou conselho n� senTido de moTivor deTerminodo
oTo, ou de efeTuá-lo de deTerminoda maneira.
§ 4o. Emenda
é
o proposição bpresenTada
como acessória d� ouTra, podendo ser
supressivo,
subsTiTuTivo, adiTiva ou modificoTiva.
§ 5o. Denomina-se subemenda a emenda apresenTada por Comissão a ouTro emenda e que,
por
ser
suo
pode
vez,
subsTiTuTiva,
adiTiva
ou
rnodlflcaTiva.
§ 60. A emendo
que subsTiTuir ínTegral
rnenTe
a
proposição
principal
será
denominado
"subsTITuTívo"
§ 7o. Os
projeTos de decisão desTinam-se
a sobresTor medidas que possam ameaçar
os
Traba
lhos
e as decisões soberanas �a Assembléia Nacionoi ConsTi�uinTe, necessiTando Ter o apoiamenTo de
1/3
(um Terço) dos ConsTiTuinTes, e serão encaminhados à Comissão de SisTemaTização que, num prazo
de
5
(cinco) dias, emiTiró parecer prévio, sendo
arquivado definlTlvamenTe o projeTo que dela rece
ber
parecer
conTrário.
Caso
Tanha parecer
favorável, a decisão
final
será
proferida pelo
Plenário,
por maioria absoluTa de voTos, em dois
Turnos de discussão e voTação.
ArT. 60. Os
projeTos
de
resolução e os
indicações serão apresenTados em sessão, por qual
quer
ConsTiTui nTe, jusTificodos, por escriTo, lidos
no
expedienTe,
numerados e
publicados no
Diório
do
Assembléia
Nacional ConsTiTuinTe e em
avulsos.
§ 1o. Nas 3 (Três) sessões ordinárias que
se seguirem à disTribuição
dos
avulsos,
poderão
ser
apresenTados emendas ao projeTo de resolução,
as quais, uma vez I idas, numerados
e publicadas,
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Inclusive
em
avulsos, serõo encaminhadas,
menTe com o projeTo, o exame do Meso.

junTa

§ 2o. Publ icodo
o parecer do Meso e dis
Tribuído em avulsos, seró o
moTério
incluído
em
Ordem
do Dio, sendo submeTido o um 0nico Turno de
discussão e voToçõo. No discussão, os oradores po
derão usor do palavra por 10 (dez) minuTos, na or
dem de inscrição, e, no encaminhamenTo de voToçõo,
openos
2 (dois) ConsTiTuinTes, por 2 (dois) minu
Tos, devidomenTe inscriTos, de
preferência
um a
favor e- ouTro conTra a moTéria.
§ 3o. VoTar-se-6 primeiramenTe o projeTo,
com ressalvo das emendgs e dos desTaques. As emen
das
serõo voTados em globo, conforme Tenham pare-

cer
favoróvel
desToques.

ou

conTrório,

r-essolvodos

1

os

§ 2o. O perecer deveró ser publ icodo den
iro de 24 (vinTe e quoTro) horas de suo
oprovoç90
pela
Comissãon sendo o moTério imediaiomenie in
cluída em Ordem do Dia, em caróier prioriiórlo.
ArT. 62. Serão verbais, ou escriTos, sen
do resolvidos i�ediaTamenie
pelo
Presidenie,
os
r-equerimenios que so I i e iTem·:

II

o reTirodo de requerimenTo;

III

a
reTirodo de proposição com porecer conirário;

IV

informações oficiais.

§ lo. Serão
escriTos,
nõo dependerão de
apoiomenTo, não Terão discussõo nem encominhomen
To, os requerimenTos de:
I

III

discussáo e vo,oção de proposições,
por porTes;
encerromenTo de discussão;
voTação por deiermlnado processo;

IV - preferônclo.
9 2o. Serão
sujeiTos o opoia
escriios,
menTo e não serão discuTídos os requerimenTos que
soliciTem:

projeTo de resolução que receber
§ So. O
parecer conTrórío da Mesa
seró orquivodo,
solvo
dei iberoçôo
do
Assembléia,
o requerimenTo de 35
(irinio e cinco) ConsTiTuinTes, no seniido de suo
ir-omiToção.

§ lo. Ao projeTo poderão ser opreseniodos
emendas denT�o de 5 (cinco) dias, coniodos o
par
Tir
da
disiribuiçôo
de avulsos, opós os quais o
de
mesmo será despochodo à Comissão
SisTemoTizaçõo,
que emiiiró o seu parecer, por moiorio obso
luTo de veios, no prazo de 5 (cinco) dias.

o palavra;

II

§ 4o. A
redação
final do
projeio seró
uma
feiTo
Mesa
vez
pelo
oprovodo,
iró
e,
à
promulgação.

ArT. 61. ProjeTo
de resolução que vise a
regulomenTor
e
disciplinor
o
consulTa
plebisciiório
poderá ser apreseniodo denTro de �O
(dez) dios, conTodos do publicação dos avulsos
do
ProjeTo de ConsTiTuição.

I

I

,,.

reo I izoção
din6rio;

de

sessão

exTroor-

II - urgência;
III

reiirado de proposições sem parecer
ou com parecer favorável;

IV - adiomenTo do discussão ou voiação.
§ 3o. Os
requerimenTos
referidos nos
parágrafos anTeriores dependerão sempre de dei ibe
roção do Plenário.
§ 4o. Os requerimenTos que digam respeiTo
o proposição consTonTe do Ordem do Dia deverão ser
opresenTodos
no
fase
do sessão em que o moTério
r-especTivo for anunciado.
§ 5o. Em se Traiondo de pedido de informações oficiais, os requerimenTos serão
dirigidos
à Mesa e, se indeferidos, poderão ser reapresenTo
dos em Plenário, com apoiamente de
35
(irinio
e
cinco)
ConsTiTuinTes. Se deferido o reqÚerimenTo,

36 as
informações
serão
sol lciTodas,
pelo
lo.
SecreTório,
ao
Chefe do GabineTe Civi I da Presi
dência da República.
§ 60\ FelTo
a
apresenTação, a Mesa Ter6
10 (dez) dias paro decidir sobre os
requerimenTos
de
informações
que,
se aprovados, aguardarão no
•móx imo 20 (v í nTe) · dios pe I o resposTa, para a Toma
da de novas providências.
ArT. 63. AdmiTir-se-6
requerlmenTo
de
desTaque, paro voTaçõo em separado, de
parTes
de
projeTo
ou de subsTITuTlvo e de emenda do grupo o
que perTencer, devendo o requerimenTo ser apresen
Tador
por
escriTo, oTé o inicio da sessão em que
se der o processo de voTação respecTivo.
§ lo . Os
requerlmenTos
de desTaque, que
deverão ser apoiados por, no mínimo, 35 (TrlnTa
e
cinco) ConsTiTuinTes, ou por Líderes que represen
Tem esTe número, serão decididos pelo
PresidenTe,
cabendo,
de
seu
indeferimenTo,
recurso
ao
Plenário.
§ 2o. A
maTério desTacada será submeTido
a voTos, após a dei iberaç�o do projeTo, do subsTi
TuTivo ou do grupo de emendas a que elo perTencer.
ArT. 64. Só serão ad_miTidos requer-- imenTos
de urgência quando assinados, no mínimo:

géncia,
voTação.

:r

pela
maioria dos membros da Mesa ou
de qualquer Comissão;

r :r

por
56 (cinqüenTa e seis) ConsTiTu
inTes ou por Líderes que represenTem
esTe número.

§ lo. ApresenTado
o .requerimenTo de ur
esTe
será,
imediaTomenTe,
colocado
em

§ 2o . Se aprovado o requerimenTo, a maTé
ria enTrar6 imediaTamenTe
em
discussão,
ficando
sobresTada a Ordem do Dia oTé a decisão final.
§ 3o. Havendo
duas maTérias em regime de
urgênc i o em
razão
de
requerimenTos . voTados
em
Plen6rio,
não
se voTará ouTra, ressalvado o dis
posTo no parágrafo seguinTe.

- 37 § 4o. Pode�á ser
incluída
na
Ordem do
Dia, para discussão e voTaçõo imediaTa, ainda
que
iniciado a sessão em que for opresenTada, propo9i
çõo que verse moTéria de relevanTe e Inadiável in
Teresse
nacional, a requerimqnTo de 56 (cinqüenTo
e seis) ConsTiTuinTes ou de Líderes que represenaprovado pela maioria absoluTa
esTe número,
Tem
dos membros da Assembléia, em voTação nominal.
CAPÍTULO VI
Dos Processos de VoTaçõo
ArT. 65. As voTações poderão ser realiza
dos pelos processos simbólico, nominal ou secreTo.
Parágrafo único. As maTérias consTiTucio
nais somenTe serão voTadas pelo processo
nomlnal.
ArT . 66. No
processo simbólico 1 o PresidenTe, ao anunciar a voTação, convidar6 os presen
Tes que voTam o favor o se manifesTarem, proclo
mando em seguida o resulTado manifesTo dos
VOTOS .
ArT. 67. O
processo nominal
seró feiTo
pela chamada dos ConsTiTui nTes I uTi I izondo-se I is
Tagem especial
de
voTação,
elaborada
em ordem
alfabéTica.
§ lo. As chamadas para as voToções nomi
nais começarão numa vo�açõo pelo início da I isTa e·
na ouTra pelo
final,
e assim alTernadamenTe na
mesma ou no sessão seguinTe.
§ 2o. À medida que se sucederem os voTos,
o resulTodo parcial da voToção irá sendo
anuncia
do, vedada a modificação do voTo depois de colhido
o de ouTro ConsTiTuínTe.
§ 3o. Os
ConsTíTuinTes que não esTlverem
presenTes no Plenório, no momenTo em que
se
efe
Tuar o processo hominol de voTaçõo, poderão regis
Tror o seu voTo após o encerramenTo do
chamada
e
anTes
da declaroçáo do resul.Tado da voTação, uTi1 lzando o microfone de aparTes, com declaração do
nome
parlamenTar
e
da Unidade do Federação pela
qual foram eleiTc.,s.
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§ 4o. Nenhum
Cons'ti'tuin'te
poderá
vo'tar
após a proclamação do resul'todo final
do
voToção
pelo Presiden'te.

§ 2o. Os SecreTórios conTorõo os voTanTes
e comunicarão ao PresldenTe o seu número.
§ 3o. O PresidenTe, verificando se o mai
oria dos ConsTITuinTes presenTes voTou a favor
ou
-conTro
o maTério em dei iberoção, proclamará o re
sulTodo definiTivo do voToçõo.

§ 5o. ConsTorão dd ATo os nomes dos Cons
TITulnTes voTonTes, discriminando-se os que
voTo
rom o favor, conTro e os que se obs'tiverom.
ArT. 68. Na
voToção secreTo, o ConsTiTu
inTe chamado receberá uma sobrecorTa opaca, de cor
e
Tamanho
uniformes,
e se dirigirá o uma cabine
índevossóvel, colocado no recín'to, no
qual
devem
enconTror-se
cédula� poro o voToção. Após colocar
no sobrecor'to o cédu I o escp Ihido,
1 onçd- 1 o-6
na
urna que se enconTrcró no recinTo, sob o guardo de
funcionários previomenTe designados.
§ 1o. Conduzido
o
urna
voTarão os componenTes desTo.

õ Mesa,

somenTe

apuração
§ 2o. A
feiTa pelo Mesa,
será
sendo o PresidenTe ouxi I iodo por dois
ConsTiTuin
Tes que funcionarão como escruTinodores.

•

§ 40. Nenhuma
uma verificação.

vo,ação

admiTiró

mais de

§ 5o. For-se-ó sempre o chamada nominal,
quando o voTação indicar que não há número.
CAPÍTULO VIII
Do AdiamenTo da Discussão
ou da VoTação

§ 3o. Os escrutinadores obrirõo os sobrecorTos e conTarõo os cédulas e os voTos
apurados,
sendo
o
resulTodo do
pelo
voTaçõo
anunciado
PresldenTe.

ArT. 71. O
adiomenTo da discussão ou do
votação poderá ser concedido pela Assembléia,
me
diohTe
requerimenTo
de,
no mínimo, 35 (Trinia e
cinco) ConsTiTuinTes, ou de Líderes que represen
Tem esTe número, por prazo previamenTe fixado, que
não poderá ulTrapassar 48 (quaren'ta e oiTo) horas.

ArT. 69. A voTaçõo pelo sisTemo eleTróni
co poderá subsTiTuir
os
procedímenTos
referidos
nos orTs. 67 e 68 des,e RegimenTo, obedecidos dis
·posições esTabelecidos em ATo do Mesa.

§ 1o. Quando,
para a mesma proposição,
forem apresenTados dois
ou mais requerimenTos,
será voTado,
em primeiro lugar, o de prazo mais
longo, ficando os demais prejudicados.

CAPÍTULO VII

§ 2o. Os requerimenTos não serão discuTi
dos nem Terão encaminhado sua voTaçõo.

Do Verificação da Vo,oção
ArT. 70. Proclamado
o resulTodo de voTo
ção simbólica, poderá ser pedido
suo
verificação
em requerimenTo apqiodo por, no mínimo, 35 (irínTo
e cinco) ConsTiTuinTes.
§ 1o. Na
verificação,
o
PresidenTe
convidará os ConsTiTuinTes que voTarom o
favor
o
.se
monifesTarem,
de
maneiro que os voTos possam
ser conTodos, procedendo em seguido, do mesmo for
ma com os que voTaram conTro.

CAPÍTULO IX
Da ReTlrpda de Proposição
reTirada de
ArT. 72. O requerlmenTo de
qualquer proposição só poderá ser formulado por
seu ouTor.

Parágrafo único. Poro os
efeiTos desTe
orTigo, considero-se auTor de proposição de Comis
são
o respecTivo RelaTor ou PresidenTe, desde que
por elo auTorizado.

- 40 ArT.
posição
com
deferirá
o
voTação.
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73. Quando pedida a reTirada de pro
parecer conTrário,
PresidenTe
o
de
requerimenTo,
independenTemenTe

Parágrafo único. Para
a reTirado de pro
posição
sem
parecer,
ou
que
Tenha
parecer
favorável,
ou
à· qual se haja oferecido emenda, o
requerimenTo dependerá do aprovação do Assembléia.

§ 7o. Quando
o Presidência, no decorrer
de uma voToção, verificar que a quesTão
de
ordem
não
se refere efeTivamenTe aos Trabalhos, poderá
cassar o palavra ao ConsTiTuinie que a esTiver
u
sando, prosseguindo na voToção.
TÍTULO. V
Disposições Gerais

CAPÍTULO X

CAPÍTULO I

Dos QuesTões de Ordem
ordem,
Ari . 74 . ConsTiiuiró
quesTão
de
susciióvel em qualquer fase da sessão, pelo
prezo
de 5
(cinco) minuTos, Toda dúvida sobre a inTerpreToção desTe Regimenio.
§ 1o. A quesião de ordem deve ser objaTi-·
vo, indicar o disposiTivo regimenTol que deu moTi
vo à dúvida, referir-se a coso concreTo relaciona
do com a maTéria TraTada .no momenTo,
não
podendo
versar
Tese
de
naTureza
douTrinária
ou
especulaTiva.
§ 20.
Para conTradiTar quesTõo de ordem,
será permiTido, a um só membro da Assembléia,
fa
por
lar
prazo
não
excedenTe ao fixado no capuT
desTe arTigo.

decisão da Presidência em ques§ 3o. Da
Tão de ordem caberá, com apoiomenTo de, no mínimo,
35
(Trinia
e
cinco) ConsiiTuinTes, recurso, sem
efeiTo suspensivo, ao Plenário, ouvida o
Comissão
da Organização dos Poderes e SisTema de Governo.
parecer
do
o
§ 4o. Se
conTrório, esTorá manTida a decisão
eia, sendo o recurso arquivado.

for
Comissão
Presidéndo

§ So. Nenhum ConsTITuinTe poderá renovar,
na mesma sessão, quesTão de
ordem nela
decidido
pelo Presidência.
§ 60. A
decisão do Plenário, manTendo ou
negando decisão da Presidência em quesTão
de
or
dem,
Terá, para Todos os efeiTos, força de norma
regimenia 1

Do Divulgação dos Trabalhos
ArT. 75. Fica
criado,
JunTo
à
Meia, o
Serviço de Divulgação, com a finalidade de
promo
ver,
aTravés dos
meios de comunicação social, a
divulgação das aTividades da
Assembléia
Nacional
ConsTiTuinTe.
§ 1o. O
Serviço de Divulgação uTiIizará,
para o cumprimenTo de suas finalidades, a esTruTu
ra e o pessoal da SecreTaria de Divulgação e Rela
ções Públicas do Senado Federal e da Assessoria de
Divulgação e Relações Públicas - ADIRP
da Câmara
dos DepuTados.
§ 2o.

Cabe ao Serviço de Divulgação:

I

fornecer, diariamente, aos meios de
noTi
comunicação social, material
cioso
sobre os Trabalhos da Assem
bl'éia Naci ona I ConsTi TuinTe;

II

resumo das aTividodes, pro
ediiar
disTribuí·posTas e debaTes, a ser
a PrefeiTuras,
graTuiTomenie,
do,
Câmaras de Vereadores, Governos Es
Assembléias LegislaTivas,
Taduois,
Direiórios de
ParTidos Poi íTicos,
Universidades, Escolas, SlndícaTos,
Associações, EnTidades do Sociedade
CiviI
e a cidadãos que o soliciTo
rem;

III - subsidiar com _informações as enTi
dades inieressadas no acompanhamen-
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.. Voz
programa
do Sras i 1 .. ser ó uTi I izado paro d 1 vulgoção das aTividades do
Assembléia Nacional
ConsTiTuinTe,
com
a
denominação
de
"Vo�
da
ConsTiiuinie'"

To e discvssão dos Trabalhos do As
sembléia;
IV - organizar,
com apoio dos órgõos o
e
ficiais, gravação
orqvivomenTo,
de
�om e Jmagem, dos deboTes e de
cisões principais do Plenário e das
conforme
Comissões,
insTrvções do
Mesa, fornecendo, sem 6nvs para a
Assembléia, cópias aos parTidos po1 íTicos que o requ�irom � desTinan
do
os originais oo arqvivo do Assembléia Nacional ConsTiTvinTe.
ArT. 76. As
emissoras de ródio e Televi
são cederão, diorlomenTe, oo Serviço
de
Divulga
ção,
poro
opresenioçõo
de programa informoTivo,
conTendo exposição de ConsTiTvinTes
e
o
sínTese
dos Trabalhos da Assembléia Nacional ConsiiTvinTe,
dois horórios, de 5 (cinco) minvTos cedo um, assim
disTribuídos:
I

nos emissoras de Televisão, vm enire
_doze e qvoTorze horas, e ovTro enTre
dezenove e vinTe e duas horas;

II

nas
emissoras
ródio,
de
vm enire
horas,
e
ouiro
seie e nove
enTre
doze e quoTorze horas.

ti),

-

Porógrafo único. As
informações sobre os
sessões do Congresso Nocional, do Senado Federal e
da
Cómara
dos Oepuiodos serão divulgadas airovés
do "Voz do ConsTiTuinTe ...
Presidência poderá requisiiar
ArT. 80 . .A
horór í os do projeio .. Minervo·· paro comp I emenTor
a
divulgação dos
Trabalhos
da Assembléia Nacional
ConsTíTuinTe.
CAPÍTULO II
Da AITeração do RegimenTo
ArT. 81. O RegimenTo do Assembléia Nacio
nal ConsTiTuinTe poderó ser olTerodo
por
projeTo
de resolução de inicioTiva:
I - da Mesa do Assembléia Nocional
TíTuinTe;
J'.I

de, no mínimo,
ConsTiTuinTes.

§ lo. No coso
publlcado e dlsTribuído

94

Cons

(novenTo e quoTro)

do inciso I desTe arTigo,
em
avulsos,
o projeTo,

Parógrofo único. Coberó
a Empresa Brasi
leiro de Ródiodifusão - RADIOBRÁS e à Empresa Sra
si leira de NoTícias
ESN, com apoio do Serviço de
Divvlgoção, prodvzir e gerar os programas
esTabe
lecidos nesie orTigo.

seró
convocada
sessão, a real izor-se denTro de 5
(cinco) díos, desTinado à suo discussõo, em
Turno
único.

ArT. 77. A
Presidência
da
Assembléia
poderó requisiTar, das concessionórias de rádio
e
Televisão,
horório
de,
no móximo, 60 (sessenio)
minuTos, poro a divulgação de foTo
relevanie,
de
lnTeresse do Assembléia Nacional ConsTiTuinTe.

§ 2o. No caso do inciso II desTe arTigo,
recebido o projeTo, esTe seró I ido e publicado
no
Diário
da Assembléia
Nacional ConsTiTuinTe e em
avulsos, sendo encaminhado à Mesa a fim de receber
parecer no prazo de 10 (dez) dias.

ArT. 78. As
emissoras de Televisão esTa
minu
Tais e educoTivas cederão aié 60 (sessenio)
Tos de sua programação diória ao Serviço de Divul
gação poro o realização de
debaTes
sobre
Temas
consiiiucionais.

§ 3o. Publicado o parecer e disTribuído
em avulsos, proceder-se-ó na forma do §
lo
desTe
orTigo.

çõo,

ArT. 79. ATé
a promulgação da ConsTiTui
o Tempo desiinado
ao Poder
LegislaTivo
no

ArT. 82. Encerrado a discussão, com a o
p�esenTação de emcindos, o projeio volTaró
à
Mesa
no prazo móximo de 10 (dez) dias, sobre elas
,que,
emlTiró parecer.

- 44
parecer ê disTribuído
§ 1o. Publ·lcado o
em avulsos, o projeTo seró incluído
em
Ordem
do
Dia, poro voTaçõo.
§ 2o. Se aprovado, o Mesa ofereceró, den
Tro de 48 (quarenTa e oiTo) horas, o redação final
do
projeTo, que seró submeTido ao Plen6rio da As
sembléia, sem discussão ou encominhomenTo, sendo o
resolução
correspondenTe
promulgado
pelo
seu
PresidenTe.
CAPÍTULO III
Disposições Finais
casos omissos
de
resolução
ArT. 83. No
nesTe RegimenTo, o
Presidencia
poderá
valer-se,
subsldiariomenTe,
do
esTobelecldo nos RegimenTos
do C6maro dos DepuTodos ou do Senado Federal
ArT. 84. A
porTir
de
1o.
de
março de
1987, o Senado Federal, o Cómara dos DepuTodos e o
Congresso
Nocional
odopTorõo seus regimcnTos in
TernO$ para compoTibi I izar o
real 1zaçào
de
suas
�essôe�� em coróTer .exTroordinór1O e poro exame de
maTério urgenTe ou de relevanTe
inTeresse
nocio
nal,
ao
funcionomenTo
prioriT6rio do Assembléia
Nocional ConsTiTuinTe.
ArT. 85. EsTo Resolução enTro em vigor na
doTo de suo publicoçõo.
ArT. 86. Revogam-se
conTrório.

os

Assembléia Nacional Constituinte,

disposições

em

de março de 1987.

ConsTiTuinTe ULYSSES GUIMARÃES
PresidenTe do Assembléia Nocional ConsTiTuinTe
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Brasília, 19 de fevereiro de 1987.

Caros Amigos,
Vimos, através desta, enviar-lhes um material sobre a gr�
ve situação vivenciada pela Nicarágua ante a ação terrorista

dos

grupos contra-revolucionários naquele país. Segue, portanto, o

doeu

mente publicado pela "Comisión Nacional de Promoción y Proteción de
los Derechos Humanos" - CNPPDH de Managua, intitulado

"Violência

Contra-Revolucionária".
Este boletim contém testemunhos dramáticos da ação violen
ta e destrutiva dos ''contras", atingindo alvos econômicos ( cooper�
tivas, fazendas, etc.), alvos governamentais (agentes de saúde, fu�
cionários municipais, voluntários internacionais, etc.) e a
ção civil em geral (mulheres, crianças, etc.). O requinte de
dade e barbaridade com que são perpretados estes atos,fere

popul�
cruel
frontal

mente os mais elementares preceitos universais dos direitos humanos,
e demonstra,claramente, corno é ilegal e condenável a política

inter

vencionista do governo norte-americano na quela região.
Esperamos que diante da gravidade dos fatos e da

serieda

de da fonte, a sua entidade possa divulgar e/ou se posicionar sobre
estas agressões ao povo da Nicarágua, que; neste momento,

precisa

de toda a nossa solidariedade.
Sem mais pelo momento, subscrevemo-nos
Cordialmente,

Coordenador de Assuntos
Internacionais

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001-22- SCS, O. 8, BI. B, n9 50, 49 and., Salas 435/7/9/41
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.333 - Brasília - DF - Tel.: 226-8093
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Un 80!01m :;obf'!.' ki.'
violacrone� .� /us oorecn0s
lwmanos por pa:1e de las
fverzas
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Publicado por Ia Comísión Nacional de Promoción ,v ProLccción de los Derechos
Humanos, CNPPDH, Reparto Las Palma5, Casa 802 Apartado Postal 2595,
Managua, Nicaragua.
Número l
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Copia en lnglés y Espafíol

"La guerra es violenta y terrible. Pero la "contra·· tiene un récord de hacer grandes
esfuerzos para evitar lesiones a civiles".

JEAN KIRKPATRJCK
Ex-Embajadora de EEUU en la ONU
";,Desarmar la contra? seria trágico··
Los Angeles Times, Sindicado. 1986.
"Es cínico pensar que /os "contras" respetan tos ':ierechos hu'Tlanos. Durante ms
cuatro anos cono -:Jirector je la "contra", era práclica premeditada aterrorizar a
los civiles no co?1batien1es para prevenir su cooperélcion con el gobierno. Cientos
de asesinatos, r;u'ilaciones, torturas y viol::iciones comra la población civil fueron
cometidos bajo esta politica. Sólo hasta que dichas pràcticas fueron denunciadas
en los Estados Unidos empezó la "contra'' a sentirse obfigada a hacer algo. Pero
no se ha hecho ningún esfuerzo serio para detenerlos porque e/ terror es el arna
mas efectiva -:Je la "contra".
EDGARD CHAMORRO.
Ex-director

Frente Democrático Nicaraguense (FDN)

New York Times

9 de Enero de 1986.

A finales de 1984 y princípios de 1985, e! ex-Asistente dei Procurador General
dei Estado de Nueva York, Reed Brody, viajó a Nicaragua en una misión de
invcstigación para doeumentar las vioi aciones a los derechos humanos come
tidos por los contranevolucionaríos apoyados por e! gobicrno norteamericano.
En un período de cuatro meses coleccíonó más de 140 testimonios jurados
documentando docenas de casos de grandes violaciones a los derechos huma
nos, incluyendo asesínatos, torturas, mutilaciones, secuestros y violación se
xual.
De Febrero de 1985 a Junio de 1986. la Washingwn Office, on Latin America
(Wola) siguió un estudío adicional sobre las violaciones de las leyes de guerra
por ambos lados. dei conílicto armado en Nicaragua. E! estudio de WOLA
basado aproximadamente en 400 testimoniosjurados, rcconfirmóJas grandes y

sistemáticas violaciones de los derechos humanos b,ísicos con1etidos por las
fuerzas que operan en Nicaragua con apoyo de Estados Unidos.
A pesar de la existencia de gran cantidad de documentación pasada ai Con
greso nortcarncricano por e! informe de Brody, el estudio de V,/OLA. y nume
rosas fuentcs, este mismo Congreso recientemente aprobó 100 rnilloncs de
dólares en ayuda a la "contra".
Empezando en Julio dei presente afio, la CNPPDH comem.ó un e.studio de seis
meses para continuar la documentación de casos, iniciada con el informe de
Brody. EI objetivo principal dei pro_vecto es continuar documentando las
violacioncs a los Derechos Humanos en las áreas remotas dei campo nicara
guense durante todo cl tiempo que EE. UU. distribu_\"a fondo.s a la conirarre
volución.
La metodologia para recoger la información esencialmente sigue el modelo de
Brody. La documentación de los ataques se basa en testimonios personales,
jurados y firrnados de testigos y víctimas de \·iolacioncs a derechos humanos.
En cada caso se utiliza el procedimiento rutinario de analizar y preguntar para
certificar la veracidad de lo dicho. Las versiones individualcs son corroboradas
y revisadas en relación con otros testimoniosjurados _, o!ras fuentes. Adcmá.s
de la información tomada en los testimonios, se consultan datos creíbles de
periodistas internacionales 1 organizaciones de derechos humanos. investiga
dores independientes, etc.
Las violaciones citadas en esta edición ocurrieron en Julio y pane de Agosto de
1986. Estas rcprescntan una selccción específica. no 101al, de la violencia
contrarrevolucionaria durame ese período.
Investigadores, periodistas nacionales e internacionales, así como otras orga
·nizaciones de derechos humanos están invitados a investigar y verificar los
hechos aquí citados.

2 VIOLENCJA C. R.

.
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BOCAYCITO: EL USO DE ARMAS CIEGAS
- 34 CIVILES ASESINADOS EN UNA EX
PLOSJON DE MINA.
La mina tue puesta en un lugar donde circulan
todo tipo de vehlculos de pasajeros privados, o
militares. Es un lugar muy transitado. Realmente,
todo lo que necesitamos en la montafla viene de
la ciudad y poner ese artefacto a/li... matar a
alguien as/... es un gran peligro para un pobre
pueblo. Seguro la mina fue ouesta con el propó
sito de destruir un vehfculo militar, claro..
i,Pero qué pasa si todo tipo de vehlculo pasa y si
la mina no tiene relación con nadie, si esta cosa
que está enterrada no se puede ver, no se nota?
Es peligrosa. Destruye lo que pasa, lo que sea.
Sea civil o sea militar, esta cosa lo destruye. Para
nosotros, es nuestra desgracia que el camión en
el que ventamos ... fue la cosa que pasó sobre
e/la.

TNT y está disefiada específicamente para destruir
a tanques de asaltos militares. Tal equipo militar sin
embargo, es considerado no viable para la guerra de
guerrillas y no es usado por el ejército nícaragüense
en el área qonde la mina explotó. EI vehfculo que
detonó la mina era un Chevrolet tipo camioneta
conducido por un chofer local, Mamerto Herrera. EI
camino donde se plantó la mina es el único que
existe entre El Cuá y San José de Bocay y, por
consecuencia, para todo el tráfico civil entre ambos
puntos.
Entre los muertos-hubo 12 nifios- incluyendo a tres
infantes-y 14 mujeres, 18 miembros de una familia
que regresaban de Jalapa a vivir en San José de
Bocay fueron muertos en la explosión. La explosión
socavó una sección de 25 metros de selva a la orilla
dei camino y quemó a muchos de los cuerpos ai
grado de ser irreconocibles. Faustino Castillo
López, 47 anos, describió la condición eo la cuéll
fueron encontrados los 18 miembros de su familia:

Comentarios grabados. Nicolás Castilblanco
Ubeda. Unico sobreviviente de la mina explotada
en e! Bocaycito el 2 de julio.

-

El 2 de Julio aproximadamente a las 4 p.m., 34
personas resultaron muertas cuando cl vehículo de
pasajeros civiles en el que iban pasó sobre una mina
puesta por la ''contra", aproximadamente cinco
kilómetros ai sur de EI Cedro, cerca de la comuni
dad llamada Bocaycito. La explosión oousó una de
las cifras más elevadas de civiJes muertos en un
ataque, en los cinco anos de guerra.
Un ingeniero dei ejérci10 nortcamcricano experto en
minas, que examinó e! lugar en e! Bocaycito poco
después de la explosión, confirmó que el arma uti
lizada era probablemente una mina anti-lanque
serie M, manufactu rada en EE. UU. La carga ex
plosiva de estas minas equivale a más de 20 libras de

Fui con mi hermano para identificar/os, para ver
si lo que me dijeron era c�erto. Uegamos a un
puesto militar, Unidad 3634. Era cierto. Casi toda
mi familia hab/a muerto. Los reconocimos só/o
por la ropa. Sus cuerpos estaban quemados y
perforados as/ que no se les reconocia. AI único
que /e pude reconocer la cara fue a mi hermano
Rodrigo Castíllo; los otros fueron destruidos en la
cara asf que nadie los podia identificar.

La única persona que sobrevivió la explosión fue
Nicolás Castilhlanco, un pastor protestante de 47
anos. Su sobrevivencia se debe aparentemente a que
él iba viajando en la parte trasera sobre el borde d e: la
camioneta. La e:<plosión lo botó inconsciente y le
causó rotura de costillas y qui::maduras.
A pesar de que el uso de minas por parte de los
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contrarrevolucionarios no cs nucvo, la explosión en
el Bocaycito marcó el punto más alto en la gran
cantidad de explosioncs rccientes y que han res:.il
rado en un número devastador de bajas civiles. Ofi
ciales gubernamentales indican que más de 60 civi
les han sido muertos por minas instaladas por la
"contra" desde el lo. de Mayo de 1986. La gran
mayorfa de estos informes han sido confirmados por
una varied'ld de fuentes y relatos. EI 24 de Mayo de
1986, nueve personas resultaron muertas, inclu
yendo una enfermera espaiiola, por una mina colo
cada por la ''contra" en un lugar muy cerca a Bo
caycito .

Podría especular que no só/o e/ ejército es el
enemigo sino todos nosotros tambien porque
nos matan con esto... Poner algo as!, para quien
pase -muera quien muera, cu/pable o no- eso es
lamentable porque si yo no soy enemigo de
nadie, 1,cómo es posible que eso me pase a mi?

Cinco días antes, una mina explotó en las afueras de
Wiwilí, en el Departamento de Nueva Segovia,
matando a 5, de aproximadamente 25 civiles, que ve.
nian en un vehfculo de pasajeros pequeno. Luísa
Jesús Miranda López, una sobreviviente de 23 anos
que habfa ido de compras en el vehfculo ai mercado
de Wiwilf, describió la explosión.

Ahora tengo miado andar en vehlculo, pero por
necesidad uno lo /'lace. La pob/ación se pone
nerviosa cuando sabe que /iene que viajar... sa
biendo que e/ camino es un peligro terrible, uno
safe con miedo, con nervios. Uno sabe que deja
su casa pero no sabe si regresa. Ai dejar la casa
lo único que uno puede hacer es decir adiós
-porque uno puede regresar o no- asa es la
tristeza de cómo es aqui en e/ áreé! conflictiva".

"7 de nosotros venramos en la cabina dei veht
culo... e! conductor, A/cides Fajardo y cuatro
sefloras, incluyendo una mujer embarazada y
sus dos niflos. Atrás estaban las cosas compra
das en e/ mercado y 15 ó 20 pasajeros civiles.

Después de la explosión dei Bocaycito, oficiales di
plomáticos confirmaron que los fo?1dos de los 100
millones aprobados por el Congreso se utilizarán
para comprar más minas para los contrarrevolu
cionarios nicaragüenses.

Cuando pasamos un lugar llamado Kitrf, algo nos
mandó votando de repente. Después de caer ai
piso me·dí cuenta de que estaba mal herida·de
mis piernas. Cal como a 10 metros de donde
estaba e/ vehlculo. Una mina habla explotado y
habla una gran nube de humo.

-

cosas de la guerra, pero asas cosas destruyen
todo lo que te ponen enfrente. Es terrible. Es algo
terrib/e y triste tener que pagar por lo que no se
debe.

E/ camión se nabla hundido en un hoyo que dejó
la mina. La mujer embarazada habla pe1 :Jido sus
dos piernas. Tenla heridas en la cara y le faltaban
los dedos de una mano. E/la murió después en
Wiwi/1. También vi a los niflos que venlan con
nosotros. Estaban requemados, negros·. Habla
uno que tenta tas piernas totalmente destruidas,
como... EI otro tenta e/ vientre abierto con todos
los intestinos df;I fuera. Los dos murieron.

Después de lã e"ploslón en el Bocaycito, Nicolás
Castilblanco éSp!U:úló sobre las implicaciones dei
minado:
'_'No lo entiendõ, &ábtertcJg que esa es una cosa
destructora, qUé 13/Ífflifia vJdas, Claramente son
4 VIOLENCIA G, �,

QUILAU: EMBOSCADA DE UN VEHI
CULO CIVIL, REGISTRO Y ROBO DE LA
CASA, ASESINAYO Y ATAQUE A lJNA
COOPERATIVA AGRH:OLA.
Aproximadamente a las 3 de la tarde dei lo. de Julio
de 1986, tres civiles -un hombre de 52 aiios, su hija
de 21 anos, y una amiga de la familia de 17 aiios
fueron atacados cuando un pequeno grupo de con
trarrevolucionarios · abricron fuego sobre el jeep
Toyota rojo cn cl cual ellos vc:nía11. l:J awoue:
ocurrió- en las afueras de Quilalf, un pequeno po
blado en la provinda norte de Nueva Segovia, a 40
kilómetros de la frontera hondurefia. A pesar de que
nadie murió, cada uno de los pasajeros fueron he
ridos por charneles de las granadas de los M-79. En
un testimonio jurado, Alfredo Ortiz, padre de una
vfctima y conductor dei jeep emboscado, describió
lo q_ue pasó:
"Era el 1o. de Julio. Yo venta de nuestra finca

..'

.
junto con mi hija, Marlene Ortiz Chavarria, de 21
anos, y su amiga, Marlene Martinez Ubeda, de
17 anos. Mi hija está embarazada y en ese mo·
mento tenla cuatro meses. lbamos como civiles.
Ninguno de nosotros hemos pertenecido ai ejér·
cito.

Ventamos de haber dejado unas cosas en la
finca, cuando pasamos una bajadita cerca de un
lugar Jlamado La EstreJJa, sentimos los disparos.
No pudimos ver/os, pero nos tiraron, hiriendo a
mi hija, su amiga y yo con charneles. Lanzaron
una bomba que le pegó a la puerta (dei jeep)
pero no exp/otó. Otras bombas si explotaron
pero no nos alcanzaron ... Yo ace/eré e/ vehlculo y
me di cuenta que hablan tirado una //anta. Se
guimos como 2 kilómetros hasta que las //antas
se salieron y tuvimos que paramos... Supimos
que era la contra por las armas que andaban y
porque hablan emboscado otros vehlculos en
otras ocasiones en e/ mismo lugar. En ese mismo
lugar pusieron una mina en e/ camino que hirió ai
conductor de un tractor cuando pasó sobre de
e/la (e/ 28 de Junio de este afio}.

No podemos imaginamos por qué nos atacan.
No somos militares y e/los deben haber visto que
éramos civiles, las muchachas iban enfrente y yo
iba manejando ívestído de civil). Si nos hubiéra
mos quedado a/li, estaban tirando tantos balazos
que nos hubieran matado.

-

Exactamente una semana después de esa embos
cada, el 8 de Julio de 1986, los contrarrevoluciona
rios quemaron un granero de maíz y robaron la casa
de Pedro Agurcia Rodríguez, de 60 afios, un cam
pesino civil residente de Quilalf. Fué la novena vez
en seis meses que la casa de Pedro Agurcia Rodrí
guez fue atacada.

Julio, como todos los días, Perfecto Rodríguez salió
en una mula con su hijo Néstor de 12 anos, para
atender su ganado y ordeiiarlo para vender la leche
en Quilalf. Aproximadamente 5 kilómetros afuera
dei pueblo los dos fueron emboscados. Ai darse ios
primeros tiros, Néstor, el niiio de 12 aiios, fue lan
zado dei caballo y logró escapar. Su padre, sin em
bargo, siguió montado y fue acribillado sobre el
animal varios metros más arriba sobre e! camino. En
un testimonio jurado, e! hijo sobreviviente describió
io ocurrido:

"Era Miércoles, el 9 de Julio yo iba con mi papá
como todos los dias. Habla ido y traido la mula y
nos montamos en e/la los dos. lbamos a la finca
de mi papá. EI ordeflaba las vaquiflas y trabajaba
la tierra. Mi papá no era militar... Tenlamos que
cruzar un rio, ir como 5 kilómetros, y dilataba
como 45 minutos.

Mi papá montaba agarrando las riendas y yo iba
atrás. lba cargando tres bultos. Mi papá iba
cantando una canción que dice: "Ojos bonitos
me estás matando".

Como a la media hora de haber salido --eran
como las 5:30 de la maflana- tiraron los primeros
tkos. La mula brincó y me tiró ai sue/o, pero mi
papá siguió todavia montado en la mula. La mula
corrio y se olan tiros. Lllego se acabaron los tiros
y un contra me llamó y me dijo: '.'Néstor, iPárgite y
venite con nosotros! Yo tenla ·miado y me puse a
//orar y a correr.

AJ dia siguiente, Perfecto Rodríguez Falcón, un
buen amigo y vecino de Pedro Agurcia, fue embos
cado y asesinado por un pequeno grupo de contra
rrevolucionarios.

En total yo vi como cinco contras que estaban a
la orilla dei monte. Andaban vestido de azul y
andaban FAL y AK chinas, ví las armas porque
me estaban apuntando... Me corri y oi otro tiro.
E/los iban gritando. Corriendo vi a mi papá, es
taba agonizando, pero segui corriendo.

Como Pedro Agurcia, Perfecto Rodríguez vivía en
Quilalf pero mantenía una pequena finca varios k.i
lómetros fuera dei poblado. En la mariana dei 9 de

Perfecto Rodríguez Falcón fue tirado tres veces -en
el estómago, en las piernas y en la cabeza. Creen los
miembros de Ja comunidad que él fue escogido y
buscado por la contrarrevolución. Además de tra-
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bajar para la Revolución antes dei 79, su finca cerca
de Quilalí habfa sido el sitio donde varias contras
entregaron sus armas para bcncficiarse de la Ley
Nacional de Amnistfa.

Los ataques contrarrevolucionarios contra la po
blación civil en Julio en e) área de Quiialf llegaron ai
clímax el 28 dei mismo mes. A las 11 de la noche
aproximada"Tiente, las fuerzas contrarrevoluciona
rias atacaron la cooperativa agrícola en Panalí,
ubicada aproximadamente a 6 kilómetro5 de Quilalf
y hogar de 122 familias (como 710 hombres, mujeres
y niiios). A pesar de que el tiroteo continuó hasta las
12:15 de la manana según los pobladores, la mayo
rta dei daiio se hizo durante los primeros 20 minu
tos, durante los cuales la "contra'', bombardeó la
cooperati�a con morteros de 81 mm y con cohetes
pequenos. En total seis civiles fueron muertos, in
cluyendo a un hombre de 65 anos, un nino de 14
meses, una nina de 13 anos y un nino de 7 anos.
Rubén Espinoi.a Benavides, residente de Panalí y
p'adre de tres hijos pequenos, describió el comienzo
dei combate y la muerte de su hijo:

Era Lunes 28 de Julio, como a las 11 de la noche.
Nos hablamos acostado y dormido cuando
olmos una ráfaga de ametralladora y luego una
1/uvia de morteros. Creo que tueron cuatro
morteros los que cayeron cerca de nuestra ca
sita. Se sentían los golpes duros. Uno de los
morteros que 'cayeron cerca de nuestra casa
· mató a mi vecino Calixto Tercero, y nos tiró ai
piso. Mis hijas y mi esposa se quedaron debajo
de las camas, pero antes de que pudieran pro
tejerse, dos charneles de los morteros hirieron a
mi esposa en las manos y mataron a mi hijo
Eliezer {de 14 meses) que estaba en sus brazos.
Rubén Gamaliel (otro hijo de 3 a.'!os) fue herido
en la cabeza. Sentíamos morteros por t0dos
lados. Con los charn&!t::s volando por toda la
casa y las explosiones, tue obra de Dios que nos
mantuvo vivos ai resto de nosotros.

Además de los muertos, 26 personas fuerun hcridas
-más de la mitad eran niiios de 12 anos o menores.
En parte la razón por la cual hubo tantos caídos es
que la construGtión de las éàsas donde la comunirlad
fue forzada a refugiárse es mvy frágil- las casas de
Panali tienen fjai'Wes de plástico o tiras de zinc
delgadas.
6 VIOLENCIA C. R,

En total, 10 casas de la cooperªJiva fucron parcial
mente quemadas o totalmente dcstruitlas. Varios
relatos separados dicen que la "contra'' se acercó a
las orillas de la cooperativa en los últimos minutos
dei ataque a incinerar vari.:1s casas. Una de las mu
jeres que vivía en una casa ai borde de la cooperativa
era Carmela Incer González, una mujer ernbara
zada ai momento dei ataque. En el testimonio ella
dramatizó la vulnerabilidad general de la coopera
tiva:

"Desperté a. olr e/ bombardeo. Me levanté des
nuda y sin 2.apatos y me dí cuenta casi inmedia
tamente que mi papá (65 anosj habfa sido
muerto por un mortero. Las casas están hechas
de plástico y (a pesar de que ) nos tiramos ai
sue/o, yo supe que mi papá estaba muerto
cuando lo toqué y cuando le hablé y no me con
testó. La misma bomba hirió a mi hermano, lginio
Maradiaga (49 anos) en la pierna y lastimó a mi
hijo de 9 anos, Santos Silva Tercero Altamirano.
Mi hija que tiene 6 ..:nos Maria Tercero A/tami
rano, fue herida en ambas piernas.

Yo tenra 7 meses de embarazo entonces y he
perdido a mi nino. Cu ando me sacaron el cuerpo
muerto dei vientre supe que era unã nina..Se
murió dei susto... La contra llegó a mi casa. Pre
guntaron quién era este "piricuaco" y yo /es dije
que era mi papà y que lo habian matado. Nos
dijeron: "sálganse de aqui hijos de puta o los
mato" y salf corriendo casi arrastrando mis hijos
todos desnudos porque no nos dejaron sacar la
ropa de la casa.

En e/ ataque perdi a mi papà, él era miembro dei
Ejército de Defensa de la Soberania Nacional. E/
luchó con Sandino por diez anos. También perdi
a mi hija, más dos hijos fueron heridos ... Yo tengo
heridas de charneles en casi todo e/ cuerpo.

Las seis personas que murieron en el ataque a Pa
nalf, fueron Nicolás Garcfa Naira, 40 anos; Calixto
Tercero Gonzálei.. 65; Elie1.er Espinoza Aráui., 14
meses; Angela Ochoa Garcfa, 13; Bertha Blandón
Carra<;co 54; y Marlon Jimmy Garcia. 7 anos.

SAN JOSE DE LAS MULAS: CUATftO LI0ERES DE LA COMUNIDAD ASESINA0OS, MUTILADOS Y/O TORTURADOS.

Jn uno de los ataques más brutales este ano, cuatro
,Jfderes locales de una comunidad rural remota co
r,ocida como San José de Las Mulas, ai norte de
ri,fatagalpa, fueron asesinados por rrjembros ar
rr1ados de la contrarrevolución. Las vfctimas inclu
yeron tres hermanos; Néstor Antonio Castilblanco,
;JA; Daniel Castilblanco, 22; y Filemón Castilblanco,
J.8. La cuarta vfctima, Jesús Barrera de 35 anos,
('Staba casado con la hermana de los tres bermanos.
,A pesar de que ninguna de las vfctimas-tenfa nin
guna afiliación partidaria o relación con la lucha
�rmada, todos estaban participando en proyectos
e,Jestinados a mejorar las condiciones de vida básicas
cte la comunidad y varios trabajaban muy de cerca
c,m el Comité Evangélico Pro Ayuda dei Desarrollo,
(:'EPAD. Néstor fue el único promotor de salud que
l;, comunidad habfa tenido desde 1980. Filemón
e!'itaba trabajando en el desarrollo agrícola y Jesús
B,arrera estaba coordinando la distribución de gra
nr• s básicos para más de 600 familias en el área.

-

La nocbe dei 31 de julio aproximadamente 100
miembros armados de la ,contrarrevolución entra
rofl a la comunidad, destruyeron la clínica, robaron
el .dbastecimiento recién surtido de medicamentos y'
qu<!maron varias casas. Los residentes creen que los
c011tras estaban buscando a las cuatro vfctim�s es
pedfica�cnte. Según los informes, los "contras"
rucieron un· esfuerzo concertado para identificarse
co,no tropas dei gobiemo ubicadas en Pancasán. Tal
atepato era obviamente falso para los miembros de
la 1 <omunidad que conocfan las tropas de Pancasán.
y fUe finalmente traicionado por la contra misma
qul'! salió de la comunidad gritando ";Viva la
Guurdia Nacional!"

Lo � cucrpos úe las cuatrr •;fctimas fueron descu
bie, tos ai siguiente dia JJOr un grupo de rescate.
Ca 1 1a uno había sido atado y apufialado varias veces
en FI cuello y en e! vientre. Por lo menos uno de los
cuatro fue castrado y a uno, según los testigos, le
ha1,1an vaciado un ojo.

Seg6n miembros dei CEPAD las vfctimas habían
sido amenazadas en ocasiones previas por micmbros
de la contrarrevolución por su involucramiento en el
trabajo de desarrollo, pero ninguno habfa contem
plado el asesinato como un peligro inmediato.

En un testimonio grabado, la esposa de Néstor An
tonio, Maylin, de 23 anos, describió la llegada de la
contra y la captura de su esposo:

"Cuando agarraron a Antonio, é/ les dijo: "No me
amarren, 1/évenme sue/to si me van a /levar".
Andaba en ca/zoncil/os y as/ se lo 1/evaron. No /e
dieron tiempo de ponerse su ropa y cuando 1/egó
a la puerta /e dijeron: "Volteate", y ali/ mismo lo
amarraron. Yo segui acostada pero me dijo que
me levantara para decirle adiós ya que se lo
1/evaban y no íba a regresar. Los ninos se levan
taron y corrieron para decirle adiós. Entonces é/
me dijo "yo ya no regreso".

Cuando lo amarraron yo sal/ detrás de é/ y e/los
empezaron a robarse todo de adentro de la casa.
Se 1/evaron todo, las almohadas y las cobijas
donde é/ dormia (Antonio). Se llevaron la comida
y el dinero. Mientras lo amarraban afuera él me
dijo, "traeme un panta/ón porque ando des
nudo", pero cuc..--:oo entré a /a casa no habla
nada. Se hablan 1/e�'éldo todo. No habla ni un par
de pantalones, as/ que agarré un trapo viajo y ll'Ja
camisa y se los puse. Tenta las manos amarra
das en la espalda y me dijo: "Tocame las manos
donde las tango". Le toqué las manos y /es gdté
suélten/o é/ no es maio. E/los me dijeron: ";Calla<e
o te amarramos a ti ta,nN.;n y tê reclutamos!': y
me pregunfaron cuántos a.'10S tenta e/ nino y les
dije que tres aflus y me dijeron" estás buena para
e/ servicio" y nlll mismo se 1/evaron a Antonio para
matar/o en otro lado.

A c-ausa de los programas sociales y de salud pro
movidos por los muertos, San José de las Mulas ha
tcnido varias m�joras importantes para la comuni
dad en los últimos cinco afíos. Según los miembros
dei CEPAD, la desnutrición bajó de 39 por dento en
1981 a 12 por ciento en 1985. Ningún · caso de poüo
ha sido reportado desde 1982 y en tres afíos, sólo un
nino menor de cinco anos ha muerto en la comuni
dad.
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Los cuatro hombres estaban casados y tenían fa
milias. Entre los cuatro, 11 nifios menores de 6 anos
quedaron sin padre. La esposa de Daniel Castil
blanco habfa dado a luz al tercer hijo de la pareja la
rnafiana misma dei ataq!.!e.

ZINICA: SECUESTRO MASIVO.

AK... Creo que eran como 30. AI acercamos a /a
camioneta pensé que eran dei BU (Batal!Ón de
/.J.Jcha Irregular). Nos deíaron acercamos hasta
que 1/egamos a donde estaban. /.J.Jego el lider dei
grupo apareció, "Champion", armado con un
FAL y nos hizo sena de detenernos. Casi inme
diatamente cuatro individuos se aparecieron
spuntándonos con RPG-7. AI lado·de nosotros
hablan como 30 hombres con rifles AK, FAL y
G-3. Varios hablan desactivado granadas que
usaron para amenazarnos.

AI parar la camioneta, el /fder de la contra dió la
orden de no abrir fuego y luego nos dirigio atuera
dei vehlculo, amenazándonos con las armas
para que pusiéramos las manos sobre la cabeza.

EJ primero de julio de 1986, 17 trabajadores dei
Ministerio de Construcción (MICONS) fueron se
cuestrados por contrarrevolucionarios que los em
boscaron en el camino aproximadamente 16 kiló
metros fuera de Waslala, cerca de una comunidad
llamada Zinica.

Desde el secuestro, 16 de los 17 trabajadores han
logrado escapar y varios _se han reintegrado ai tra
bajo en otras regiones dei país. Douglas Sancho
Ló�, bodeguero, de 18 afios, seguia secuestrado
basta la elaboración de este informe.

-

Todos los trabajadores estaban en Waslala para
completar un proyecto de construcción de caminos.

La manana dei 10 de julio el grupo salió e:1 dos
vehfculos hacia Waslala. EI primer vehfculo, una
camioneta, iba varios kilómetros adelante, y ya
había sido detenido cuando la segunda camioneta
dobló la esquina y se aproximó a la escena:

Testimonío d� un sccuestrado
Antonio Aguilar Otero.

La contra procedió a quemar dos vehiculos dei Ml
CONS y entonces algunos de los trabajadores, apa
rentemente con miedo a perder la vida, empezaron a
rogar que no los mataran Les explicaron algunos de
los contras que los capturados no serfan muertos
sino llevados por la fuerza a Honduras.

"Nos dijeron que no {)OS dejarían ir porque éra
mos trabaíadores dei Estado y que éramos asis
tentes de los "Piricuacos", pro soviéticos. Nos
dijeron que nos 1/evanan a Honduras y que trabaíarlamos".

Testimorúo de un secuestrado, Ricardo Dlandón
Aguilar

Como otro contra explicó:

"Los podlamos ver cómo a 200 metros de largo.
La. camioneta estaba ai lado dei camino y vimos a
hombres armados de verde-olivo y con rifles
8 VIOLENCIA C. A.

Antes matábamos a la gente que agarrábamos,
pero ahora nuestra polltica ha cambiado. No

...
matamos a la geme que agarramos. Si el captu
rado no quiara armarse, lo /levamos a Honduras.

"Daspuás de subir la loma, ai EPS abrió fuego
sobre nosotros con morteros pequenos. Una
bomba axplotó como a quince metros de noso
tros y nos t;,ó ai piso. Los dos (sandinistas y
contras), abriaron fuego con toda e/ase de
armas. Só/o Dios nos salvó la vida".

Tcstimonio de un �estrado
An1onio Aguilar Otcro.

El peligro más grande que encaró uno de los secues
Cada uno de los 17 trabajadores fueron fonados a trados fue Miguel Gutiérrez Ruiz, un mecánico de
caminar por la montafla, supuestamente en ruta a 34 anos dei MICONS. El 22 de julio, en la confusión
Honduras. La mayorta fueron fonados a cargar y bajo cobertura de la batalla entre los captores
mochilas llenas de pertrechos militares y comida. contrarrevolucionarios y las tropas sandinistas, él
Alan Pérez, asistente de mecánica de 17 anos de logró escapar. EI mismo dia, él recibió un "raid"
edad, fue forrado a cargar una mochila de 100 bacia Jinotega en una caravana militar. En camino
libras, llena de morteros de 81 mm. Ninguno de los una mina explotó matando a seis oficiales militares
capturados fueron soltados voluntariamente pOI la sandinistas. Como revela el testimonio dei incidente
contra. Todos aquellos que han rcgresado, o' cu de Bocay, una mina de contacto habfa sido puesta
vieron su libertad escapando y, según el testimonio, en un camino con tráfico civil. Casi mata a Miguel y
lo hicieron corriendo riesgos enormes. Mientras que a un velúculo de pasajeros que llevaba aproxima
varios trabajadores lograron escapar durante los damente 50 hombres, mujeres y nifios. ·
primeros dfas de captura, muchos tuvieron que ca
minar por la selva nortefia por varias semanas antes
de poder escapar.

En testimonio jurado, Antonio Aguilar Otero, un
contador de 26 anos, que fue secuestrado por 22 dias
describió su condición durante ei -,ecuestro:

-

"Empezamos a caminar bajo la 1/uvia. Todo as
taba enlodado. Andábamos mochilas que con
tenlan minas anti-tanques de 8 libras... Caminá
bamos casi sin zapatos. Los zapatos que andá
bamos se rompieron y la ropa se estaba pu
driendo y se nos cala dei cuerpo (por la 1/uvia y e/
lodo) ... Mi condición flsica era realmente ·horri
ble. los pies /os tenla sangrados... "

Además de su condición fisica individual, los se
cuestrados estaban constantemente expucstos al
peligro. de ser asesinados o heridos en combates
porque las tropas dei ejército no sabían de la pre
sencia de capturados entre la tropa enemiga o no
podrtan distinguir a los civiles en un cnfrentamiento
espontáneo. Antonio Otero casi fue muerto en un
combate durante la 6ltima parte de su secuestro:

"Como a 2 kilómetros de EI Cuá, un í&ep WAS
pasó íalado por otro porque en un rfo que estaba
cerca era tan fuerte la corriente, que no se podia
pasar solo. En ai rio habfa una camioneta amar.::a
que venfa de EI Cuá. Venla //ano de civlles in
cluyendo mujeres, niflos y hombres. La camioneta estaba esperando que (nuestra caravana)
cruzara el rfo para ver si se podfa pasar.

(La caravana cruzó). Daspués de.fr comà._a 200

metros dei rio, el jaep (con seis oficia/as militares
sandinistas) iba enfrente. Se oyó uná explosión.
Vo/tée a ver y no pude ver e/ jaep. Solo senu una
ola de humo caliente. Grei que era una embos
cada y me brinquá (de la camioneta) a un cafetal.
Me quedá unos minutos pero no oi más tiros. Sa/1
dei cafetal (hacia el camino). La primara cosa
que encontrá fue la mano quemada de uno de los
militares. EI jeep estaba totalmente doblado, /a
parte de atrás estaba doblada hacia arriba como
si e/ calor lo hubiara derretido. E/ eje desapareció
-quién sabe dónde cayó-y tambián las //antas y
los soportes. Habla pedazos de ropa en los ár
boles. Encontrá a un soldado aue era só/o ai
tronco, sin piernas, con las vfsceras de tuera.
Una nina no tenfa parte de su pecha, a la iz
quierda, y un brazo arrancado. Otro tenla el
cráneo roto, con una parte separada, como coco
abierto. Todos estaban destrozados. Pareclan
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munêcos de trapo. Una persona fue encontrada
viva. Una enfermara que venia en uno de los
camiones (de la caravana) trató de abrir una
vena para inyectarle suero pero ... la enfermera
dijo que ét estaba sangrando por dentro y se
muriô como en diez minutos.
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. Yo ayuoé a recoger los cuerpos y a ponerfos en
una bolsa ... habla seis en total. Cuando me pi
dieron que ayudara a poner los cuerpos en la
camioneta no_ pude hacerlo. Me sentia mareado
y me do/la la cabeza.

1
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Si la camioneta amarilla civil hubiera pasado
ade/ante hubiera prevenido el paso de los oa
miones militares. Hubiera pasado sobre la mina y
en vez dfl seis muertos, yo creo que hubieran
habido ·50 muertos, como pasô hace 15 dias
antes cuando una mina explotó bajo un trans
porte civil que matô a 32 personas. (Se habla
informado originalmente que el número de per
sonas muertas en el Bocaycito eran 32. Varias
dias después de la explosión, sin embarg-0, dos
cuerpos más fueron encontrados, uno de una
mujer y otro de un nino pequeno, subiendo e!
número de bajas a 34).

Miguel Gutiérrez �a sido reubicado y ahora trabaja
en MICONS en otra región de Nicaragua. Como se
bab(a mencionado antes, uno de los 17 trabajaftores
secuestrados aún no ha regresado.

-

WAPINOL: SECUESTRO Y VlOl·ACION º

El 18 de julio, Máxima Ester Gutiérrez de 38 anos,

• A pctidón dd testigo, d nombrc de la vlctima en este m:ucnto ha sido
cambiado.

fue llevada de su casa en Wapinol, Jin.;tega por
varios contrarrevolucionarios.

Máxima había sido casada y tenía un hijo, pero
ambos murieron en combate en 1985. Era conocido
en su comunidad que ambos, su esposo y su hijo eran
·miembros de las milicias y que como resultado de su
muerte, Máxima se quedó sola. Durante el curso de
su captura, la vfctima fue forzada a caminar apro
ximadamente 8 dias, a través de lluvias pesadas, por
la montafia, sin zapatos y con muy poca comida.
Durante un combate, e! 28 de julio, ella logró esca
parse de sus captores, escondiéndose en la vegeta
ción cerca de un arroyo, por varias horas, en la tarde
y la noche. Durante los primeros ochos dias, Má
xima caminó perdida entre las montafías dei norte
de Jinotega. No podfa comer y encontró muy poca
agua que se pudiera beber. La encontró un BLl y la
llevaron a un hospital militar en Wamblán, Jino
tega.

Según los informes médicos y el doctor que le aten
dió, Máxima Gutiérrez llegó ai hospital de Wam
blán el 8 de agosto. Sin poder caminar, hab{a sido
transportada en una mula y llegó en un estado de
desnutrición serio. EI exa·inen clínico indicó sefíales
de violación. Lesiones profundas fueron encontra
das en sus pies y manos, y su vagina estaba infectada
y supurando gusanos. En testimonio jurado, Má
xima describió partes dei s�cuestro.

"Estaba lista para dormirme cuando la contra
1/egó a tocarme la puerta. Como diez entraron a
la casa, andaban uniformes ve:de-olivos. Algu
nos andaban rifles AK, otros FAL y granadas.
Cuando pregunté quiénes eran, dijeron que eran
la contra y que tenla que irme con e/los quisiera o
no. Dijeron que tenlan información sobre mi y que
tenlan mi nombre en una lista }' c.JUe todas las
mujeres solas debfan irse con e/los. Anduvieron
por toda la casa y se robaron todo mi dinero.
Tenla 80,000 córdobas. Se llevaron toda mi ropa
�' me empujaron ai frente. No queria ir con e/los,
pero mo dijeron que si no me iba, se /ievarían
todas mis cosas. Me amenazaron con una pis-
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torai y no twe otra opcion que irme. Aluera me di
cuenta que tenlan rodeada la casa. Hab1a como
50 ó 70, todos con el mismo unnorme con AK y
FAL

ZOMPOPERA: EMBOSCADA, DOS N�
CARAGUENSES Y TRES INTERNACIO
NALISTAS MUERTOS.

Caminé por la fuerza con e/los por ocho
días...lba caminando con un par de zapatos que
no duraron. Mis pies iban mal heridos. Los za
patos se acabaron y tuve que andar descalza
como por otros 8 dias. Caminamos (en Is lluvia) y
por el agua. Mis pies se me hincharon. Todo el
cuerpo lo tema picado de insectos.

EI 28 de Julio -el mismo día dei ataque a Panalí
cinco personas fueron muertas cuando e! vehículo
civil color crema en el cual iban fue emboscado por
micmbros armados de la contrarrevolución. La
emboscada tuvo lugar en un lugar aislado de la
carretera aproximadamente a 85 kilómetros ai no
reste de Jinotega cerca de la comunidad de Zom
popera. 3 de las 5 personas muertas eran de origen
extranjero: Iván Claude Leyvraz, un técnico suizo
que venía trabajando en proyectos de desarrollo en
los asentamientos; Bernard Erich Kalbertein, de
Alemania Federal, que trabajaba en proyectos de
agua potable; y Joel Fieux, un técnico en rnicro
-mecánica francés que recientemente se habfa na
cionalizado como ciudadano nicaragüense. Las
otras dos víctimas eran nicaragüenses: William
Blandón, el secretario de faformación poUtica dei
FSLN; y Mario Acevedo, un trabajador ejecutivo dei
gobiemo nicaragüense.

Dormia en el piso sin ropa, sin cobija ni nada. Les
pedi que me dejaran ir porque no queria ir con
e/los pero me dijeron que aunque yo no quisiera,
tenla que ir a Honduras.

Durante el tiempo que anduve con e/los, me de
clan que durmiera con e/los. Por un tiempo pude
evitar/o, pero la última noche dei secuestro -era
como e! 26 ó 2P rfe julio - me forzaron a dormir
con uno de e/los. Me forzó a hacerlo dos veces.
Me dijo que si 1,w me acostaba con él, me mataria
y me amenazó con una granada que tenía en la
mano durante toda ta violación. Cuando me
forzó, los otros estaban a/redador de no;,:·--=-�
Les pregunté quién era, pero me difv ". !te no
tenla razón para decirmelo. Mis partes estaban
muy adoloridas y golpeadas, en un estado horri
ble, por la violación. También tenta heridas en los
pies y manos, estaban infestadas. Prâctica
mente todo mi cuerpo estaba morado".

-

Antes de su secuestro y la violación, Máxima.habfa
vivido en su comunidad por más de dos décadas. No
ha regresado desde entonces:

"E/los me dijeron que si trataba de escapar, que
si me quedaba al/â, me iban a encontrar y me
iban a matar. Por eso no he regresado. Uevaba
22 anos de vivir en esa comunidad.

'Las cinco vfctimas están entre las 15 personas que
intentaron hacer un viaje dei poblado de Wiwilf, en
el norte, a la ciudad de Matagalpa en los dos jeeps
Toyota, uno verde y otro crema. Ninguno de los 15
eran miembros dei Ejército. V:irios, sin embargo,
portaban armas y vestía11 uniformes civiles de de
fensa, porque en e! área por donde viajaban habfa
11abido ataques frecuentes contra civiles no armados
y porque todos los pasajeros eran trabajadores dei
Estado o personas cooperando en proyectos patro:cinados por cl gobierno..

En testimonio jurado, Aníbal Rodríguez, un sobre
viviente de 24 afios, y oficial estatal, describió a los
pasajeros:

• Hay numcr= c:a.9001lorumentadosdondc trabajadores dei Estado y ills
que cooperan con proyoctos de dcsam>IJo han Yido víaini:u de viulc:nc:ia
conll'arn-volucioruria p<"Cn>edltada cspecfficamen1e porque pattici pa n
en programas de dcs:urollo .!IOcial.
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"Todos nosotros estábamos haciendo trabajos
civiles a través de programas sociales (de desa
rrolo) o a través de lnstituciones gubernamenta
les. Además dei trabajo desarrol/ado por los in
ternacionalistas, yo, por ejemplo, trabajo como
Secretario Polftico y delegado estatal. Rey
naldo Hemández es delegado zonal dei Minis
terio de Comercio Interior y César Barahona es
Presidente de UNAG y miembro de la Asamblea
Nacional.
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Ese dia muchos de nosotros andábamos arma
dos y uniformados. Es muy peligroso andar en la
zona de guerra como Zompopera y Wiwilf sin
protección. H[W muchos casos de gente que ha
sido secuestradas, asesinada y emboscada por
la contra .cuando andaban sin defensa. Es co
nocido que la Guardia es una guardia criminal
que no respeta la vida de nadie, muchos menos
de personas que trabajan activamente con el
proceso. Si te 'agarran sin armas, te matan.

AI mismo tiempo habla gente que venta con no
sotros vestidos de civil, sin armas. Bernard ef
alemán andaba una camisa bianca y pantalón
negro; lván el suizo, andaba una camisa de cua
dritos rojos y pantafón gris, la enfermara iba
vestida de azul y César Barahona siempre an
daba sin armas, diciendo que si la contra lo agà
rraba vivo, iba a levantar las manos para que no
lo mataran.

Ambos velúculos salieron de Wiwili aproximada
mente a las 10:30 a.m. Después de aproximada
mente 40 kilómetros de viaje, el grupo encontró una
rama tirada sobre la carretera en un ár� cerca de
Zompopera donde un Doctor alemán y 14 civiles no
armados habían sido muertos en una emboscada
contrarrevolucionaria en 1983. Por ese incidente y
por la sospecha que provocó la rama de un árbol
tirada en el camino, el grupo decidió desmontarse y
seguir a pie con los velúculos siguiéndolos. Después
de aproximadamente 3 kilómetros de viaje a pie y
pensando que e! camino estaba seguro, los pasajeros
reabordaron los vehfculos y poco después fueron
emboscados.

Entre bastante fuego de rifles y ametralladoras, así

como granadas cl primer vehfculo, con la mayorfa
dei personal armado, logró continuar y salir dei
centro dei fuego. EI segundo vehfculo (como a 50
metros atrás) fue atrapado en el tiroteo fuerte y no
logró pasar. De los 7 pasajerns en ese vehfculo, solo
dos -Augusto César Barahona (un representante de
la k3mblea Nacional) y Juan Avendaiio (un tra
bajador dei Estado en la Región)-lograron escapar.
Jván Leyvraz el trabajador suizo, quien iba condu
ciendo, no pudo salir dei velúculo después de haber
sido herido en el braro inicialmente. Cuando una
granada de un RPG-7 h.izo blanco en el automóvil,
murió instantáneamente. Las cuatro personas res
tantes -Joel Fieux, el francés; Bernard Kalberstein,
el alemán; Mario Acevedo y William Blandón
fueron múertos cuando trataron de escapar dei
velúculo. Bernard Kalberstein fue tirado por la es
palda y golpeado por charneles a aproximadamente
40 metros dei vehiculo en su intento de llegar a algún
lugar seguro. Ninguna de las personas dei primer
velúculo murieron.

Joel Fieux deja un hijo pequefio; William Blandón,
tres nifios y su esposa, y Mario Acevedo deja un hijo
y su esposa embarazada.

La muerte de los tres internacionalistas sube a 8 el
número de personas de origen extranjero muertás
por la contra. Cinco han muerto en este afio.

·CERRO BLANCO: ASESINATO
Y TORTURA

El primero de Agosto de 1986, Marcos Sánchez, un
campesino civil de 54 afios, fue asesinado y aparen
temente torturado cerca de Cerro Blanco, una co
munidad aislada en el Sureste de Nueva Guinea. Su
cuerpu fue encontrado amarrado a un cafeto. Tenfa
el cuello roto, desnucado, había sido apufiaJado tres
veces en el pecho, habfa sido golpeado fisicamente,
y tenía prácticamente todos los dientes quebrados y
sacados de la boca.

Por varios afios las fuerzas contrarrevolucionarias
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-particularmente la Fuerza Democrática Nicara
güense- han hecho blanco, torturado y frecuente
mente asesinado a los familiares de aquellos indi
viduos activos ya sea en el Servido Militar o en
programas disefiados a mejorar las condiciones so
ciales básicas. Como indica la esposa de Marcos, ·
éste no estaba directamente involucrado en dichos
programas o en cuestíones militares. La pareja tenfa
un hijo que habfa participado en el Ejército Popular
Sandinista•

"Mi esposo no molestaba a nadie. Para é/ todo
mundo era igual. Si alguien venta a la casa, los
atendia no importa quién fuera. E! era un hombre
nltido ... cu/pable de nada ... que nunca pertene·
ció a ningún ejército. Yo creo que lo mataron
porque un hijo que yo tenta antes de casarme
(con Marcos), fue reclutado para e/ Servicio Mi
litar. Mi esposo /e 1/amaba ''(!l i hijo" y entonces
fue que e/ problema empezó, entonces fue que la
contra te agarró gdio a (mi esposo)".

Aproximadamente dos semanas antes dei asesinato,
el 15 o 16 de Julio, la contrarrevolución llegó a la
casa de Marcos Sánchez en la mariana, temprano.
Lo sacaron a él y a su hijo de 14 anos, Luís Armando
Sánchez, fuera de la casa en una fuerte lluvia y los
amarraron, los golpearon y los acusaron de trabajar
co� la Seguridad dei Estado. Luis Armando des
cribe lo que ocurrió:

"Nos 1/amaron hijos de puta... Nos amarraron
fuerte con las manos atrás y nos 1/evaron como a
500 metros de la casa. Nos empujaron ai piso
boca abajo y·nos insultaron. Nos dijeron que
supiéramos que eran la Guardia ... Nos patearon
y nos golpearon con sus rifles. Nos gritaron y nos
acusaron de ser arejas dei Frente ... Le dijeron a
mi papá que tenta que traer a su otro hijo que
estaba en e! Servicio Militar y entregárselos a
e/los ... Se rieron de nosotros y nos golpearon ...
hasta que escupimos sangre'".

' Después de aproximadamente 3 horas, Marcos y su
hijo fueron liberados. EI 30 de Julio, sin embargo,
Marcos Sánchez se fue montado en una mula a San
Juan dei Rfo Coco a comprar algún abastecimiento

• E
•.,, hljo murió cn e<>..;;ba1c cn Junio de 1986.

y supuestamcntc para invéstigar la posibilidad de
reubicar a su familia fucra de Cerro Blanco dada la
presión que enfrentaban. AI siguiente dfa, Francisco
López Garcia, de 40 anos, un amigo de Marcos
Sánchez que lo iba acompanando de regreso a Cerro
Blanco, Jlegó a decirle a Rosa Rodríguez que su
esposo había sido detenido por un grupo pequeõo de
contras.

Luís Armando, describió la búsqueda de su padre
después de saber' que había sido detenido:

"Como a /as 5 de la tarde Francisco López Gar
cia, llegó a la finca diciendo que la contra tenra a
mi papá y lo estaban interrogando. As! que mi
mamá y yo fuimos a buscar/o junto cçm Fran
cisco. Fue como a /as 7 p.m. que fuimos a bus·
cario, alumbrando e! camino con una /interna.
Buscamos como hasta las 8, pero no pudimos
encontrar/o.

A /as 6 de la maflana dei siguiente día, fui a
buscar a mi papá con un hombre... !/amado Vic·
tor González. Encontramos hue/las de la mula.
Continuamos y /uego empecé a oler e! tufo de
sangre. Encontramos e/ cuerpo, mi papá estaba
de su lado, con /as manos amarradas hacia atrás
contra un cafeto. No andaba zapatos y, la ropa
andaba mal puesta, casi sin ropa. Le hablan
' robado e/ dinero que habla conseguido dei
Banco; tenta 160,000 córdobas. Habla un recibo
de caja dei.Banco que /e hablan dado. Lo ha�fan
botado 1/eno de sangre, ai piso-cerca dei cuetpo.

..

Todo e/ cuerpo de mi papá estaba golpeado. Le
hablan rebanado e/ pecho y e/ estómago (con un
puna/). Le hablan sacado rodos los dientes y
tenta tres puna/adas en e/ pecho. La cabeza sele
iba de un lado a otro... Le corté e/ mecate con
que estaba amarrado y /e arreglé un brazo (po
niéndoselo sobre e/ pecha) pero e/ otro esraba
duro y no pude mover/o".

La familia Sánchez dejó Cerro Blanco e! dfa que el
cuerpo de Marcos fue encontrado. No han regre·
sado. Según miembros de la comunidad, los contr3S
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los han amenazado con matar ai nifio de 14 afios.
Luís Armando, si regresan.

SAN BARTOLO: 3 HERMANOS JOVENES
CAPTURADOS POR LA CONTRA
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EI gobiemo de Nicaragua informa que 259 civiles
han sido secuestrados en Nicaragua entre enero y
juiio de 1986. Docenas de esos casos han sido docu
mentados por organizaciones de derechos humanos,
lfderes de iglesias locales, periodistas, e investiga
dores independientes. Un porcentaje sustancial de
estos casos son casos donde jóvenes son separados a
la fuerza de sus familias por miembros de la Fuerza
Democrática Nicaraguense. Los secuestros son
parte de una campana contrarrevolucionaria, uti
lizada ya por varios afios, para reclutar por la
fuerza. Uno de los beneficios inmediatos de dicha
política es la adquisición de una fuerza de trabajo
forzado la cual incrementa la capacídad de las tro
pas contrarrevolucionarias para cargar pertrechos
militares y abastecimientos pesados, que les permita
permanecer más tiempo dentro dei territorio nica- '
ragüense, antes de regresar a Honduras para rea
bastecerse.

En un ejemplo típico el 22 de Agosto, los contra
rrevolucionarios secuéstraron a tres hermanos en la
comunidad de San Bartolo, aproximadamente a 15
kilómetros fuera de Quilalf, en el departamento de
Nueva Segovia. Abelino Lago Zeledón, padre de las
vfctimas, de 45 afios de edad, describió cómo em
pezó el secuestro:

"Fue hoy (22 de agosto) en la mananita, entre las
3 y 4 de la madrugada. Los gallos estaban can
tando, cuando olmos que los perros empezaron
a ladrar y la gente abria la puerta dei corra/.
Golpearon la puerta y como no la abrimos rápido,
la rompieron.

Dos contrarrevolucionarios armados y uniformados
de verde olivo entraron y le ordenaron a los tres
adolescentes d.e la familia -Angel, 13 afios; Luís, 19;
y Jaime de 17- que salieran. Viendo que sus hijos

eran acorralados y llevados afuera, Abelino Zeledón
trató de intervenir:
"Sal/ dei cuarto de atrás y habla a/li un hombre en
el corredor y otros en el cuarto de enfrente. lban
vestidos de verde. Les rogué que no se los /le
varan. Les dije que e/los ·no hablan cometido
ningún crimen, que eran de una familia eva
cuada, que hablamos perdido todo, que mi fa
milia era muy grande y que tenta que mantener
los a todos. Les dije que los muchachos me
ayucfaban a trabajar, ya que yo habfa sido le
sionado por una mula que me habfa botado. Les
pedi que no se los 1/evaran pero me dijeron que
me fuera que de nada servia rogar.

AI principio pensé que e/los eran /adrones... pero
cuando sal/ vi que e/ corra/ y toda e/ área de los
a/rededores estaba /lena de gente. Me asomé y
vi que habfa un grupo ai lado de un monte (junto a
la casa). Habían muchos -cienes... todos de
uniformes y armados con rifles...
r
(Después de varios minutos) la mamá de los
muchachos salió gritando y //orando. Todo su
cuerpo estaba temblando. Les gritaba que le
regresaran a sus hijos, pero le dijeron que no los
siguiera que e/la no tenta nada que ver. Tenían a
los muchachos agarrados de los brazos y en
canonados. Cuando /es dije que se encomen
daran a Dios, se /es llenaron los hojos de lágri
mas.

Empezaron a irse y los segui, rogándoles que me
entregamn a m[s hijos, pero me dijeron que no
diera otro paso, que lo que estaba haciendo era
inútil de todos modos, que J10 los, íban a r:egresar".

· Hasta la fecha de esta publicación, ninguno de los
tres muchachos habfa sido regresado.

SAN JUAN DEL RIO COCO: ATAQUE IN
DISCRIMINADO A VEHICU!.O CIVIL

EI 18 de Agosto, aproximadamente a las 8:15 A.M.,
los contrarrevolucionarios atacaron un vehlculo de
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transporte civil cerca dei poblado de San Juan dei
Rio Coco, en el Departamento de Madriz. Ocho
personas resultaron muertas y siete fueron heridas.
EI To_yota anaranjado conducido por Alcjandro
Briones habfa llegado a San Juan aproximadamente
a las 7:00 esa manana para !levar granos básicos y
abastecimiento: arroz, aceite de cocina, mafz y fri
joles a la comunidad de San Marcanda. aproxima
damente a 12 kilómetros afuera dei pohlado. AI
regreso dei viaje a San Juan, el vehículo fue dete
nido por una lluvia de fuego y morteros pequenos. A
pesar de que varios milicianos acompanaron el
·vehfculo para proveerle protección, la mitad de las 8.
personas muertas fueron civiles. Un joven civil,
Agenor Talavera Espinoza, de 20 anos, fue perse
guido por casi 1 2 k.ilórnetro por varios contrarre
volucionarios que le gritaron groserías y le tiraron.
En testimonio jurado Agenor describe el ataque.

"Venia de San Marcanda en la camioneta de
A/ejandro Briones. Es una camioneta colar na
ranja que Alejandro usaba para transporte y
abastecimiento. Me monté en San Marcanda
junto con José Vílchez, que es e/ representante
de ENABAS. Aprovechábamos que e/ vehlculo
había /legado a la cooperativa a dejar abasteci
miento. Yo vestia una camiseta amarilla y panta
lón azul. José también iba vestido de civil. lba a
visitar a su mamá que estaba muy enferma. An
dábamos como quince en el camión...

Como a las 8 de la manana lbamos de San Mar
çanda hacia San Juan dei Rio Coco. Habiamos
andado como 15 minutos. /bai11os despacio
porque éramos muchos. Cuando hegamos a una
bajada //amada EI Guano, sentimos una 1/uvia de
tiros. Algunos nos ti,·amos ai piso... José Vílchez
se desmontó antes que yo, yo dudé un poco y ai
caerme ai piso, una granaja explotó frente a mi.
Yo pensé en el resto de la gente pero no pude
quedarme. Andando desarmado, la contra pudo
haberme matádo. Comencé a correr en direc
ción a San Marcanda y dos Guardias me siguie
ron. Me iban ametral/ando; me siguieron como
por 500 metros gritando: "sígan ese civil hijo de
puta·· y me dí cuenta de que era yo.
Había empezado a correr, y a sentir do/ores en
las piernas. Pensé que estaba herido. Cuando
me dí cuenta que no me segu1an ya, me paré y
me revisé y vi que todo mi pecha estaba banado
en sangre como resultado de /os charneles...
Tenía charneles en las piernas y dos en los tes
ticutos. Tenta por lo menos 50 charnelazos de
diferentes tamanos en e/ cuerpo.

Los cuatro civiles muertos durante la emboscada
fueron Alejandro Briones, el trarí'sportista de 34
afios, Pablo l,.ópez, un campesino de 75 anos; Vilma
Ivania Martínez, unajoven de aproximadamente 20
afios; y Marvin Castellón Moncada, un maestro de
educación de adultos de 22 afios.
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Brasília(DF), 09 de fevereiro de 1987.

A
Comissão Nacional dos Direitos Humanos

· Caros amigos,
Segue, em anexo, um alerta sobre a elaboração do

regime�

to interno da Assembléia Nacional Constituinte que está em

andamen

to neste momento no Congr�sso Nacional. O texto, elaborado a partir
de uma discussão entre o INESC, Plenário Pró-Participação

Popular

na Constituinte, CNBB, UnB, DIAP e outras entidades articuladas

em

Brasília, descreve este processo regimental de suma importância

p�

ra o funcionamento da Constituinte.
De certa forma, o próprio desenrolar do processo
tuinte depende desta etapa preliminar de estruturação do

consti
regulame�

to int��;o. for ·isto, se faz necessário a participação popular, des
de já, nesse momento inicial.
Com o envio deste subsídio começamos a implementação mais
intensiva do convênio de assessoria parlamentar estabelecido no
nal do ano passado entre o INESC e o MNDDH.

Com

isto

fi

pretendemos

oferecer ao MNDDH um acompanhamento sistemático da Constituinte

p�

ra que o Movimento possa participar efetivamente deste histórico

e

vento. A presença ativa dos setores progressistas da sociedade

ci

vil no processo constituinte é imprescindível para que possamos con
seguir algum avanço na caminhada por um Brasil mais justo e democrá
tico.

INESC Instituto de Estudos S6cio·Econômicos · CGC 00580159/0001·22 · SCS, O. 8, 81. B, n9 50, 49 and., Salas 435/7/9/41
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.333 - Brasília· DF - Tel.: 226-8093

- .
. 2.

Para podermos agilizar o envio das informações
riais precisamos ter as seguintes informações:

e

mate

. Número de telex (próprio ou a qual tem acesso);
Pessoa ou pessoas que possam servir de contato;
Tipo de informação geral ou específica que a sua regi�
nal deseja receber sobre o processo constituinte .

Sem mais pelo momento e à disposição para prestarmos maio
res esclarecimentos, subscrevo-me

Cordialmente,

Obs:- Acabamos de confirmar que o prazo para o envio de emendas ao
anteprojeto do regimento interno da Constituinte foi prorrog!
do até a quinta-feira (12.02.87) a tarde. Caso haja emendas,
enviem para o INESC.

INESC lnstítuto de Estudos Sócio·Econômícos · CGC 00580159/0001-22 · SCS, O. 8, 81. B, n9 50, 49 and., Salas 435/7/9/41
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.333 - Brasília - DF -Tel.: 226-8093
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PROPOSTA·A ASSEMBLEIA.NACIONAL CONSTITUINTE
SUGESTAO Nº
( Do Constituinte José Carlos Sabóia)

Incluam-se no anteprojeto de texto oonstitucfo_n�l·,. em C?pítul0
,
relàtivà às popul?ções indígenas, os seguintes dispositivos:
DAS POPULAÇOES INDIGENAS

....

'

-

Art. 12 - São reconhecidos às comunidades indígenas seus direitos erigi
fiários sobre as terras que ocupam, sua organização soci2l,seus
usos, costumes, línguas e tradições.
Parágrafo -A União garantirá a devida proteção às terras, às instituiçces,
único.
às pessoas, aos bens, à saúde e à educação dos índios.
Art. 2º - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à
sua posse permanente, ficando reconhecido o seu direito ao u
sufruto exclusivo das riquezas naturais, do solo, do subsolo
dos cursos fl�viais e de todas as utilidades nelas existentes.
São terras ocupadas pelo índios as por eles habitadas, as uti
lizadas para caça, pesca, extração, ooleta, ag�icultura e ou::-·
tras atividades produtivas, bem como as áreas necessárias à re
prodl.Çfu física e cultural ce suas com.unidades, segundo seus u:=
sos, costc�es e tradições, estando incluídas as áreas necessá
rias à preservação do meio ambiente e de seu patrimônio cultu
ral.

§ 12.

-

As terras ocupadas pelos índios ·pertencem à União, são indispc
níveis e é �nalterável sua destinação.
§ 3º

§ Sº.

GCn ;,o 01 00!,0 � -(OEZ 1 8:il

- São nulos e extintos e não produzirão ,efeitos jurídicos os a
tos de qualquer natureza que tenham por obieto o domínio, a i:cs
se, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelo�
índios ou d3s riquezas natufais do solo, do subsolo e dos cur·sos fluviais nelas existentes.
- A nulid2de e a extinção de que· trata o parágrafo anterior nãc'
dão direito de aç�o ou indenização contra o Poder Público cu
,as índios.
- Nas terras ocupadas pelos índios é vedada-qualquer atividace
extrativa de ric;uezês n�D renováveis, exceto cata, faiscwção e
garimpõgem, quando exerc�das pelas próprias ccrr.unidaces indiç�
nas.

..
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§ 6Q

- Para melhor garantia das .terras indígenas ainda não.demarcadas, a
União as demarcará observado o disposto no Par?grafo Primeiro
deste artigo.

Art. JQ -Os índios, as comunidades .indígenas, suas organizações, o Conores
so Nacional e o Ministério Público são partes legitimas para -in::
gressar em juízo em defesa dos interesses indígenas.

e

§ 12

- A competência para dirimir disputas·sobre os direitos indígenas '
será sempre da Justiça Federal.

§ 22

- O Ministério. Público tem a responsabilidade da defesa e proteção
desses direitos, judicial e extra-judicialmente, devendo agir de
oficio ou mediante provocação.

§ 3!2

- A proteção compreende a pessoa, o patrimônio material e imaterial
o interesse.dos índios, bem cerno a preservação e restauração de
seus direitos, reparação de danos e promoção de responsabilidade
dos ofensores.

§ 4º

Em toda relação contratual de que puder resultar prejuízo aos di
reitos indígenas será obrigatória a interveniência do MinJstério
Público, sob pena de nulidade.

Art 42 ·- Os direitos e garantias reconhecidos neste ca�ítulo são diretamen
te aplicáveis e vinculam todos os poderes públicos.
Art 5Q - Compete à União, e de forma complementar aos Estados, legislar so
bre as garantias dos direitos previstos neste Capítuio.

-
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José Carlos Sabóia
Deputado Constituinte

..

·JUSTIFICAÇAO
O.S DIREITOS

e

GER

A Constituição esta sendo escrita para redefinir o
Estado e a Nação em parâmetros onde a.democracia, a particip�
ção popular e .a prevalência das questões sociais determinemcs
ritmos e os passos do progresso·. Assim, cada aspecto deste Sra
sil tem que ser repensado, para q4e o país possa oferecer a·'
todos.os seus habitantes as necessárias dignidade e prosperi
dade, e a harmonia se assente no respeito e na ·fraternidade.
O Brasil, como uma unidade de diferenças, formado
por. uma riqüíss�ma diversidade cultural, na qual o supremo i
deal é viver em paz com as diferenças alheias, mas segundo o
pr6prio ser de cada um, tem um compro.misso com a questão indí
gena. A tradição no trato com os diversos grupos indígenas q...e
ocuparam e ocupam este pedaço da América do Sul tem tido a irar
ca da �scravidão, da morte e da espoliação.
De fato, três momentos históricos são bastante ela
ros: primeiro·, uma caçada ao índio para f
· azê-lo escravo, mão
de-:ctrra barata nas fazendas e plantações d·O� colonizadores; d.5:.
pojs, abandonado o escravísmo, vieram as expropriações de te�
ras, reduzindo reserv�s ou promovendo matanças para impedir a
·criação de novas. Atualmente, a legislação protege os índios'
e suas terras, mas persiste o avanço em direção às riquezas '
naturais existentes nessas áreas.
Esta situação expressa a especificidade da questão
indígena em relação as dos demais agrupamentos sociais. Sãoos
primeiros habitantes destas terrás e vivem segundo tradições
e identidades sócio-cultura�s próprias.
Dentro desta visão, os aspectos fundamentais que,
indissociáveis, devem assegurar constitucionalmente o respeito à·condição histórico-antropológica espetialíssima das com�
nidades indígenas são: (1) reconhecer seus direitos como ori
ginàriês; isfõ é fonte de si mesmo; (2) reconhecer o usufrutc
exclusivo de suas terras e das riquezas naturais nelas exis tm.
tes; (3) oferecer a aarantia do Estado brasileiro a estes di
reitos.

2001.!)0!'>0

5

-CLJEZi85J

A RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

-

Na busca de assegurar aos índios estes direitos, a
tradição constitucional brasileira vem aprimoranqo as garantiõs
sobre as terr�s indígenas e·a �menda consti�ucional nºl,de 1967
consegue resolver bem a questão da proteção à terra indígená,
dando-lhe garantia especialíssima. ·Este caráter especial não se
dá por razôes a�tropomórficas, epidérmicas ou regionais. Adi ferença está no abismo cultural existente, cujo choque, que não
raras vezes causa a morte e o extermínio físico de populaçôes
inteiras, como recentemente aconteceu aos Xetá e a alguns gru
pos Namblquara, gera uma integração negativa à sociedade nacio
nal. são assimilados
como
marginais,
tendo primeiro
que deixa .
.
.
.
rem de ser índios, para que, depois, reconhecidos como margire.:.s
passem a �er as mesmas expectativas individuais de q�alquer ma=
ginal brasileiro.
�ara que a p�rticipação na comunhão nacional se dê
de forma harmônica, é necessário o respeito de todos aos usos
costumes e tradiçôes indígenas, assim como o direito à terra.So
mente assim
o processo . de desenvolvimento desses povos partirá
.
de suas potencialidádes, evitando-se o salto da vida comunitária para o isolamento individualistq e periférico de uma socie-dade dividida como a nossa.
Pela relevância que esta questão tem para o Brasil,� mister que seja tratada na Constituição
com destaque especial,a - ·
.
.
través de um conjunto de normas c�pazes de assegurar não só
2 - proteção das te�ras, já garantidas pela tradição constituciona�,
mas a cultura, a educação e a saúde.das populações indígenas.Por
isto, o que se propõe é um Capítulo dedicado a esta� populaçôes.
Nada majs justo do que reconhece�-se como originári=s
os di�eitos dos �ndios, sendo a fonte desses direitos sua pró��3
existência como povo diferenciãdo. Muito 2�tes da criação-do t�
reito, pela lei, os índios já detinham a oosse e o pcder se�:�
as terras que habitam. defendidas a duras penas contra a invas�J
de outros gruoos indíaenas ou a usurpação de coloniz2dores.
'
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e A M A R A D o s D E p u T A D o· s .

H� que se entender também que este direito está in
dÍssol�velmente ligado aos usos, costumes e �radições indíge
nas. viver livremente em s�as terras, segundo seus costumes e
falando sua língua, é a forma pela qual, com dignidade, estes
.
.
grupos de homens, relacionando-se com a sociedade brasileira,
podem comp�eendê-la e, afinal, com ela viver em paz. Mas não
basta reconhecer estes.direitos originários. E'necessário_ es
tabelecer a obrigatoriedade �e sua proteção pelo Estado brasi
leira.
O USO SOCIAL DAS TERRAS IND!GENAS
Cada grupo indígena t�m seu habitat e é esta terrg
que deve ser respeitada. E'de extrema violência retirar um gru
po de uma área e colocá-lo em outra, ainda que maior� aparen
temente mais rica. O grupo, para sua reprodução cultura l,nec�s
sita da terra que habita. E'esta terra, com_ sítios místicos,o�
de. os índios dominam a natureza, conhecem o valor das plantas
e as manhas dos a�imais, sabem onde se esconde o peixe e onde
a _àgua é mais pura, quando chove e o ·tempo em que o sol casti
ga é que prec�sa ser preser�ada, garantida e livre de invasões.
Somente nela o grupo sobrevive, mesmo em contato com outros me
dos de vida, abso·rvendo as novidades, _assifnilando aos poucos
. novos conceitos e instrúmentos ·e, finalmente, promovendo
sua
própria transformação.
As terras ocupadas p�los índios tem um evidente uso
social. Ainda que não produzindo, segundo os padrões capit2li�
tas, os índios utilizam sua· terra .para garantir alimentação, ' ·
saúde, prazer e história a todo o grupo .. E'absolutamente nece�
sário que assim seja, sob pena de inviabilizar-se sua r-eprodu_ ção culturai.os grupos indígenas; hoje, não caminham para a e�
tinção. A maior parte das comunidade experimenta um·aumento p�
pulacional e baseado nisso é que tem-se que pensar a terra in
dígena.
As terras indíaenas são bens ineoociáveis exata���
te para a gar�ntia da preservação e da sobrevivência culturw�

CÂMARA DOS DEPUTADOS

e

-

dos grupos que as ocupam. E'mister que essa idéia �steja expre
s a h a C ons t i tu i ç ão.. � sta carac ter i z aç ão d e i·nal i ená v el , i nt r a rs
ferível e impenhorável, transforma as terras indíoenas em bens
públicos. A propriedade deste bem oúblico é a de. uma pessoa iu
rídica de direito público interno', eapaz de deter o domínio,r._::s
transferir a posse e o uso a outrem, por destinação legal. Esta pes�oa jurídica somente pode ser a União, que embora det� nha esta propriedade, iá a encontra destinada constitucr'onal:;-ei
te à posse e ao uso exclusivo dos ·grupos que a habitam. Daí, i
· gualmente, a ineficácia e nulidade dos atos de qualquer nature
za que modifiquem esta destinação constitucional.

. PROTEÇ�O E GARANTIA DE D_I.R-EITOS
Est� quadro de posse e uso e�clusivo da terra pelas
populações indígenas se completa com a proibição de qualquer
exploração de_rjqueza não renovável,
exatamente pará qué se an
. .
si�a-o equJlibria entre o aprendizado da nova sociedade e o avanço dos colonizadores e grupos e�onõmicos.
Para. que todas estas garantias sejam fiel e objeti.
vamente .cumpridas, é necessário que o Poder Público demarque
estas terras, classificando seus li�ites, evitando as invasões
destas terras.
A Constituição brasileira deverá estabelecer que o
Estado se abriga a defender, proteger
e garantir os direitos
,
.
inpígenas. Assim, o acesso direto. das índios, suas comunidades
e organizações, ao Poder Judiciário é de máxima importância.
E 'necessário atribuir ao. Ministério Público a compe
tência e a responsabilidade na defesà e proteção dos direitos
indígenas, tanto quanto é fundamental cuidar para que os índics
não sejam vítimas das diferenças culturais.·
CONCLUS.:lO
Fica claro, pelo exposto, que o avanço na tradição

constitucional brasileira significa a inclus�o deste Capítulo'

---------.----------------.. ... - - · - -
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esp�cial sobre os direitos idí�enas. A relevância d� questão
soçial embutida· na questão indígena faz merecer tal destaque.
.
.
A elaboração desta proposta é fruto de uma discussão, feita ao . longo dos dez-últimos anos,
dirigida pela UNI.
União das Nações Indígenas (SP) e que · tem contado com a as - •
sessoria decidida de inúmeros brasileiros e, em especial, de
ABA - Associaçã�_�rasileira de Antropologia,
.· entidades como
(SP), CIMI - Conselho Indige�ista Missionário (BSB), CPT -Co
missão Pastor�! da Terra (G_O); ANA!- Associação Nacional de
Apoio ao !ndio (RS) e (BA), �PI - Comissão Pró-Indio (SP),
(AC) e (SE), CTI - Centro de Trabalho Indigenista (SP)- CCPY
- Comissão pela Criação do Parque Yanomami (RR) e (SP), CEI
Centro de Estudos Indígenas (SP), OPAN - Operação Anchieta
(MT), CEDI - Centro Ecumênico de Oocumentação.·e Informação
· (SP), INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos; e que�
mau esforços,nesses anos, com outras entidades,como: MST -M�
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (SP), CONTAG -Co�
federação Nacional dos Trabalhadores na-Agricultura (858), '
CUT - Central Onica dos Trabalhadores (SP), CGT - Central G�
ral dos Trabalhadores (SP), CONAGE - Côordenação Nacional d:s
Geólogos (�O), ABRA - Associação Brasileira de Reforma Agrá. ria ·(SP), CONIC - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (RS),
SBPC - Sociedade erasileira para o Progres�o da Ciência (SP)
ANDES - Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superibr
(SP), MNDOH - Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Hum�
nos (SP), CEPIS - Centro de_ Edvc�ção Popular Instituto Sedies
Sapientae (SP), IBASE - Instituto Brasileiro . de Análise e Es
...
tudos Econômicos (RJ), GTME- Grupo . de Trabalho ·Missionário E
vangél-ico (
_ MT) e FASE - Fede.ra.ção dos Orgãos de Assistênçia Social (RJ).
A UNI v·em promovendo reuniões cqm índios e especi�
listas em vários lugares do Brasil, représentando, nossa
posição, o pensamento de 220.000 índios distribuídos em rrais
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de· 180 povos diferenciados por línguas, cost�mes, usos e tra
dições.
Neste momento, em que se abre o processo de dis cuss�o da Nova Constituição brasileira, abre-se, ·também,
a
possibilidade de reversão do processo genocida, iniciado em
1500 contra os 6.000.000 de índios então habitantes do ter
ritório brasileiro.
....
' ·.

Sala de Sessões, em

de

. de 1987

Constituinte José Carlos Sabóia

-
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As entidades que integram e apóiam a Cam
panha Nacional pela Reforma Agrária, iniciada em
abril de 1983, vêm a público denunciar as mano
bras de distorção e a liquidação do processo de re
forma agrária, tanto por parte dos latifundiários co
mo do próprio Governo. Fundamentam esta grave
denúnda nos fatos que são relacionados a seguir.

e

Desde a aprovação do Primeiro Plano de Re
forma Agrária pelo governo Sarney, em 10/10/85,
vem se sucedendo uma série de recuos em relação
à proposta inicial, demonstrando que o Governo
não tem nem decisão política, nem força para reali
zar a reforma agrária.
Mas, em relação a que se está retrocedendo?
O Plano de Reforma Agrária do governo Sarney
pretendia desapropriar 43 milhões de hectares, em
4 anos, para atender a 1 milhão e 400 familias de
agricultores. No entanto, segundo o cadastro do
INCRA, existem 416.588.377 hectares de terras em
mãos de latifundiários - latifúndio por exploração
mais latifúndio por dimensão - ambos passíveis de
desapropriação por interesse social, de acordo com
o Estatuto da Terra. Conforme cálculos da CON
TAG, há 12 milhões de trabalhadores rurais sem ter-·
ra ou com pouca terra.
Este plano visava desapropriar apenas 10,3%
do total dessas terras, beneficiando 11,6% das fa
mílias necessitadas. Visto deste ângulo, não era,
realmente, um plano de reforma agrária.
Ao invés de eliminar o latifúndio do Brasil, es
se plano apenas criaria pequenas ilhas de assen
tamentos de trabalhadores sem terra dentro do
oceano de latifúndios. Não era difícil se prever que
o plano estava destinado ao fracasso, pelo fa10 ele que esse espaço, assim como se abre, pode
s<" íechar rapidamente. Em primeiro lugar, por estar
rocteado de latifúndios; em segundo, porque a meta
é assentar uma quantidade de pessoas menor do
que o contingente que migra a cada ano para as ci
dades. Enquanto o Governo assentasse 1,4 milhões
de famílias, num período de 4 anos, 4 milhões esta
nam deixando a terra por causa da manutenção de
es1ruturas agrárias que continuam expulsando os
camponeses da área rural.

Nem esse plano, que atendia apenas 10% da
refom,a agrária e que, a duras penas, estava sendo
defendido pela sociedade civil, foi sustentado.
Após a aprovação do Plano de 10/10/85, o
Governo assinou alguns decretos de desapropria
çoes devido a fortes pressões dos trabalhadores
sem terra, com seus acampamentos e ocupações, e
das entidades representativas dos trabalhadores ru
rais. Tentava-se, assim, aliviar a tensão social atra
vés de algumas desapropriações de emergência.
Entretanto, os latifundiários não aceitaram, nem
sequer, esse ato mfnimo do Governo e intensifica
ram seus ataques à refom,a agrária.
Primeiramente, organizando as UDR's, promo
vendo abertamente leilões de gado paracompra de
am,amentos e formação de milícias privadas, in
tensificando os massacres e chacinas de campone
ses e financiando campanhas de polfticos contra a
refom,a agrária. Entre janeiro e maio de 1986, qua
se 100 pessoas foram vítimas da violência dos lati
fundiários, aumentando o ritmo em relação aos
primeiros 4 meses do ano passado, quando 53 pes
soas foram assassinadas. Hoje, estamos chegando
ao alam,ante nível de 1 assassinato por dia. As
chacinas e os crimes, como o do Padre Josimo, de
trabalhadores rurais, de lideranças e até de crianças,
revelam que se trata de uma ação articulada. Des
sa ação fazem parte governos estaduais, polícia
e juízes, contando com a cumplicidade de alguns
membros do Governo Federal.
Frente à iniciativa tomada pelos latifundiários,
a maioria do Congresso e das Assembléias Legisla
tivas parece preferir uma atitude de indiferença to
tal.

2

A URGÊNCIA DA REFORMA AGRÁRIA

O executivo, a invés de atacar de frente a on
da de criminalidade crescente e impune, acoberta
da muitas vezes pelas autoridades estaduais, prefe
re investir contra os trabalhadores rurais e aqueles
que apóiam as suas legítimas lutas, tentando remi
litarizar a questão agrária. Rotulando de invasão as
posses e ocupaçoes pacíficas de terras ociosas, es
ser.iciais para a sobrevivência de populações rurais,
o Governo não só coloca de lado o princípio da fun
ção social da propriedade, como gera, na opinião
públicp, injusta suspeita sobre o caráter dessas
ações.
Essa é também a conclusão do Conselho Fe
deral da Ordem dos Advogados do Brasil que, no 3º
Encontro sobre Violência ·e Direitos Humanos, em
Araguafna, afim1ou: "Sobressai neste quadro a evi
dente conivência do Poder Público que, segundo
depoimentos, se revela não só na omissão de in
vestigação de crimes, mas também quando os in
quéritos policiais e processos judiciais são promo
vidos contra lavradores, líderes sindicais e membros
da Igreja Católica que se posicionam em defesa
dos trabalhadores, invertendo contra as vítimas a
ação que deveria ser efetuada contra os torturado
res, assassinos e seus mandantes, que, no mais
das vezes, procuram resguardar propriedades rurais
de titulação discutível". Mais grave é a afim,ação
do Conselho Federal da OAB de que "o Poder Ju
diciário está, sem qualquer margem de dúvida, ab
solutamente falido, impossibilitado de cumprir sua
missão constitucional".
Na frente institucional, a pressão dos latifun
diários conseguiu desmontar os planos regionais de
refom,a agrária, afetando o principal: a detennina
ção das áreas prioritárias da refoona agrária Assim,
a escolha dessas áreas passa à jurisdição das Co
missões Regionais. Estas Comissões são fom,adas
por 3 representantes dos trabalhadores rurais, 3 re
presentantes dos proprietários rurais, 1 do sistema
de ensino rural, 1 representante dos organismos
agrícolas dos governos estaduais e 1 do INCRA. Na
medida em que os representantes dos organismos
de ensino e do INCRA são nomeados pelo presi
dente do INCRA, a correlação de forças dependerá
do arbítrio do Estado. Nessas Comissões de 9
membros poderá ocorrer que os trabalhadores ve
nham a contar com apenas 3 votos.
O quadro fica mais claro a partir da decisão
do presidente Sarney de não mais assinar decretos
de desapropriações sem antes passar pelas Comis
sões Agrárias, deixando também nas mãos dessas
Comissões a resolução das situações emergenciais
que poderão paralizar totalmente a refom,a agrária
ou no máximo desapropriar as terras esquecidas ou
de pior qualidade de cada estado. Acrescente-se a
isto o fato de que o INCRA não recebeu até agora

as verbas solicitadas para realização das desapro
priações e assentamentos.
O círculo está praticamente fechado. Frente a esta
situação, aumenta a tensão social e a preocu
pação dos mais de 20 mil acampados que acredita
ram nas promessas e compromissos do Governo e
que continuam pressionando por terra, vivendo em
extrema penúria.
Finalmente o Governo prepara seu "golpe de
mestre11 contra o que sobrou da refom,a agrária Um
governo dentro do governo, a comissão Marco Ma
ciel elaborou um documento chamado "Plano Mes
tre" que pretende partir da estaca zero, como se
nada tivesse acontecido. No entanto, não parte de
zero. Na realidade é parte da estratégia que já vem
sendo implementada nos gabinetes militar e civil,
com o objetivo de manter intocada a estrutura lati
fundiária Uma vez eliminados os poucos defenso
res da refom,a agrária, passará a se falar novamen
te de "Refom,a Agrária dá Nova República", ten
tando "desmistificar a imagem de que o Governo
não a quer'
No "Plano Mestre", retoma-se o fracassado
modelo de colonização privada e dos grandes proje
tos oficiais, do tempo da ditadura, como alternativa
a uma efetiva reestruturação fundiária. Em suma, o
recuo levou a reforma agrária não apenas para trás
dos insignificantes 100/o do Plano. Na realidade, es
tá se voltando à situação dos anos Figueiredo,
quando se usava os meios de comunicação para
transmitir a falsa imagem da maior reforma agrária
do mundo, quando se fazia colonização na região
amazônica e muitas das famílias ali assentadas
serviram de mão-de-obra barata para os grandes
grupos latifundiários nacionais e estrangeiros, ou ti
ver.am de voltar por falta de condições mínimas pa
ra trabalhar na terra.

A NOVA COORDENAÇÃO DA CNRA

A reunião das entidades que compõem a
Campanha Nacional pela Reforma Agrária realiza
da em 17 de junho de 1986, em Brasília, criou uma
coordenação nacional composta pelos representan
tes das seguintes entidades: CONTAG - Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
CPT - Comissão Pastoral da Terra; ABRA - Asso
ciação Brasileira de Refom,a Agrária; IBASE - Insti
tuto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas;
CUT - Central Única dos Trabalhadores; CGT Central Geral dos Trabalhadores.
Também foram convidados a participar da co
ordenação o Movimento Nacional, os Sem Terra e a
União das Nações Indígenas.

A mGÊNClA DA REFORMA AGRÁRIA
A REFORMA AGRÁRIA
E ACIDADE

A POÚTICA INDIGENISTA
DA NOVA REPÚBLICA

PROPOSIÇÕES
DACNRA

A

luta pela reforma agrária não é uma luta isolada e exclusiva dos
trabalhadore rurais; o interesse pela redistribuição da terra alcança tam
bém a classe trabalhadora da cidade. A falta de alimentos, as miserá
veis favelas na periferia das cidades, as famflias desmembradas, os
milhões de menores na rua, são só alguns dos problemas que os operá
rios da cidade estão vivendo.

O

mesmo resultado teve a questão da demarcação das terras in
dígenas. Apesar do prazo firmado pelo Estatuto do Índio, que vencia em
1978, as terras indígenas continuam sem demarcação. Apenas 8,76%
delas chegaram ao processo final de homologação. Existem 36 proces
sos que, embora aprovados pelos órgãos competentes, estão engaveta
dos no Ministério do Interior. Neste ano, foram homologadas apenas 6
pequenas áreas indígenas.
Ultimamente, o posicionamento do General Bayma Denys sobre
"o critério de razoabilidade", em relação às terras indígenas, tem dado
uma luz sobre o impasse neste ponto. O critério de demarcação de ter
ras proposto pelo Conselho de Segurança Nacional não respeita a for
ma natural e ancestral de ocupação e uso das terras pelas nações indí
genas, e implica, na prática, na liquidação do território tradicional, tão
fundamental para esses povos. Este mesmo órgão não aceita igualmen
te áreas indígenas nas regiões de fronteiras. Por isso quer excluir uma
faixa de 66,6 km, sob o argumento de que, cedo ou tarde, os povos exigi
riam autonomia de suas terras, desmembrando-as do território brasileiro.
Para realizar estes objetivos, o Governo propôs uma nova FUNAI,
criando seis superintendências regionais. Diante da situação atual, des
centralizar a FUNAI significa reforçar o poder político das oligarquias lo
cais. A ineficácia do sistema judicial na solução dos conflitos locais
mostra que a arm.adilha está bem articulada e tem o apoio do Governo
Federal. Nesta Nova República foram assassinados 17 índios e 2 mis
sionários. Cada vez mais o movimento indígena sente as pressões do
poder econômico e político.
Diante dessa realidade a Campanha Nacional pela Reforma Agrá
ria vem a público reiterar seu pleno apoio às reivindicações básicas dos
trabalhadores rurais, expressas no IV Congresso da CONT AG e no 1
Congresso dos Sem Terra:
01. Que o governo tome a imediata decisão política de implanta
ção da reforma agrária, anti-latifundiária, ampla, massiva e imediata,
com a participação e controle dos trabalhadores rurais e seus órgãos de
classe, pondo-se fim ao latifúndio nacional e estrangeiro, com distribui
ção aos trabalhadores rurais sem terra ou com terra insuficiente, dando
prioridade aos que moram na região, de acordo com as necessidades e
aspirações dos trabalhadores, e àqueles que foram expulsos e querem
voltar à terra;

02. Imediata aplicação do Estatuto da Terra para que seja iniciado
o processo de reforma agrária, respeitadas as decisões do IV Congresso
Nacional os Trabalhadores Rurais;
03. Desapropriação imediata de todos os latifúndios nas áreas de
conflito;
04. Assentamento definitivo e imediato dos posseiros e ocupantes
nas terras desapropriadas, ou não, com participação dos trabalhadores
rurais diretamente interessados;
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05. Que sejam proibidos os despejos, uma vez que o trabalhador
dá à terra sua função social;
06. Que seja institufda uma lei que limite o tamanho da proprieda
de de acordo com a região;
07. Que no caso de constatação de áreas griladas por latifundiá
rios seja processado criminalmente o grileiro e a área seja titulada e en
tregue imediatamente aos trabalhadores;
08.. Desapropriação imediata das grandes propriedades ocupadas
por parceiros e arrendatários;
09. Desapropriação das terras das pessoas jurfdicas estrangeiras e
multinacionais;
10. Fim da polftica de incentivos e créditos aos grandes projetos
agropecuários, manifestamente anti-sociais;
11. Demarcação imediata das terras indígenas, com reassenta
mento dos posseiros em áreas da mesma região;

12 Elaboração de uma Polftica Agrfcola que favoreça aos peque
nos produtores, aos beneficiários da refonna agrária e que promova a
produção de alimentos para o mercado interno;
13. Extinção imediata do GETAT;

14. Revisão da Polftica de Colonização oficial com participação do
movimento sindical dos trabalhadores rurais;
15. Suspensão imediata das licitações de terras públicas, da colo
nização privada e da entrega de terras aos latifundiários nacionais ou
estrangeiros;
16. Apuração imediata de todos os crimes contra os trabalhadores
rurais com a punição dos assassinos e mandantes.
O TRABAU-iADOR E A CONSTITUINTE

A nova Constituinte deve estar baseada em princípios que pennitam a execução de uma Refonna
Agrária que atenda os direitos econômicos e sociais çios trabalhadores rurais sem terra e dos pequenos
e médios agricultores.
As propostas levantadas no IV Congresso da CONTAG e no 19 Congresso dos Trabalhadores Sem
Terra devem ser asseguradas através da Assembléia Nacional Constituinte. Para isso é fundamental
que os trabalhadores votem naqueles candidatos objetivamente comprometidos com a Refonna Agrá
ria.
MOBLIZAÇÃO
Uma Reforma Agrária que atenda às necessidades dos trabalhadores e da sociedade brasileira
resultará da mobilização de todas as forças sociais comprometidas com essa luta.
Mobilizar pela Reforma Agrária é uma tarefa urgente e fundamental.

-Brasília, 17 de junho de 1986. - CAMPANHA NACIONAL -CONTAG/CPT/CIMI/ABRA/IBASE/
PELA REFORMA AGRÁRIA Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra/CUT/CGT/INESC/FASE/
Pastoral Operária/Diocese de Goiás.
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Proposta de texto para a "CARTILHA DO ELEITOR",
de ampla divulgação, que contenha ilustrações.
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1. A IMPORTÂNCIA DAS ELEIÇÕES DE 86
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voto é sempre importante: significa uma espéci/4;e de procuraçao que e
ao eleito poderes e deveres para agir em nome dos interesses dos ci<
dãos.
O

Escolher, porém, em 15 de novembro de 86, nossos representantes
pa1
elaborar a futura Constituição do Brasil significa uma responsabilic
de redobrada, que exigirá dos eleitores um grau maior de seriedade
discernimento.
Devemos exercer este direito do voto plenamente conscientes de que
poder originário de constituir pertence ao povo.
Com o voto nas mãos, o povo dispõe de uma arma poderosíssima, que poê
rá utilizar pacificamente para que as regras do jogo sejam mudadas e
nosso país. PodemoA mexer, pra valer, com o quadro de nossos legisl
dores. t só eleger pessoas que já deram provas de estarem compromet
das com os interesses da população. Esses interesses são de profund
transformação social e de um ãesenvolvimento que sirva à grande
mai
ria dos brasileiros.
•

b)

O

voto, um instrumento de correçao

A Emenda aprovada pelo atual Congresso que convocou a Constituinte d
cidiu não por urna verdadeira Assembléia Nacional Constituinte como qu�
riamos e pedimos, mas por um Congresso Constituinte. Muitos prejuízo
decorrem dessa maneira errada de convocação da Constituinte. Teremos
por exemplo, junto às eleições a Constituinte, eleições de governad.
res que poderão, infelizmente, desviar a atenção do eleitor da cois
mais importante que se dará em novembro de 1986: a escolha daqueles qt
deverão elaborar a Nova Constituição, a partir das propostas que tê1
para o próximo texto constitucional. O recurso de que ainda o
pov,
dispõe para corrigir os problemas provocados por esse erro, e o voto
Devemos, por conseguinte, multiplicar nossos esforços para que todo rrn.:
do fique sabendo que mais importante que a escolha de governadores s«
rã a escolha, na mesma data, daqueles que irão redigir nossa Lei Maio:
Devemos nos organizar para isso: traçar estratégias, dar dicas para quE
os eleitores possam ttseparar o joio do trigo'' e atuar nas pr6ximas e�
ções com o máximo rigor.

2. A SELEÇÃO DE CANDIDATOS CONFIÃVEIS
e preciso termos critérios nítidos e firmes na escolha
a Constituinte.

de candidatos

a) Os candidatos devem estar bem preparados
• Não basta ser alguém que tenha nome bastante conhecido, seja
um amigo, um conterrâneo ou alguém muito bom em determinada atividade.
t importante que apresente qualidades que assegurem sua participação
positiva nos trabalhos de uma Constituinte .
. � necessirio que fique bem claro: a eleicio de um constituin
te significa a escolha de um representante que deve conhecer bem .os
próbiem�s
. . ·ae �osso país. Deve ser capaz 7 além disso, de defender as
aspiràçÕes e as necessidades populares para convertê-las
em regras
constitucionajs.

-

. Nem mesmo a constatação de qualidades para ser um bom legisl�
dor ordin��io (d�puta�o ou senador por nosso Estado)é suficiente,quan
do se trata de eleger um representante para elaborar a Nova Constitu�
ção. Neste caso as exiyências são muito maiores e especificas .

' -

• Por isso, não pode.mor; escolher candidatos que estejam despr�
parados para responder a algu,.nas questões importantes, como as segui!!_
·tes: , .. ,_
L•:, f

r,: ·

Q�e soluções �presenta para urna Reformà Agrária
urgente,
que resolva o problema de milhare� de �vradores sem terra, que aume!!_
te a produção de alimentos para a nossa populacio e que acabe com os
..
assassinatos dos lavradores e daqueles que os defenqem?
, , ,

1 �· •

••

- Que idéias apresenta para controlai· a especulacão imobiliá
ria, o crescimento desordenado das cidades par� garantir melhor qual�,
dade de vida para seus habitantes, transporte e �oradia para toQos?
••. 11

- Corno fazer para controlar o poder econômico, os g�andes -1�, ·
cros, cor�igir os desníveis de renda?
- Como impedir a explor�çãp econômica, a dominação cultural
e a interferência política estrangeira em nosso pais?

'!

- Como preservâr nossa natureza e meio ambiente, impedir
a
corrida armamentista ·e proteger a vida - n nossa e a de nosso plan!
ta?
- Como fazer para que toao·s tenham acesso a saúde, a educa
çao, à cultura, à informação e a justiça?
ce?

-·•

- Como se deve proteger a maternidade, a infância e a

- Como garantir igualdade para as mulheres, negros,
etc., com todos os demais cidndãos?

velhi
índios,

te par a nosso país?
- Oue forma de governo é mais convenien
��QuAis as.�uas sugestões para repartir O poder de.decisão e
criar formas que:,�stimutem e garantam a participaçã o da comunidade?
,...

l

,

•

:

·11

1

.

.

• •

·t: preciso qu·e 'nós também procuremos no.s. informar, discutir e chegar
a idéias �iaras sobre essas questões, para podermos avaliar a posição
do c�ndi.da�o quanto i elas.
•

#

b)

•

2

passado do candidato fala mais gue � discurso

. ·para merecer a confiança do eleitor não basta um discurso bo
nito. � preciso averiguar se suas palavras conferem com, uma história
de vida que se deBtaque pela dedicação à causa pública e por suas lu

tas peia Justiça social .

e

-

. .Tainb�m: :l'.l�º. ,.�e pode confiar apenas em promessas e propósitos
" <;J. f;meros.o s':;.P�:I'.'.� ,c;om .-o bc:m do povo, quando o candidato tem um passado
comprometido com intepesscs pessoais ou de grupos privilegia dos·· ou
ou
apresenta um comportamento marcado pela desonestidade, corrupçao
oportunismo.
. O desempenho legisla�ivo de candidatos que buscam se reeleger
<l�ye $�X examinado. Se foi preguiçoso, ausente ou traidor das reivin
dicaçqes populares não poderá ser reeleito. Por exemplo: ninguém que
tenha votado contra as "diretas à pn:.��.i d�ncia da República" merece re
ceber � voto do povo.
1.

ELEI ÇÂO NÃO .. SE COMPRA E VO'l'n NÃO SE VENDE

. 1..1ua1guer ,tentativa por parte de um candid':'.t;<?., de forma clara
óu mascarada, de comp�ar o nosso voto, tem de ser repelida e denuncia
da.
' 1

e

• A propaganda abusiva e milionária representa uma tentativa in

direta de comprar o voto do eleitor pouco esclarecido. Por isso, aqu�
le candidato que for sustent�do por "caixinhas" vultosas de-origem sus
peita e despender ,rios de dinheiro com sua propaganda eleitoral só me
rece a desconfiança do eleitor .

. Ning\,.l� ,de,V;e· . vender seu voto: nem por dinheiro, nem · por
messa QU va�tagem .de qµalquer natureza.

pr�

4. B/\TALHAR POR UMl\ FRENTE PROGHESSISTA
. Eloger.çomo novos :r.epresentantes do povo pessoas capazes
de
imprimir seriedade. a seu trabalho e fazer avançar a democracia
deve
ser. �pssa p�eocupação. fundamental. Ainda que tenhamos nossas preferi�
��as por este ou aquele partido ou candidato, devemos incentivar
�
apoiar as boas candidaturas.

5. EM 86 ELEGEREMOS 1ÃMB�v..M o�
"

4
"CONSTITUINTES ES'l'ADUAIS"

A Co nstituiçao de Cada Estado deverá ser elaborada em 1988 a partir
da promulgação da Nova Carta Magna do país, em 1987. E quem vai cui
dar disso serio legislativo estadual. Por conseguinte, a escolha
de bons ,candidatos a deputado estadual,em novembro de 1986, exige do
eleitor1 igual seriedade e discernimento, pois, nessa ocasião, estare
mos tambim elegendo nossos constituintes estaduais.
6. NÃO BASTA ELEGER BONS CANDIDATOS - É PRECISO MARCAR EM CIMA
Infelizmente muitos candidatos hipocritamente se comprometem a defen

der as propostas da população com o único objetivo de angariar votos.
Assinam publicamente documentos elaborados pelos movimentos sociais,
mas depois dão as costas à palavra dada. Outros, mais fracos,
PªE
tem hem intencionados mas, sob a primeira pressão, cedem as impos�
ções dos interesses das classes privilegiadas.

e
e

e
Em mat�ria de Con�tituinte, principalmente, não podemos afrouxar
achélr que com um voto bem dado cumprimos nosso papel. � preciso pe_E
manecermos ..organi�udos 1 .acompanhar o desempenho de nosso candidato
eleito, marcar
corpo a.corpo,
em cima, manifestando nosso apoio qua�
'
'
'
'do estiver lutando para de í:enner nqui lo que� <JUercmos, e denunciando
quando trai+ os desejos da população.

1
''

A construçâo de painãis em praça p�blica, por exemplo, para

tornar

pciblica, passo a passo, a real posição dos representantes de nosso
Estado, durante os trabalhos da Constituinte, funciona bem como meca
nismo de controle de nossos parlamentures. Muitos outros métodos
dem ser utilizados, corno a publicação de fatos e atos ligados aos
gisladores� em boletins� panfletos, jornais etc.
7. O "REFERENDUM": UMA RESERVA DE PODER DA POPULAÇÃO

-

f; preciso que nós, eleitores ou candidatos, reformulemos todos a idéia
viciada que se tem de representaçâo. O voto não di ao parlamentar o
direito irrestrito de se desligar de suas bases e de agir como
bem
entende, sem prestar contas a elas. Nossos leglsladores têm de se
convencer de que sao "embaixadores" do povo e, como tais, sua açao
possui uma ida e uma volta.

Se isso vale, normalmente, na representação comum, para a Constitui�

te vale muito mais. Por ser uma coisa super importante , que irá re
gulamentar a vida de toda a nação daqui pra frente, o povo e que de
constituintes
ve ter a Última palavra sobre ela e julgar se nossos
ser
t rabalharam como ,queríamos. Por isso, antes de a Constituição
promulgada, é preciso que passe por nossas m�os para vermos se

esta

mos de acordo com o seu conteúdo. C ada eleitor poderá, então,
mani
festar s ua opinião através de urna consulta prévia que se chama "refe
rend urn".
Convém repisar: a Assembléia constituinte é órgão de represent açã odo
POVO SOBERANO. Por consegui nte, a consti tuição, preparada e redigl
da pe lo s representantes populares, reunidos em As sembléia Constitui�
te, deve ser rat i ficada expressamente pelo povo - titular do poder
constituinte - por meio de "referendum".

O candidato que nao se comprometer com a reivindicaçã o
\..;:
dum" taro�
m nao po de·Jer eleito.

do

"referen
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Brasília, 22 de agosto de 1985

Caro Amigo:

Neste momento, cm todos os segmentos expressivos <la

so

todas

ciedade brasileira, um terna absorve, de maneira especial,

as atenções, sendo dcb�Lido, analis�do, cstuJado: a Asscmbl6ia Na
cional Constituinte.
Tendo em vista o grande interesse que o assunto

despe!

ta e a importância da conscientização de todas as camadas da pop�
lação, o INESC resolveu solicitar ao seu consultor Antônio Carlos
Nantes de Oliveira a elaboração do trabalho que estamos

lhe

vianda, onde ele conl:.:1 - em um estilo não tradicionul -

ü

en

histó

ria das Constituintes no Brasil.
Com esse texto, o INESC

espera estar contribuindo - em

bora modestamente - para o grande debate nacional,
desde já, sua reproduç5o,

e

autoriza,

caso haja esse interesse.
Cord.i.nlrncntc,
��

Maria José�c
Coordenadora-Geral

INESC

Instituto de Estudos Sóclo·Econômlcos · CGC 00580159/0001-22 - SCS, O.
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.333 - Brasília - DF - Tels.:

8, BI. B, n9 50, 49
226-8131/226-8093

and., Salas
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A QUESTAO AGRÁRIA NA CONSTlTUlÇAO DE 1987, PROPOSTA DA CNRACIONAL PELA REFORMA AGRÁRIA.

1. O Agravamento do Problema Agrário e a

Constituinte.

t

velado

Necessidade

de

CAMPANHA

Mobilização

notável o agravamento da questão agrária nacional. lsto tem se

na

tendência

brasileira,

na

re

concentracionista da propriedade rural verificada na

Última década, em prejuízo das condiç�es de vida da maior parte da
ção

NA

popula

sofre direta ou indiretamente as consequências desse

que

processo. São fatos conhecidos o aumento do subemprego, a quantidade

cres

cente de "bóias-frias" e dos trabalhadúres volantes em geral, a favelização
das

periferias das cidades, para onde acorrem preferencialmente os migran

tes rurais, o crescimento da violência e o do desemprego.

A política de concessão indiscriminada de incentivos e subsídios pra

ticada pelo Governo Federal, especialmente a partir dos anos 70,

teve

um

efeito claramente concentrador da propriedade agrária. De acordo com os da

dos cadastrais do INCRA em 1984 os minifúndios representavam 61,5% dp total
de imóveis, e ocupavam apenas 7,5% da área total cadastrada. Já os latifún
dios

representavam

20% do total de imóveis e ocupavam 72% da área. A con

centração adquire uma dimensão mais drástica se consideramos que apenas
dos maiores ocupavam 40,6% da área total cadastrada.
leira

Por outro lado, a injustiça verificada na estrutura fundiária
tem

como

uma

17

brasi

das suas consequências o aumento da tensão social no

campo. Dados fornecidos pelo MIRAD revelam que somente no ano de 1985 foram
computados 261 mortes em conflitos de terra. Essa situação tende a se agra

var, na medida em que até o mês de novembro de 86 foram registradas 02 mor

tes, o que significam um acréscimo de cerca de 34% com relação ao mesmo pe
ríodo do no passado.

Assim, é tarefa urgente do Estado brasileiro dotar-se dos

instrumen

tos adequados ao saneamento dessas distorções de modo a atender aos anseios
por justiça econômica e social da população brasileira.

Não obstante essa situação no campo, pouco está sendo feito para

solvê-la

re

ou mesmo amenizá-la. O PNRA não caminha e agora sabe-se porque: o

decreto que o aprovou foi redigido pelo mesmo

advogado

de

latifundiários

que está ganhando, na justiça, todas as açoes contra o INCRA paulista; den

tro do governo, ministros opõe-se abertamente a medidas do próprio governo;
e

as forças conservadoras articulam-se numa ampla frente que vai de Delfim

e Caiado até CEDES e Marco Maciel.

Este documento pretende fornecer às entidades que integram a CNRA e a

outros movimentos populares, alr,umas diretrizes de atuaçao
para

eleição

Constituinte

1rao se desenvolver.

com

vistas

'

e também para as discussões e votação que nela

11 - Propostas Básica da CNRA a Respeito da Reforma Agrária na

Constituin

te.

A Campanha Nacional pela Refor�a Agrária selecionou algumas propostas
básicas que resumem as expectativas dos trabalhadores

rurais

face

As

a

Nacional Constituinte, expressas em diversos documentos do MSTR e

sembléia

do MST.

- Direiros Individuais
um

1) O Estado deverá assegurar a todo o indivíduo e a sua família

patrimônio mínimo indispensável a uma vida digna.

2) Aos que vivem da terra deverá ser garantido o acesso a esse meio

de produção e o apoio técnico e financeiro necessário para que
adequadamente.

a

utilizem

- Ordem Econômica e Social
1) O Estado será organizado de forma a definir as bases de uma

es

agrária socialmente justa, contemplando com políticas de crédito e

trutura

incentivos unicamente as unidades produtivas

familiares,

associativas I ou

mistas, que satisfaçam os requisitos legais da função social da terra.
2) Os imóveis rurais terão seu apossamento

assegurado,

desde

que

desempenhem uma função social, dentro dos limites e nas condições estabele
cidas em lei.

rior

3) Será respeitado o direito de propriedade na forma do Ítem

ante

e em consonância com os demais direitos, reais ou pessoais, que ampa

ram o produtor rural e sua família. Não

existirá

direito

quando não estiver satisfeita a exigência da função social.

de

propriedade

4) Toda a propriedade que nao esteja cumprindo sua função social
passível

e

de desapropriação por interesse social, mediante pagamento de in

denização em Títulos da Dívida Agrária, resgatáveis no prazo de 20 anos,

a

.

partir

do

quinto

ano, em parcelas anuais sucessivas. Este dispositivo se

aplicará tanto a terra nua, quanto às benfeitorias indenizáveis.

5) O valor da indenização pa�a ao proprietário cujo imóvel nao es

teja cumprindo sua função social não poderá ultrapassar o
para

declarado

valor

efeitos de tributação. Na fixação desse valor deverá ser abatido todo
O valor

e qualquer aumento resultante da aplicação de recursos públicos.

dos títulos, prazos e juros se�ão proporcionais ao desvirtuamento da função

social do imóvel desapropriado.

6) Deverá ser fixado o número máximo de módulos

rurais

apropria-

veis por pessoa física ou �urÍdica. Em nenhuma hipótese poderá todavia, ser

ultrapassado o limite absoluto de cem módulos de exploração agrícola.

7) Os imóveis rurais que nao cumprem sua função social não poderão

beneficiar-se de crédito, subsídios, ou incentivos governamentais.

8) Será lícito ao Estado transferir a particulares que se qualifi

quem para o trabalho rural o direito de superfície sobre as terras públicas

destinadas à exploração agrícola, pecuária, florestal ou similar,

remanes

cendo com o Estado o direito de reavê-las, sem qualquer indenização, daque
las

que não lhes derem a desti�ação e o aproveitamento preyistos no título

de concessão. As terras transferidas pela União, Estado ou Município a par
ticulares não poderão exceder 3 módulos rurais.

rurais

9) O Poder Público poderá reconhecer a posse pacífica

em

. ,

.

1moveis

sob certas condições impostas ao beneficiário e em área que nao ex

ceda 3 módulos rurais.

10) Nos casos de reversão de terras públicas ao Poder Público, ape

nas serao consideradas para efeito de indenização, sempre em TDAs, as

feitorias erigidas de boa fé.

terras

-11) Pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras nao

no

país

poderão

possuir

com área superior a 3 módulos rurais. No caso das pessoas

jurídicas, em hipótese alguma poderão beneficiar-se da concessão de

públicas.

ben

terras

Não se fará nenhuma alienação ou concessão de terras públicas de

áreas superiores a cem módulos da exploração rural.

12) As terras públicas em geral, excetuando-se aquelas cujas posses

t
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pi@§ io§tituif @@Htfibuiçlo d@ m@lh@ri1, Aff@@êdêd& d@1 im6v@is b@n@fi@i8=
d@§ pot obtê§ pÚbli@A§, qu@ t@rá @@mo limit@ tot&l 8 d@1p@1ê f@Ali�1d1, Nê§
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@@fl@lüÍdê B @bfê,
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I·

- Disposições Transitórias

dicos

1) O Estado deverá estabelecer o fundamento e os mecanismos

jurí

necessários à efetivação da Reforma Agrária no país, objetivando en

quadrar imediatamente todo o setor agrário nos preceitos constitucionais da
ordem econômica e social, punindo o latifúndio, como tal defininido em lei,

e garantindo

acesso dos trabalhadorez à terra para que esta cumpra a

o

função social.

sua

acesso

2) "A Constituição deve explicitar, em capítulo próprio, o

da Reforma Arrária como projeto prioritário de desenvolvimento para o País,

e

definindo

a

redistribuição

de terras agrícolas de forma ampla, imediata,

massiva, enérgica, pacífica e feita com a participação
Sua duração deve ser definida".

dos

trabalhadores.

3) A Constituição deverá definir o prazo para a execuçao da Refor

ma Agrária e. os seus beneficiários, terr�tório por ela afetado e
ções por ela criadas, constituirão

o

institui

Setor reformado da economia. Terminada

a Reforma, e ss e setor continuará recebendo tratamento especial.

sos

4) Durante o período de execuçao da Reforma Agrária ficam

todos

os

suspen

despejos de posseiros, parceiros, arrendatários, moradores ou

assemelhados, desde que cultivem direta e pessoalmente, área de
superiores a três módulos de exploração agrícola.

terra nao

III - Proposta Básica da CNRA a Respeito de Pov os Indígenas e a Constituin
te:

Durante o ano de 1985, a discussão do

proce sso

constituinte

presente nas assembléias indígenas onde foram expressos

os

desejos e a de

por

representantes

c1sao das sociedades indígenas participarem deste movimento.
As propo stas aqui apresentadas foram elaboradas

das seguintes entidades : ABA/CIMI/CEDI/CPI-SP/ INESC/UNI.

1) O Estado Brasileiro reconhecendo os povo s indígenas como

integrante

da

comunidade

nacional

esteve

parte

deve reconhecer e também respeitar as

suas formas próprias de organização social e política.

t

2) O Estado Brasileiro deverá garantir os direitos à

continuidade

da ocupaçao e uso das terras destas populações, direitos que derivam de sua

condição

de

de sua posse.

primeiros habitantes do território nacional e da legitimidade

3) Deve permanecer na Constituição a condição de inalienabilidade

das terras ocupadas pelos Índios e seu direito à posse permanente e ao usu
fruto

da�

riquezas naturais nelas existentes entendendo-se que nessas ri

quezas nfiturais se incluem as do solo e so subsolo.

lações,

4) Deve-se entender as terras indígenas corno habitat dessas popu

ou seja, aquelas necessárias à sua sobrevivência física e a repro

dução de sua cultura.

veis

5) As terras indígenas devem permanecer bens da União, indispensá

com destinação inalterável.
6)

Os

direitos dos Índios sobre suas terras devem prevalecer sobre

quaisquer atos que tenham essas terras por objeto.
7) Deve-se garantir

o

reassentamento

sem-terra, sem prejudicar os direitos indígenas.

nistério

dos . trabalhadores rurais

8) A Proteção Jurídica das populações indígenas será dever do
Público.

Mi

As comunidades indígenas e o Congresso Nacional também

serão partes legítimas para a defesa dos interesses dos Índios.

da

9) O apoio social e econômico às populações indígenas

será

dever

administração federal, que respeitará os usos, costumes e tradições dos

Índios.

10) Os projetos de desenvolvimento deverão ser implementados de ma

neira compatível com os direitos acima enumerados. Esses projetos deverão
ser

amplamente

divulgados antes da implantação, assegurado às comunidades

indígenas o direito de acesso a todas as informações.

'

7
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SOBRE A VIOLÊNCIA NO CAMPO
As conclusões do Relatório da Coordenadoria de Confli ·

tos Agrários do MIRAD

a respeito de conflitos de terra ocorridos no

primeiro semestre de 1987 demonstram o agravamento da situação de
violência no campo,gerada pela concentração da propriedade da terra
no pais.

Segundo o relatório, a omissão e até conivência

de

autoridades públicas diante da generalização da criminalidade no cam
po pode comprometer o processo de transição por que passa o país, g�
rando um clima de insegurança que propicia ações cada vez mais vio
lentas.
No primeiro semestre de 1987 morreram 99 pessoas dir�
ta ou indiretamente envolvidas em conflitos de terra no pais. Alguns.
assassinatos revestem-se de grande ousadia e traços de crueldade que
indicam haver o interesse de humilhar e aterrorizar a vitima e

nao

apenas eliminá-la. Entre as ações praticadas são comuns os estupros,
a decapitação e o decepamento de Órgãos das vitimas, em sua maioria
posseiros.

Entre os 99 listados

encontram-se 5 crianças, 8 Índios,

9 empregados de fazenda, 4 pistoleiros, 1 clérigo, 2 advogados, 3 p�
liciais, 1 político e 66 trabalhadores rurais, incluindo posseiros ,
lavradores e pequenos produtores. Estes representam 67% do total

de

total de mortes no período. Nesse quadro não se tem registro de

fa

Óbitos, seguidos pelos "empregados de fazenda", com cerca de 10%

do

z�ndeiros mortos por questões de terra.
Dos 38 imóveis rurais nos quais se verificaram mortes

no período citado, 6 já são reincidentes, ou seja, já foram palco de
outros assassinatos nos anos de 1985 e 1986. A Fazenda Agropecus no
município de Redenção, Estado do Pará, é a que apresenta maior núme
ro de mortes, 13 ao todo, sendo 12 no ano de 1986 e uma no primeiro
semestre de 1987. Algumas fazendas, como o Projeto Tucumã, ja

t�m

pág.2
processos de desapropriação formalizados. Urge que a tramitação des
ses seja agilizada.

O documento indica ainda que as zonas criticas de ten
são social ampliaram-se nas regiões de fronteira agrícola como RondÔ
nia e Mato Grosso e em regiões onde se verifica carreação de recur

sos econômicos através de politicas governamentais e da concessão de
incentivos fiscais. Esses parecem ser os casos da inclusão de fazen
das localizadas nos Municipios de Monção, Turiaçu e GrajaÚ, no Esta
D NE.
do do Maranhão, que vêm recebendo recursos da SU E
De acordo com o relatório do MIRAD, a violência
se verifica no Estado do Maranhão relaciona-se também com a implant�
ção dos pÓlos siderúrgicos ao longo da ferrovia Carajás, dentro

do

Programa Grande Carajás.
A maior parte das mortes ocorridas no primeiro semes
tr0 de 1987 verifica-se na Região No deste (39 casos), sendo o Esta
do do Maranhão o que registra maior número de Óbitos (17·nesse peri�
do). Segue-se o Estado da Bahia,com 15 casos e o Pará com 12. Are

giao Norte apresenta 24 casos de mortes, seguida pela Região Centro
-Oeste com 23, a Região Sudeste com 19 e a Sul com 9.

e
D pois do Esta

do Pará, são os Estados de Mato Grosso e Rondônia que apresentam

-

maior numero de mortes nesse periodo, com 10 ocorrências em cada.

Ao analisar a distribuição do número de mortes por
mês, o documento demonstra que janeiro foi o mês mais violento do
semestre, com 26 Óbitos (26% do total), seguido pelo mês de junho
com 24 mortes (24% do total).

Estima a Coordenadoria de Conflitos do MIRAD, com ba
se nos registros e levantamentos disponiveis, que dois mil e quinhe� ,_
tos imóveis rurais constituem-se focos de tensão e conflito social,

csLLlndo envolvidas n0.sses conflitos mais de quinhentas mil familias

pág.3

de trabalhadores rurais. Tais conflitos distribuem-se em cerca de
hum mil e duzentos municípios

e

envolvem várias formas de violên

cia, abrangendo áreas de ocupação antiga, áreas onde predominam

formas modernas de exploração agrícola e regiões de ocupação recente.
Além da violência física que vitima homens, mulheres
e crianças na luta pela terra, outras práticas caracterizam a ten
são social e os conflitos no campo: despejos sem mandato judicial,
ou mesmo legais, mas cheios de falhas; presença de milícias priva
das; prisões arbitrárias e ilegais; cárcere privado; coerção; atro
cidades

e

sevicias físicas, inclusive contra mulheres

e

crianças;

ameaças de morte; pressões psicológicas; perseguições e violências

policiais; destruição de roças, colheitas, moradias e benfeitorias;
eliminação de animais; desmatamentos e incêndios criminosos; furtos

e roubos de bens e produtos; bloqueio de caminhos, estradas e

vias

de acesso, com proibição de trânsito; proibição de acesso a açudes

e aguadas; proibição de comercialização da produção; e proibição do
trabalho.
Esta situação vincula-se a determinadas formas de uso
da terra e emprego da força de trabalho, caracterizadas pela grilagem
de terra; o não uso da terra legalmente possuída; práticas ilegais
de arrendamento, parceria

e

outras formas de relações de produção;

o descumprimento generalizado dos direitos trabalhistas que chega

e

à

prática de trabalho escravo.
são também decisivos para o agravamento desse proble

ma, os erros e a má condução das ações governamentais na destinação
e utilização da terra. Essas distorções encontram-se nos processos

de licitação e leilões de terras pÚblicas; projetos de colonização;
regularização fundiária; desapropriações e desalojamentos por

obras

públicas; na política de incentivos fiscais; na demarcação de áreas
indígenas; e na morosidade dos processos de desapropriação por in
teresse social.

pág.4
Informa ainda o relatório da Coordenadoria de Confli
tos do MIRAD que, segundo denúncias da CPT Araguaia/Tocantins, some�
te em Conceição do Araguaia, no Estado do Pará, tres trabalhadores
foram feridos a bala, 94 foram espancados, 37 estão ameaçados de mo�
te, 103 foram presos arbitrariamente, 85 familias foram despejadas,
914 trabalhadores estão submetidos a regime de trabalho escravo
26 casas foram destruídas.

e

Analisando as causas gerais da ocorrência de confli
tos sociais no campo, a Coordenadoria de Conflitos do MIRAD aponta
especialmente duas políticas governamentais que considera potencia
lizadoras desses conflitos: a política de incentivos fiscais e a p
litica de regularização fundiária.
Quanto

à primeira destaca-se "a pressão econômica so

bre a estrutura fundiária em virtude da atuação dos organismos de de·
senvolvimento regional, através

os programas de incentivos fiscais

em regiões de fronteira agricola" (pág.35). A aquisição de grandes
extensões de terra, a baixo custo, com a finalidade de transformá-la
em reserva de valor vem gerando fortes contradições que se refletem.
na existência de grandes extensões de terras inaproveitadas e enorme�\
contingente de trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra.
Nessas regiões as terras são muitas vezes conseguidas através da g�
lagem ou de documentos forjados, resultando na expulsão, de forma
violenta, dos trabalhadores de suas posses.
De acordo com avaliações da SUDENE, SUDAM e IPEA, a
política de incentivos fiscais e subsídios tiveram um desempenho

aquém do esperado no que tange ao desenvolvimento agrícola do Norte
e do Nordeste, embora os recursos a ela destinados tenham sido mui
to significativos. "Os projetos em pauta para aprovação pela SUDAM,
(em agosto de 1986)totalizam incentivos da ordem de Cz$ 1,57 bilhão,

valor este superior ao orçamento do MIRAD para aquele ano, de
C2$ 1,2 bilhão 11

•

(pág. 37)

pág.5
Constata-se que os cronogramas de implantação dos

projetos nao são cumpridos nos prazos estipulados em virtude, prin

cipalmente, do desvio de recursos, e os imóveis beneficiados com

tais políticas continuam classificados como latifúndios por explo
raçao, mesmo decorrido tempo razoável desde o início da implanta
ção dos projetos.

Além disso,verifica-se, também, que os critérios para

concessão de incentivos fiscais refletem-se no processo· de expulsão

de camponeses de suas terras,pois os recursos são utilizados para a

contratação de pistoleiros, tratores e outros instrumentos, utiliza
dos nos processos de expulsões.

Segundo o documento da Coordenadoria de Conflitos do

MIRAD a concentração da propriedade, que tem origem no processo de

grilagem e de aquisição de glebas sem titulação em áreas de inci

dência de incentivos fiscais é mais significativa quanto maior for o
,
aporte de recursos globais a titulo de incentivo governamental. A re J
gião abrangida pelo Projeto Grande Carajás é citada comd exemplo.
Em relação à política de regularização fundiária

desenvolvida pelos Órgãos pÚblicos até passado recente, o relatório

•

da Coordenadoria de Conflitos Agrários do MIRAD (CCA/MIRAD) cita o

exemplo da ação do GETAT (Grupo Executivo de Terras do Araguaia/To'

cantins) na bacia do Araguaia/Tocantins, que resultou no fomento a
concentração fundiária na região, com a criação de latifúndios

e

minifúndios. Estima-se 1ue ali existam cerca de 500 mil posseiros.
Originalmente subordinado ao Conselho de Segurança

Nacional, o GETAT* passou para o âmbito do MIRAD, quando da sua

criação, mas sua política chocou-se com os objetivos do I PNRA.

* O GETAT foi extinto em 1987 pelo então Ministro Dante de Oliveira.

--/�
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. De acordo com a CCA/MIRAD, "os conflitos agrários são

agravados em virtude da própria ação fundiária do Órgão responsável".
Existe uma execessiva burocratização dos procedimentos desapropria

tÓrios, que envolve em muitos casos, uma sucessão de vistorias, rev!
soes e atualizações cadastrais que fazem com que os processos se arrastem por vários meses e até anos, dificultando a solução dos pro
blemas e honerando em demasia os cofre pÚblicos.

À morosidade

tramitação desses processos corresponde uma agudização dos
tos nas áreas objeto de desapropriação.

da

confli

Contribui ainda para o agravamento considerável da que�

tão, a crise institucional do Poder Judiciário e o mal funcionamento
dos Órgãos pÚblicos, especialmente a policia.

As ações desencadeaa

pelo Estado com o objetivo de amenizar a situação tem tido efeito o

posto, por serem voltadas contra os mais carentes e, portanto, despr�
vidos de assistência dos Órgaõs pÚblicos.

fo

O relatório da CCA cita o·

exemplo da "Operação Desarmamento", realizada pelo Governo do Estado

no Sul do Pará, que causou profundas seqüelas na população de possei
ros ali residentes dada a brutalidade, a arbitrariedade e o caráter
terrorista com que se revestiu.

Concluindo o se� relatório a Coordenadoria de Confli

tos Agrários do MIRAD apresenta algumas recomendações que contribu

.
riam para a definição de ações coordenadas ao poder pÚblico visando a

amenizar os conflitos pela posse e uso da terra.

Tais sugestões envolvem as ações do MIRAD no âmbito in

terno e externo, no que se refere à agilização dos processos de desa
propriação e ao desenvolvimento ·de ações coordenadas que permitam o

cumprimento das medidas preconizadas pelo PNRA, e à atuação do Minis
tério junto a outros Órgãos pÚblicos, especialmente o Ministério da
Justiça.

Essas recomendações, se efetivamente acatadas, poderiam con

tribuir para o inicio da solução de situações litigiosas que geram a

grande violência e os conflitos verificados no meio rural.

f
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Cumprindo comprorni ssos W>!:urn Ldos du r·an l.c: a c:1r11p:ml 1:1 ·
e i vi ca que pôs fim ao rer;ime mili lar, o governo da Ifova RepÚIJJ.j ca, alvndr:�

-

elo aos clan,ores da sociedade brasileira, instituiu o Plano Nacionnl de
Reforma Agr&ria - PNRA, que, se. bem n�o atendia plenamente ;s relvindi
caçÕ�s e anseios da populaçio rural e de vastos segmentos da sociedade,
pelo menos constitui.a em avanço, um primeiro passo, no longo caminho a
ser percorrido em direçio ao pleno estabelecimento

da cidadania ao ho

m.:::m elo campo.
Entrctnnto,passados quase dois anos desde o lançamento do
PNH/\, marcudos por vuc ilações e recuo�_;, chegou-se o uma s.i Luação

ele

v1."!rdadeiro impnsse: a reforma agrária nu.o avança e mui tas são as vozes
fot'C\ e dentro do governo que se levantam contra o PNRA e os ÓrgLlOS fe

derais encarregados de sua implementnç�o-MIRAD e INCRA.

'9

Os números disponíveis sobre o desempenho do PNRA são irrefutáveis:
Das 450.000 familias prevjstas parh assentam�nto nesse p�
rÍodo de vig�ncia do PNíl/\, os resultados obtidon nL� o momento n�o ul
tr�passurn

à insign:ific:rntc soma de

7.282

familias assentadas, ou scjn,

menos de dois por cento do previsto.
Da mct.n de 13,8G rnilhÕc::s Jl" ha a serem desapropriados nos
,

anos de 85 a 87, a n.rca efetivamente desaproprio.da, com·imiss.:10 na po�

se, alc3nça apenas 1,05 milh�cs de hn, menos de 10% do n�mcro previsto.
Pelos c�lculos disponlvcis, admitindo-se que o INCRA se imitisse

na

50

posse de todas as �reas que ji contam com o ato declaratbrio, ainda nes
te ano, a capacidade de assentamento cst� cm torno de 57 mil familias

ou 12,G% da meta.

,

As marchas e contra-marchas da reforma agraria certamente
encontram justificativas nem sempre coincidentes. Estas variam

depen

dendo do ponto de vista ou dos intercs�es de quem analisa.
Os mais conservadores, por exemplo, apegados a seus priv!
l�gios seculares,procuram descractcrizar a reforma agr;ria

enquanto

instrumento efetivo de transformaç�o c,de justiça social. Atrnv�s
argume ntos falaciosos, como o que aponta a reforma agr;ria como

de

fator

de desorganização da atividade econômica no meio rural, travam uma lu
ta sem quartel contra o PNRA, imparido mais obst{=tculos ao curnpd.rnento de
um compromisso assumido perante a Nnção. Mais que isto, negam o cu1npr�
menta de uma lei, ou seja, recusam s bmiss�o ao Estado de Direito, cu
ja vig�ncia e respeito sempre reclnmam.
Neganc1o valor

à função social que a propriedade tem que

prir, op�em-se ao instrumento da desaproprjaç�o alegando-a

curn-

abundân-

eia de terras p�blicas. Esquecem-se naturalmente de mencionar os tenta
tivas fracassadas de colonização tanto públicas quanto privadas,

rcs

pons8vc:j �1, nos Úl Limos decênios, pelo agravamento da sl. tuação do homem
elo campo.
Mas deixando de lado esses argumentos, que desprovidos de
qualquer' base de fundarnen tação, se rvcrn tão só· como apelos jdeolÓej_c0s mcdiM

51
te os quiüs se pretende confundir a opini�o pública, e de se

reconhc

c�r que n� dificuldades que limitam a plena execuçau do PNRA sao
tas.

mui

-

Seria falso, por exemplo, nao admitir os condicionarnentos
existentes no interior do próprio governo que decretou o PNRA. Governo
de transiç�o que�' o governo da Nova República tem sua açio paralisa
dw pelo entrechoque de forças politicas heterogêneas e contraditórias,
algumas delas decidamcnte refratárias� mudança social.
As consequên�ias disso para o processo de tomada de deci
sões são imediatas e desastrosas: as decisões não vêm ou quando vêm ntt

se concretizam em ações práticas de governo, na busca dos objetivos d�
finidos. Dai porque, a todo momento, se definem e se redefinem os pla
nos e as prioridades e, na maioria das vezes, não se consegue
11har

.::.i

cvoluç&o dos fatos gue u complexidade e o dinamismo de

acompanoss.1

rcalidarlc econômica e social impõem.

-

No que diz respeito a reforma agraria propriamente

dita

�

essa situ�çao e claramente comprovada pela falta de entrosame11to e

de

apoio dos demais Órgãos do Governo envoJvidos corno PNRA nas várias cs
feras de competência.
De fato, apesar de o PNRA estabelecer a co-particip&ç20 •
processo de reforma agrária, ate o presente praticamente nada se avan
çou nesse ponto. Sequer os minist&iros mais diretamente ligados ao as
sunto, Sa�de, Educaç�o, Transportes, Agricultura, Previdência Social ,
além de outros, têm rubricas no orçamento para o efetivo exercicio

da

co-participação definida no PNRA.
Quanto €1 participação dos governos estaduais, o máxirro que
se conseguiu avançar foi a assinatura de conv�nios com alguns

desses

governos, j� no final aa gest�o do Ministro Dante de Oliveira, mas guc
aguardam implementação.
Nessas condições, a responsabilidade quase que total pela

aplicaç�o do PNRA recai sobre o MIRAD e o INCRA, 6rgãos que, isolados,

não tem competência, estrutura e experiência suficientemente ômpL,s p�
ré\

arciirc-m com todas us tarefas cxigicl.:1s pela reforma agrcJria, num

[>é1-
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pais de dimensões continentais e de diversidades sociais,

econÔm.i.c<.1s,

culturais e pollticas como� o Brasil.
Acrescente-se a isto, ademais, uma dose exagerada de vul
pe

nerabilidade polltica desses dois Órgãos, constantemente atacados

los setores que se opõem á reforma agr;ria, o que torna praticamente�
possivel qualquer tentativa de continuidade administrativa, tantas são

-

as mudanças de direção e de orientaçao impostas, com interregnos extre

mamente prejudiciais� execução do PNRA.

O resultado de tudo isto é que decisões e prioridades
superpocm, deixando de serem implementadas,e faze�o com

se

que a reform2
vez

agrária siga um longo e tortuoso caminho.Esta situação torna cada

mais complexa e distante a solução dos problemas que levaram ao lança
mento do PNRA.
de

Não parece fora de propósito reconhecer a cxistencia

uma certa correlaçiio entre o desempenho do PNRA e a persist&ncia da vio
que

l�ncia no meio rural e at; seu agravamento. De fato, se se admite
o

-

PNl�A

agu

�crou uma expectativa quanto� soluç�o dos problemas mais

anos

dos enfrentados pelo homem do campo, agora, passados quase dois

desde seu lançamento, sem que se vislumbre uma alteração substancialna
ação do governo em ordem a resgata;r o compromisso assumido,

cria-se

uma situaç�o de perplexidade e, mais que isto, de frustaçio e de

des
ní

crença nas autoridades governamentais, o que certamente elevará a
veis insustentáveis a situaç�o de tens�o social e de conflitos

pela

posse e uso da terra.
O custo social diante do agravamento do quadro atual sig

nificar5 o sofrimento de milhões e milhões de familias, com a gen<=rali
z�ç5o das práticas e manifestações de viol�ncia já analisadas.

N;o bastassem os obstáculos de natureza polltica enfrent�

dos pelo PNRA e as dificuldades e deficiências de ordem administrativa
dai decorrentes, e que dizem respeito a aç;o do poder pGblico como

um

todo, e forçoso reconhecer a existência de dificuldades internas

ao

MIRAD e no INCRA, o �uc complica ainda 1nais o processo de cxccuç3o
PNRJ\.

do

(í 2

As dificuldades pollticas decorrem, de um laudo,
blemus vi vcnc inclos na SR-12, do Maranhão, que tem r;cu

dos pr�,

Supc ri II Lcnclcr1 l, ·

sob suspeita, por prntica de irrcgulnridudes aindi.t n�o upurad,1:-� e� pv I d
piopria postura adotada pelo Superintendente que n�o vem d�ndo a
da atenção

devi

à ação emergencial, deixando de atender às solicitações du

Comissão Coordenadora da Ação Emcrgencial, e, criando, assim, dificlil
dades no acompunhamento da ação.

De outro lado, essél.S dificuldados dccor

rem du mobilização de fazendeiros, proprict�rios de imovcis sob proce�
so de desapropriação, que vêm criando óbiccs não só atraves de

cwnp�

nhas e a�aques, dirigidas principalmente ao Superintendente do

Par�,

mas mediante proibição de �cesso às fazendas que uguardam vistoria.

e

As dificuldades de ordem técnicn e administrativa,quc vê rn
sendo colocadas pela SR's, referem-se
em sua liberação, e

à falta de ·recursos, ou� dcmorn

à falta de pessoal técnico para executar êls turef d :;,

tais como levantamentos de campo, vistorias� exame de documentação

e

análise dos processos de desapropriação.
Nesse campo, há, ainda, dificuldades na parte de

coor<le

naçao e de supervisão, não conseguindo a Comissão inteirar-se adequad�
mente das atividades em curso, seja por deficiência àa prÓrpia

Comis

sao - a maioria de seus membros não está podendo se dedicar integralmente
aos trabalhos da C0!"'lissão - seja em razão de uma c erta "crj_sc de autor:idad e"
que .crj_o. constrnngimentos, ja que o INCRA é o Órgão executor da

4'o

Reforma

Agrária e deve assumir imediata e integralmente a responsabilidade

p�

la ação fundiária na região do extinto GETAT.
Há um Gltimo aspecto nessa questão do Plano de Ação
gencial que requer comentários adicionais e que se refere aos
e

Emer

métodos

à forma de conduzir a ação. É que os resultados de uma ação não

es

tão dissociados dos métodos e da forma de sua conduçio.
No caso da ação emergcncial na área do Araguaia-Tocantin�
há que se ter em conta os ranços de autoritarismo deixados pelo

e presentes em boa parte do corpo técnico do extinto Órgão - que
Gltima análise, quem está executando a aç�o emergcncial - na

com 0 clientela da reforma agr�ria e com. as cntid�dcs apoi0�oras

que podem,

j

GETAT

é, cm

e

nc l us i ve, ;.inu 1 ar os resu 1 ta dos da ação [undi ár i .:1 cm cu ri;o.
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De fato, desde suu c:.truturaçiÍo rigidamente vcrlic:<.1ljza da, centralizando no Presidente do �rgão as decisões e fazendo das in�
tilncias intermediárias meros exec;utores das orient.:.içÕcs e detenninu
ç�es emanadas de cima, ate a relaç�o do Órg�o com o p�blico, o

GETA�'

constituiu um exemplo de militarização absolutamente incornpativel

com
de

a natureza complexa da problemática fundiária e com a diversidade

situações, marcadas por conflitos de interesses divergentes, que some�

•

te através da negociação e da ação transparente é possivel superar.
Não há naquela região entidade comprometida com a

refor

ma agraria, principalmente as entidade? de classe dos trabalhadores ru
rais, que não tenha levantado dúvidas e suspeitas sobre a atuução

do

GETAT. Denúncias de arbitrariedades, de corrupçao e de conivcncia

com

-

-

passei

os interesses dos mais fortes abundam nos relatos colhidos de

ros, lideres sindicais e representantes de entidades civis as mais

di

versas. Documentos remetidos ao MIRAD chega� a solicitar a demissão de
fune ionários nomir.almente citados como comprometidos com os

intcrcsscr;

do latifúndio.

•

Não há reunião com trabalhadores e com dirigentes sindi cais em que não se levantem criticas e denúncias contra a negligência,
a omissão e a parcialidade da ação de elementos do corpo funcional

do

Órgão. Recentemente, numa reunião em Marabá com lideranças sindicais e
representantes de entidades civis que atuam em defesa dos trabalhado
res, realizada no dia 24 de julho, e que contou com a participação
Secretário Geral Adjunto, Dr. MARCOS LINS, e do Diretor de

do

Recursos

Fundiários do INCRA, Dr. ANTENOR BONFIM, ouviu-se o depoimento ao
mo tempo dramático e contundente sobre a atuação de funcion�rios

mes
do

orgao.
Não se trata, evidentemente, de encontrar bodes expiató -

rios ou tampouco generalizar a todo

o corpo funcional do Órgão

ati

tudcs e comportamentos incornpativeis com o exercício do cargo público.

o registro vale corno preocupação para a necessidade de urna profunda r�
visão de métodos de trabalho e pautas de compo�tamento daqueles

que,

sc11do p�gos com o dinheiro do contribuinte, principalmente do contri b,1inte pobre, sabidamente o que paga mais impostos, deve servir ao pÚ-

6.4

J

.,

blico e nio servir-se do p�blico como sbi acontecer sobretudo qunr1do
se trata de servir aqueles que, sem outra nltcrnativr1, viio �aLcr

porta das repartiç�es p�blicas em busca de auxilio para a �oluç�o d<:

seus problemas!

•

·-

EDITORA REVAN LTOA.

DESARMAMENTO! DESENVOLVIMENTO

Mikhail Gorbachiov

Editora Revan - 44 p. - Czl 60,00.
•

"... a vida começa a mud;ar, embora não tão rápida e integral

mente como pretendemosº Existem pontos de vista diferentes a respei
to o Enquanto existem os que consideram. que as mudanças transcorrem

lentamente, há os que afirmam que nos apressamos demais".
- Mikhail Gorbachiov (p. 29)o

DES.ARMA.MENTO E DESENVOLVIMENTO reúne quatro importantes capÍ,

tulos. O primeiro

é uma entrevista que o Secretário Geral do CC do

rous, Mikhail Gorbachiov, concedeu ao diário Merdeka ("Liberdade")

de Jacarta, Indonésia. Gorbachiov detem-se na questão do desarmamen

to na Ásia e discorre sobre os novos rumos das relações econômicas

internacionais.

O segundo, fala sobre o·DESARMAMENTO E DESENVOLVIMENTO na

América Central, particularmente acerca das deliberações dos Presi

dentes da Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala,

na reunião de agosto Último, no sentido de encaminhar uma solução

pacífica e negociada para os conflitos na região.

O terceiro capítulo reproduz o documento de Gorbachiov, DE

S.Aillt1.AMENTO E DESENVOLVIMENTO, apresentado em setembro Último na re

união da ONU, realizada em Nova York o

.

, . capitulo
,
O último
e� um relato da recente reuniao promovida
,,.,,

por Mikhail Gorbachiov com diretores de jornais, revistas, rádios e

TV , artistas e intelectuais.tum texto fundamental para que o lei

tor amplie ainda mais seus conhecimentos sobre a renovação da demo

l..

cracia e do socialismo na URSS, através da política da glasnost/pe1

re st·roika.
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EDITORA REVAN LTOA.

� DEMOCRACIA, � SOCIALISMO
Mikhail Gorbachiov

80 po - Cz$ 100,00.

O que acontece na URSS, hoje?

.,

Quais os limites das reformas empre endidas naquele país?
Será possível que, 70 anos depois de Lênin conduzir o Partido

Bolchevique ao Poder, a URSS esteja vivendo um novo auge rev2
lucionário?

De que democracia se fala atualmente no país soviético?

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

Em Mais Democracia, Mais Socialismo o Secretário Geral do CC

do

rous,

questões.

Mikhail Gorbachiov, discute e esclarece todas essas

E traça um quadro minucioso das reformas políticas, sociais e
econômicas que estão sendo implantadas na-URSS.

•;
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E:: PELOTAS.
EXIGIMOS DAS AUTORIDADES GOVERNAt!ENTAIS SOLUCAO PARA O G�AVE
PR03LE!-� DA TERRA, EFETUA:JDO, �:A PRJ\.TICA, A REFORMA AGRA.RIA.
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!"'E:P:;:�SSP.O t.OS T:?J�BAL�IA['C,!\E� 0UE ASPIRAI< !--!ELHORES C'O:!'!DICOES f'.S SOBREVI
VE::CIA.
t/J\RIP. JOSE J AP.-:E'
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0 PROJETO DE CONSTITUIÇ�O on COMISSÃO
DE SISTEMATIZAÇÃO
UMA

RÁPIDA

VISÃO
/

Preâmbulo

- Título I: Dos Princípios Fundamentais
- Título II:.Dos
Fundamentais
.
.
. Direitos e Liberdades
-·-:: 'r°Ít.ÜiÕ .. i:f(: -·oa. Õrgari{zação ·ao· Estado
-- --· :=· 'TÍl:.urcr-rv ..·:-·�a -organ.:tz·àç�o-dos··põder
- es· -e- stsré·ma de -Governo - - Título V : Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas
- Título VI: Da Tributação e do Orçamento
- Título VII: Da Ordem Econômiéa e Financeira
Título VIII: Da Ordem Social
- Título IX : Disposições Transitórias

e_. ·

..

O PREÂMBULO

Nas Constituições,· o Preâmb_uro reproduz o sentimento

... ;.,___

n-ª

cional ou de poder no momento da promulgação. Assim, a atual Constitui
ção Brasileira tem como "preâmbulo" a manifestação autoritária dos Três

--

;,..- '-

-�-

._, _.·.. :·
..

.

....

Ministros Militares que impuseram a Emenda n2 l de 1969 com referências
aos atos institucionais que lhes atribuíam. tal poder.
·o preâmbulo da futura Constituição tem a preocupaçao com
a democracia participativa, os direitos sociais e a igualdade,bàstante
enfatizada. Manifesta-se o propósito-de construir "uma grande Nação bas�
ada na liberdade, na fraternidade, na igualdade, sem distinção de raça
cor, sexo, procedência, religião ou qualquer outra" ; afirma-se que
a
grandeza da Pátria está na saúde e feticidade do povo, na sua cultura
.
na observância dos ?ireitos fundamentais da pessoa humana, na equitativa
distribuição dos bens materiais e culturais, na proteção especial à cri;
ança e ao adolescente.
-É enfatizado que a "soberania reside no povo, que e fonte

.

de todo o poder; os podere� inerentes à soberania são exerci<Jos por repr�
sentantes eleitos ou dire�amente pelo povo". É repudiado o autoritarismo
e garantido o modo dcmocr�tico de convivincin e organização estatal
a participação do povo no.'processo político, econômico e social.
...........· ·. :.·.. -·
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·.:
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TÍTULO I: DOS PRINCÍPIOS FUNDJ\MENTAIS
Inovador e ou sa�o, o texto que abre a futura Constitu i
ção, tem entre outros, estes conteúdos:
- O Brasil é um Estado de Direito Democrático que visa a construir uma
sociedade livre, j u sta e solidária e tem �orno fundamentos a soberania,.
a cidadania, a dignidade das pessoas e· o"pluralismo político.
- O poder pertence.ao povo que o exerce diretamente, nos casos previ�

tos na Const ituição, ou por intermédio de representantes eleitos.
l
•
I--· _____:_ �.çi.12�erri=.�e._9!3__!_rjs__ poq����_:__!,�g_!._� ta t!.Y-�t- f;:?S� cu�iY<.? ..e. J_�º ic;_i�F iq !--··-· ____
'
O nome·do Brasil continua a ser o de República Federativa do Drasil.
.- são definidos "objetivos fundamentais" do· País : garantir a indepen
dência e o desenvolvimento; erradicar a pobreza e reduzir as desigua�

'

0

e
dades sociais e regionais; promover a superaçao dos preconceitos
formas de �iscrim�nação.
- Há uma dec laração sobre as relações do Brasil com o mundo, fundamere·
tadas na independência nacional, nos direitos humanos, na autodetermi-·

:
·[

:l

naçao dos povos, na igualdade dos Estados , na. solu ção pacífica

dos

� onflitos, na defesa da paz e no repúdio ao terrorismo e ao racismo .
O Brasil defende um tribunal internacional dos direito s humanos.

···-.

·- O Brasil afirma que buscará a integração dos povos da América Latina
numa comunidade latino-americana de nações,
TÍTULO II : DOS DIREITOS E Gl\Rl\NTIJ\S FUNDJ\.MENT/\IS

•j

-. __- ....�-: :-·
...

.

;..

· Ne ste título estão quatro categorias de direitos: indi
viduais, co letivos, sociais e políticos, além das questões de naciona
lidade e partidos políticos .
O reconhecimento a "direitos coletivo s " na Constituição
representa um passo importante, para a revisão do direito tradicional
brasileiro sempre centrado no individual. Nas comi ssões temáticas ese
assunto tinha um conteúdo mais profundo e _caracterizado; nos trabalhos
do relator perde u um pouco esta autonomia e acabou integrado a um ca
pítulo �ompartilhado por direitos individuais e coletivos.
A questão e tão importante que merece

um

exemplo

co d� efeitos : até aqui, a sistemática jurídica brasileira olha

:1

·-

,. t.

·l

práti

di
reito de reunião, como um direito individual deste cidadão estar
ali
reunido a ou tr os. A partir de agora o direito de reunião gera u rna nova
realidade jurÍdica;da reunião nasce um direito coletivo dos reunidos.
Os resultados práticos serão grandes no futuro e após mudnnças nas le
gislações, para associaçõe s, sindicatos, iniciativas comunitárias
ou
coletivas.

1
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O t.ítulo como um todo significa avanços consideráve is

e m relação a tudo o que já se teve no País, em matéria de Constitui
çoes. Assim mesmo, perdeu um tanto da força inicial que tivera nos d�
bates temáticos.
/
ao
O problema da igualdade e exemplar <le r etrocessos
longo dos textos. Inicialm ent e ela e stava associada a uma nova visão ,
incorporada a sistemas ju r ídicos até conservádores como o do·s Estados

Unidos. Não há igualdade, sem mecan ismos para compensar as desigua l da·-: d
. es •. _J)� cl .a.rar. s_impl.es ment.e que.. todo�_.são. igu�üs .. perante .a_ l ei.,_ -�--te!J ter__
tratar igualmente realidades desiguais e co rre-se o risco de que a lei
concorra para cristalizar as própri as desigualdades através do
trat�
�ento igualitário.

-

a) Direitos Individuais e.Col etivos
- A dis� rimi�ação contrária a direitos e libe rdades e crime inafiançi�
vel.

·l

...

- A manífesta�ão de pensamento é livre, mas proibido o anonimato. Exi 2
t e o direito de resposta e de· indenização por yano.
� Liberdade de consc i incia e de crença, livre exercício de cultos reli
°
giosos e prot eção, na forma da lei, a locais de cultos e l l turgias.
sair
� Qualquer pessoa pod e, em tempos de paz, entrar, permanecer ou
) com seus bens, do B rasil.
g
�- A prática da tortura é considerada crime inafiançável e nao susceti
'vel de anistia.

'

..

.

Atendendo às qualificações profissionais que a l ei exigir, e

o ex ercício de qualquer trabalho.

Â garantia de contraditó rio e ampla defesa do processo judicial

•.

estendida ao processo administr at ivo.

1
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- Ninguém s erá considerado culpado ou identificado criminalmente antes
da condenação definitiva .
- Quando a ação p�bl ica (do promotor) nao fo�\intentada no prazo legal,
seri ad�itida ação privada (da vítima) nos crimes de açã� p�blica.
- A pena não passará da pessoa do condenado, mas, a obrigação de repa
rar o dano ou perdimento de bens poderão ser estendidos qOS sucessores
· até o limite do valo r a eles tr ansferido.·
- As penas serão as seguintes: priv_ação da liberdade; perda dos bens;
mu l ta; prestação social alternativa; e suspensão ou interdição de
di
reitos.

. i
1

livre

- Não haverá pena �e mort e , de caráter perpétuo, de trabalhos forçados
de
�u de banimento. (A pena de morte antes tinha a exceção dos casos
guerra').
- Prisão só em flagrante delito ou ordem judicial. Imediata comunicaç5o
ao· juiz e à f.::i111Ília do [)reso do local onde se encontre .
- Respeito à integ�idade física e moral dos presos; as presidi�rius ts
riÍo dirr.ito dr. pr.rmaneccr com seus filhos durante ô amument.,::,ç;ío. 1-:�;t,::,
hclcci.111cntos dü,tintos pa r.-:i _cumprimento da pena, conforme õ noturez,:1

'''

I'

1

do delito, u idade e os antecedentes do apenado.
- Não haver6 prisão civil por dívida. Exceções: obrigação alimentícia
e depositário infiel, este inclusive no caso de tributos recolhidos ou
descontados de terceiros.
- Ninguém será privado de direitos por convicção religiosa ou filosófi

t.Q
co-polÍtica, salvo os qu·e se negarem a cumprir obrigação legal a
dos·�mposta ou sua prestação alternativa prevista em lei. Este princi
pio, compatibilizado com outros pontos·da Constituição resulta no fim
.. - -.. - ----do -odioso--sistema . de --p�rda da nacionalidade pelos que se negam ao ser_
;_�___ ·-_ ..viço..m.ili tar._pàr_ impos.i..ção_cJ.e _consç:iê.nc.ia . . e .re l..igião ;J19..c>ra. el.e s. te ciio__
um serviço civil alternativo coordenado pelas próprias Forças Armadas.
- É livre a expressão intelectual, artística, científica ou de comunicª

ção independentemente de censura ou licença. Neste Último assunto - co-municação - tem que se consultar o capítulo próprio sobre as emissoras
de rádio e televisão e onde é vedada a censura política e ideolÓgice,

mas, previstos instrumentos necessários para defender a pessoa da exibi

1
.1

ção de progra�as ou mensagens que atentem contra a moral e os bons cos
tumes ou incitem à violência e da propaganda comercial de bens e servi

ços nocivos à saúde.
- Todos tem direito de receber informações dos Órgãos públicos, exceção
feita às imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. É asseg�
rado.o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
contra a ilegalidade ou abuso e poder e a_obtenção de'certidÕes
defesa de direitos ou esclarecimentos de situações, sem pagamento

.

1

•

•

•• ::
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-

para

de

taxas.
- Proibida a extradição de brasileiro. No caso do brasileiro naturalizQ
ou
do poderá ser extraditado por crime comum anterior à naturalizaç�o

envolvimento no tráfico internacional de drogas.

- Por crime político ou de opinião nem o estrangeiro poderá ser ext
i
i
tado.
- É previsto o asilo a estrangeiros perseguidos em razao de convicções

políticas.
-É assegurado o direito de propriedade, protegido pelo Estado. o seu
exercício é subordinado ao bem-estar social, à conservação dos· recuI
sos naturais e à proteção.do meio ambiente. A desapropriação será justa
e pr�via. Lembre-se que sobre propriedade existem dispositivos especi

. .. .

..,

l

·,

ais que complementam este' princípio geral ou o adaptam a casos especiais,
tanto na reforma agr�ria quanto na-�b�t� urbana.
- Não pode ser penhor.:ida a propriedade rural de até 25 hectares traba
lhada apenas pela família.
- O direito de herança continua assegur.ado. Na parte tributáriu há
a
inovação de imposto sobre a herança.
- O Estado dcfendcrú o consumidor .

-·�
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·Livre assistência religiosa nus entidudes civis e miliu1res de inter
nação coletiva, desde que soli�itada pelo interessado .
lg
- Direito de reunião · livre, desde que pacífica � sem armas, em
cais abertos ao público; independe de a�torização, só sendo exigido

. 1

'·--

-

'

····-

..

pr�vio aviso� autbridade quando a reunião
pessoas ou veículos.
- É plena a liberdade de associação, desde
çÕes e coope�ativas não dependem de prévia
_r_em .. (1:1.n�ªqas: ..l\?__ .f! ssoçJ_aç9�-� -��lll�� � s_�rã
. 9.

prejudicar o fluxo normal de

que nao paramilitar. Assoeiª
autorização estatal para se
g t s�o � vida
_ s _ç9mpu �.sor �a.í!len te
_ __

por decisão judicial. As entidades associativas tem legitimidade
para
representar seus filiados em juízo ou fora dele, quando para tal autori
zadas por seus estatutos.

- Gratuidade dos atos da cidadania para os pobres e de algumas das açoes
previstas.

Observação: Deixou-se de enumerar direitos que já

·!

forma na trad�ção das Constituições Brasileiras.

b) Instrumentos de Defesa dos Direitos
Habeas-corpus: para proteger quem esteja ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de pg
der.
- Mandado de segurança: proteção a direito líquido e certo, individual
ou coletivo, seja qual for a autoridade responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder e estendida esta proteção contra a conduta de particula
res que estejam no exercício de atribuiçõe·s do Poder Público. A novidade

.1

..
··-·

constaram da mesma

é o mandado de segurança coletivo, por partido político, organizução
sindical ou associação, legalmente constituída há pelo menos um ano, em
defesa de interesse de seus membros ou associados.

1
l

.'

Ji'

- Mandado de injunção: � a medida judicial para ser impetrada quando a
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de liberdades
constitucionais e de prerrogativas básicas do cidadão como nacionalida
de, soberania popular e cidadania. Este recurso é dirigido aos direitos

j

-

fundamentais. Nos demais casos será aplicada a inconstituconalidade por

omissão. O mandado de injunção sera direito de qualquer cidadão.
A de,
claração de inconstitucionalidade por omissão terá limitações.
- Habeas-data: direito novo no Brasil, Visa assegurar o conhecimento de
informações referentes� pessoa, cm registros, bancoa de dados etc. e a
retificaçio das mesmas. Isto 6, o cidad�o terá direito por habcas-daLa

.,_ ..'. - !

.'

1

.l

de· saber o que consta sobre ele no SPC, num cadastro de banco, no SNI ...
- Ação popular: sofre modificações apcr[eiçoadorfis, Agora é gratuita
salvo caaos de comprovada mci f�. Qualquer pessoa física ou jurídica clo
ao
miciliada no Brasil pode propô-la para anular ato ilegal ou lesivo
patrimônio público, à moralic!nde administr.::itiva, à comunicl,:ic.le, il :.ocic
da1le cm <JCral, ao rneio ambiente, uo patrimônio histórico-culturdl
ou
ao conr;umidor .

.

'

-· --- r�
1

. ,,·'
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vil.la,
- Juri: continua o .juri popular para os crimes dolosos contra a
com plenitude de defesa, soberania dos veredictos e sigilo das votnções.
- Ação de inconstitucionalidade: contra atos que, ppr açao ou omis�ão
'tiram preceitos da Constituição. Es-tá_ prevista no Capítulo do Judiciário,
Titulo da Organização dos Poderes. Será proposta perante o Supremo TribQ
nal Federal. Vale p:3.ra ato ou omissão. Poderão propô-la: o Presidente. da
República; o Primeiro-Ministro; a Mesa da Cirnara, do Senado ou de Assem
bléia Legisl�tiva; o Governador de Estados;

o Conselho federal da OAB;
__ partido político com representação no C.ongresso;. Procur.ador:-gerê\l. da .Re.:-.._ _
e
pública e Procurador-geral da Justiça de Estado ou Distrito Federal;
so
Confederações Sindicais. É importante a abertura, porque atualmente
pode propor o Procurador-Geral. O acréscimo da inconstitucionalidade por
omissão de ato ou lei é também um grande avanço.
e) Direitos Sociais
•- Direitos iguais para trabalhadores urbanos e rurais e para o trabaI
dor avulso. O� empregados domésticos terão apenas uma parte dos direitos,
indicada no �exto.
t'
-· Garantia de emprego contra a despedida imotivada, prevendo-se os casos
de motivo de despedida (contrato a termo, falta grave e justa causa
fato da �mpresa) com regulamentação na lei .

. :q- Seguro-desemprego

por

e FGTS.

�,- Salário-mínimo, unificado no País, capaz de satisfazer as necessidades

do trabalhador e de sua família, com reajustes periódicos para preservar
o poder aquisitivo. É proibida qualquer vinculação ao salário-r.iínim�. Os
pisos salariais serão proporcionais j extensão ·e complexidade do traba
lho. Os salários são irredutíveis, salvo acordo coletivo.
13 2 salário com base no sal�rio ou aposentadoria de dezembro.
da
Participação nos lucros, desvinculada da remuneração, e na gestão

.i

empresa como for definido em lei ou negociação coletiva.
Salário-fatnÍlia.
}

·i

-

Jornada não superior a oito· horas diárias e 44 semanais; no trabalho

em turnos de revezamento, jornada máxima de seis horas. Remuneração
cm
dobro para trabalho extraordinário. Descanso semanal obri�atório. férias

·� .
:

• 1
1

-l
,,

!

··.-

·anuais, com remuneração integral.
- Licença remunerada a gestante, sem prejuízo do emprego ou do saJcirio ,
de 120 diêls.
e
- Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no mínimo 30 dias,
direito� indenizaçio.
- Aposentadoria, regulada adiante no capítulo da previdência soci,Jl.
- Adicional para atividades perigosas ow insalubres.
- Reconhecimento dos convenções coletivas do trabalho.
Proibiçêio ele distinçZío cntr.e trabalho m,1nué.1l, técnico ou intelcc:1.11al e
entr0 os pro(is:üon.:iis re�pectivos.

•

,

..
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Proibição de diferença de salário ou critério de admissão por sexo
cor ou estado civil.
Uma novidade neste campo foi a introdução da nao p�escri

ção dos direitos trabalhistas até dois anos após a cessação do contrato
de trabalho. Atualmente, para os trabalhadores urbanos, a prescrição
ocorre depois de dois anos d o fato.

A locação de mão de obra somente sera permitida em casos
. difinidos em lei.

: ------- ----- -·· - --- - ----0..pescador .-ar.tesanaL e o. -Produtor _rural em regime .de __ ecQ _
nomia doméstica, sem empregados pern�nentes (como produtor entendendo-se
também os meeiros, parceiros e ·arrendatários), terão cobertura previden
ciária.

-

A associação sindical é considerada livre, nao podendo

o

poder público interferir nela, nem a lei exigir autorização para funcio�

namento de sindicato. Porém, existirá apenas uma organização sindical
por categoria .profissional e base territorial (unicidade sindical), sen
do esta definida pelos trabalhadores interessados e não podendo ser
mg
nor do que o município.
A contribuição sindical·será fixada pela assembléia e de�
contada em folha. o aposentado terá direito a votar e ser votado no sin
dicato. Os sindicatos poderão representar seus filiados em questões judi
ciais e administrativas.

livre, proibida a dos patrões. Os trabalhado
ao
res terão a responsabilidade de garantir os serviços indispensáveis
A greve é

•

atendimento das necessidades inadiáveis da população. Abusos serão puni
dos pela lei.
Os trabalhadores e empregadores terão participação nos OL

• 1

gaos de interesse profissional ou previdenciário.
Empresas com mais de 50 empregados reservarao pelo menos
10% das vagas para maiores de 45 anos. Este dispositivo suscitou �uita
reação.

-·

. _.:

d) Nacionalidade
S5o mantidas as regras tradicionais das Constituiç�es

SQ

bre brasileiros natos e naturalizados. A mudança esti na �uestão da du
pla nacionalidade. A atual Constituiç5o n;o aceita que um. brasileiro tg
O
nha outra nacionalidade; ao assumir esta outra, perde a brasileiru.
dQ
futuro texto cala sobre o assunto, não definindo se aceita ou n�o a
pla nacionalidade, mas, deixando de prever a hipótese de perda do c.:oradi

•.

-,. :.

. 1
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çao de brasileiro por ter assumido outra nacionalidade.
116 um abrandumento dos cargos privativos de hrasilciros
natos: Presidente d.1 ílcpÚbl.ica, Presidente Uil Cnrnara e do SenncJo, Pr.i rn ci
ro-Ministro, Ministro do STr-, Ministro de Ei.;tado, diplo111.:itas e miliuarcs.
e) üircito9 Politicos
O voto do .-inal[nheto continuo filcult.:itivo. O voto

'.

O(\
'
facultativ� entre 16 e 10 anos e após os 70. Os cabos e soldados pas�am
mi l_i�
a ser eleitores, salvo os conscritos d�rante o período do serviço
tar obrigatório.
de
O domicílio eleitoral para alguém ser candidato sera

.seis meses (título na circuscrição na qual vai concorrer).
São- fixadas idades mínimas para alguns cargos: 35 anos p�

ra Presidente da República e Senador; 30 para Governador; 25 para Prefei

to; 21 para deputado federal e estadual. Isto significa retrocesso
PºK
que a prefeito podia acontecer desde os 18 anos. O mesmo com a candidatg
· ra a deputado federal: a Emenda 25 à atual Constituição fixou em 18 anos
- .. - -- .. . - - ·-·-iími'te º"minimó ·de .. idade para concorrer.
Continua sendo vedada a reeleição de prefeitos, governadQ
o
res e presidente da república. são inelegíveis os seus parentes até
segundo grau no território onde exercem as funções. Os demais casos
de
inelegibi.lidade ficam para a lei co1nplementar regular.
Abre-se a pos·sibilidade do mandato eletivo ser impug .

·---

·-·-o

-

até 15 dias depois da diplomação por corrupção, abuso do poder econômico
ou fraude. é um prazo ainda pequeno, porque a maioria dos processos que
1
t�ntaram responsabilizar eleitos por tais delitos, caducaram em face de
que a lei atual exige que sejam apresentados até a diplomação.

�,,

Estabeleceu-se também uma regra de que a lei que disponha
iobre o �recesso eleitoral entrar� em vigincia um ano depois de aprovada.

para
�Uma r�gra nas disposições transit6ri�s suspende este dispositivo
· as eleições do pr6ximo ano.
f) Partidos Políticos
Mantem-se liberdade de organização partidária. Os purti
dos devem observar os seguintes ponios: caráter nacional; proibição
de
recebimento de recursos financeiros de entidade ou governffi estrangeiros
ou de subordinação a estes; prestação de contas ao Tribunal de Contas da
União e funcionamento parlamentar regulado em lei.

·,

. ·,

,

Os partidos agora terão autonon,ia para definir o seu·en
cionamento interno; at� aqui �le era regulado pela Lei Org5nica dos Par
tidos Políticos.
· A Constitujç�o tamb6rn assegura acesso aos recursos do fun
do partidário e ao rádio e televisão gratuitamente .

l
·,

militar.
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Continua sendo proibida a utilizaç�o de organizaç�o para-
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TÍTULO III: DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

.I

-

A República Federativa do Brasil compreende a União,

os

posição transitória transforma em Estados os territórios de Roraima
Amapá).

e

Estados, o Distrito Federal e os Municípips. Os Territórios integram . a
ser criados ou reincorporados por lei ccmpl�mcntar (diâ
União i podem

A criação de novos Estadns, incorporação ou desmembramen
.to depende de votação das Assembléia Legislativas, plebiscito das populª
·--_ções---in_teressada,s e -aprovação·· pelo Congr-e sso--(disposição- transit--ór ia- cria
o Estado de Tocantins).
A regra clássica de que nenhuma instância do poder públi
co pode "adotar religião" ou "manter com seus representantes relações de
dependênci,a" permanece..
A relação de tens da União é acrescida para a proteção
de
ng
aspectos de preocupação mais recente. Por exemplo: terras devolutas

·!

cessárias ài �ias de co municação e� preservação ambiental, os recursos
naturais da plataforma continental, os terrenoi�de marinha, o subsolo e
os recursos minerais ou potenciais de energia elétrica, as cavidades na
turais subterrâneas e os sítios arqueológicos ou pré-históricos, além

das terras indígenas. Isto ao lado dos bens que classicamente são a ela
,)üatribu,Ídos.
1
Os Estados, Dist�ito Federal, Municípios e Órgãos da Uniao terão participação no resultado da exploração econômica de recursos

�--�

naturais em seu território ou na plataforma continental. A
Fronteiras (SOKm ao longo da fronteira terrestre) continua.

.
'

.

de

Entre as competências da União:
Relações externas, guerra e paz, defesa nacional, permissão de trânsi

• 1

e'-.. ·1·
- . � ·.

Faixa

to de forças estrangeiras.
- Estado de sítio, de defesa e intervenção federal.
Autorizar produção e comércio de material bé\ico.
- Emitir moeda, administrar o'câ�bio, fiscalizat as atividades financei
ras, de crédito e de capitalização.
- Elaborar e executar planos regionais e nacionais de desenvolvimento
�provado� pelo Cong�esso.
-Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional.

l
l

.

- Explorar diretamente ou por concessão ou permissão os serviços n0cio-

nais, interestaduais e internacionais de telecornunicuçõcs, radiodi[us�o

e transmiss�o de dados; energia elétrica e apr.oveitamcnto energético de
cursos a·• água; navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aerorortuQ
ria; tr'ansportc, ferrovinrio e aquaviário que trunsponham os limites
de

'1

!

-,

Estado ou Território; transporte rodovicirio interestadual ou intcrnacio
nul de pc:iss.:iuciros; e os portos m.:irítimos, f_luviais e lacustres.
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do
- O Poder Judiciário, o Minist�rio Público e a Defensoria P�blfca
Distrito Fc�cral e.Territórios.
- As polícias federal, roddvi�ria e ferroviária e, ainda, as polícias mi
litares e corpos de bombeiro do Distrito'Federal e Territórios. Polícias

1

I

marítima , aérea e de fronteiras.
- S��viços oficiais de estatística, geografia e cartografia de âmbito nª
cional.
Classificação_, para efeito indicativo, .de diversões públicas e de prQ
. - -·-. - ·-·-·----· ..... ··- ..... . ·-···--·· ... ..
gramas de telecomunicações.
·---·· · - --------·-·-·-----··--·- --···--· ---··-··
Anistia.
- Defesa permanente contra calamidades públicas.
- Sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos; Sistema nacional de desenvolvimento urbano (incluindo habitação, sõneamento básico e
•i
t an portes· urbanos); princípios para o Sistema nacional de transporte
� �
.
viaçao.
- Serviços e instalações nucleares, com monopólio estatal para a pesqui

---·---------------

sa lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio

de minérios nucleares e derivados.. A ativida.de nuclear será admitida Pi!
ra fins pacíficos e sob aprovaçao do Congresso. Usos medicinais, agríco

.1
1

..
.,

las, industriais de radioisótopos poderão ser concedidos. A responsabili
dade por danos nucleares índepéndénté da existência de culpa.
.
.
Inspeção do trabalho.
- Estabelecer áreas e condições para a garimpagem em forma associativa
(�a Oidem Econ8mica e atribuída preferência aos garimpeiros organizados
em cooperativas na exploração de riquezas em locais onde já estejam).
-· A União operara a rede pública para fluxo de dados transfronteira.

Na questão da competência para legislar, o texto reorgani
zou as regras tradicionais. Num Artigo indica a competência privativa da
União, relacionada com os pontos anteriormente citados. Noutro artigoÃ
trata, pela primeira vez de forma org?nizada, da competência comum
União, Estados, Distrito \ede�al e Municípios. Aqui temos novidades:

JP

- Guarda da Constituição, leis e instituições democráticas.
- Saúde, assistência pÚbliéa, proteção aos portadores de deficiência
acesso a cultura, educação e ciência.
Proteção de documentos e bens de valor histórico, artístico ou cultural
e dos monumentos ou paisa�ens notáveis e dos sítios arqueológicos. Impe
dimento da evüs5o ou destruição de .tais .. bens.
e
- Proteção ão meio ambiente, combute à poluição,preservaç�o de fuuna
flora.
Produç5o agropecu�ria e abastecimento.
- Construçi.Ío de moracliu3 e rncl11orio.s n<1s condições habitélcionélis e de snng
amento. Combate as causas da pobrezu e féltorcs de murginnlizaç;o socinl.
Por Úl.Umo, organiza noutro artigo ü . compctênciu coric,)r
rcnte da !lni5o e dos !;:�;todos n Distritó Fcdcr:-:il (n3o inclut<io!3 ó:; niunici
pios), cxplicünclo que

. -------- --r-r

.

-

11

tão:

Direito Tributário, penitenciário, e econômico; orçamento,

juntas comerciais, cuntas forenses, produção e
consumo;
juizados de pequenas causas.
- Caça, pesca, florestas, conservação na natureza, defesa do
solo e dos recursos ambientais, controle de poluição. Pro
paisagístico.
tenção ao patrimônio históricos, cultural
Responsabilidades por danos ao ambiente e ao consumidores.
- Educação, cultura, ensino e desporto.
- Previdência, defesa da saúde, normas de protenção dos po�
tadores de deficiências física, proteção à infância e ju
ventude.

e

- Assistência judiciária e defensoria pública.
- Direito urbanístico e parcelamento do solo urbano.
Já, aos Estados cabem ·as, "competência;.q/ n lhe s�
jam vedadas por esta Constiutição". Ou seja: aos Estados
caberá tudo o que não for exclusivamente da União ou
do
município.
A criação, desmembramento, função de municípios
dependerão de plebiscito às populações interessadas
e
dar-se-ão por lei estadual.
As terras de aldeamento indígenas extintos pa�
sarao para os Estados.
Os deputados estaduais mantém o atual numero e
terão as mesmas prerrogativas dos deputados federais (im�
nidade do mandato). A sua remuneração será fixada de uma

e

para outra legislatura.

O Governador e Prefeito sao eleitos pelo mesmo
sistema do presidente da República ( maioria absoluta no
primeiro turno ou um segundo com os dois mais votados
sempre pelo voto direto). A posse do governador e do Pre
an
feito será dia lQ de janeiro e a eleição até 45 dias
tes.
Os Municípios ganham um pouco de aunomia, com o
de
direito de elaborarem a Lei organica através do voto
a
dois terços de sua Câmara dos Vereadores. Atualmente,
maioria dos Estados impõe um padrão único de Lei Orgânica
para todos so seus municípios.
Os vereadores também passam a ter inviolabilida
de por opinões, palavras e votos no exercícios do mandato
e na circunscrição do Município. As organizações comunitá
rias terão participação no planemamento municipal e a ini
ciativa popular tem de ser contemplata no processo legis-

11 -· A

�

.

'

lativo do Município.
A 6onstituiçãodo Estado fexará regras para o numero de
vereadores proporcionalmente ao eleitorado. O Mínino é nove.
O Máxino em municípios de até um milhão de habitantes e
de
21. Até cinco milhões e de 3 3 o maximo. f: acima disso o 1'ume
ro de Vereadores será de 55. Tembém a Constituição do Estado
fixará regras sobre a remuniração de prefeitos e vereadores,
a qual será determinada de uma para outra legislatura.
Ao Município compete agora criar ou suprimir distri
tos anteriomente, isto dependia da Assebléia Legisltiva do
Estado.

-

12

çoes:

algumas inova-

- Com a cooperação técnica e financeira da União e do estado, sera re s 
ponsável pelos programas de pré-e s cola e ensino fundamental e s erviços
de s aúde da população.

-

i
•

1

.

1

-

Entre as atribuiçõe s do Município temo s

j

1

·j

• 1

/

Promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
P-ª
controle do u s o, P?rcelamento e ocupação· do solo urbano. Proteger o
trimônio his"tÓriéo-cultural local.
_
_
·
No processo de prestaçao de conta s e controle pela Camara

de Vereadores -;-i;: ib�;;;;1· ;,;··ê�;:;ta;,-·��-;; -n�� idad;-� ��- ��� ,",;5 - fi-ca; i;-· -.- -60 di� s à disposição dos contribuintes para exame. Qualquer cidadão pcderá
questionar sua legitimidade, nos termos da lei.
O Distrito Federal ganha autonomia. Elegerá um Governador
e uma Asse�bléia Dis trital, com mandato s coincidentes com o s dos Estados.
Além da Jus tiça, as polícias civil e militar e o corpo de
bombeiro s pertencerão à União e quanto às polícia s , uma lei di s porá
SQ
bre sua utilização pelo Di s trito Federal.
O Distrito Federal não poderá ser dividido em Municípios
e disporá de uma Lei Orgânica aprovada.por dois terços de sua A s sembléia.
As regras da intervenção da União nos Estados mante�-se
,
próxima s da tradição con s titucional brasileira. Entre o s casos de intervenção fôi acre s cido o da não observância do s princípio s constitucionais
referentes aos direitos humdnos. Tamb�m seguem a tradição, as regras SQ
bre intervenção do Estado em Município s . ·
A administração pública vem organizada num capítulo e�p�
cial·que inclui disposições gerais e regra s específicas sobre servidores
civis e militares .
Entre as disposições gerais temos:
- Princípios da legalidade,impes s oabilidade, moralidade e publicidade P-ª
ra o s atos da admini s tração pública, exigindo-se motivação suficiente e
razoabilidade.
que
- A s reclamações sobre s erviços públicos serãodisciplinadas em lei
preverá medida s administrativa s e disciplinares.
- A improhidáde
administrativa será punida com suspen s uo dos direitos
políticos, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarci�en
to. Também serao previstoses prazo s de prescrição.
- A remuncraçâo dos s ervidora� civis e militares deve ser revist� na me�
ma, �peca e nos me s mos Índices.
- Haverá, por lei, uma relaç�o entre maior e menor sal�rios da adrninis
traç3o p�blica, tendo como teto o que recebem o s membros do Congresso
Nacional, os Ministros do Supremo, os Mini s tro s de Estado e os corrQspon
dentes em Estados� Municípios.
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- Lei ordinária fixará os vencimen
tos e vantagen s dos mc111bros do Cong
re2
so Nacional, dos Minis tros do Supr
emo e dos Ministros de Estado.
- Cargos e empregos iguais de poderes
diferentes não poderão ter diferen
ças, re ssalvadas as vantagens de cará
ter ,individual rn de natureza e
lQ
cal de trabalho.
- Pare ntes até segundo grau de qualqu
er autoridade -não podem ocupar
car
go ou função, salvo por concurso púb
lico.
- A re muneração dos servidores púb
licos não poderá te r vinculaçõ
es.
- A acumulação remunerada de car
gos é proibida, mas, lei com
plementar PQ
der
·-····
........á
es.
... .. ir
. - abr
. .... ·-exc
- eçõ
.
.. .. ·· ··-- ·-·- ·· -- · ·- · · -- · ·-· ·
Quanto aos servidores civis,
é dete rminado o concurso (de
prov.as ou de provas e títulos )
público, para ingresso na prim
e ira inves
tidura .Dois= anos ap5s, tais servidore
s serão e stáveis.
Os concursos públicos deixam de
ter um prazo de validade.
Os cargos em comissão e funções
de confiança serão ocup
dos prefere ncialm ente por servid

ores , nas condições dispostas em
lei.
O se rvidor público civil passa
a ter o direito de
greve e
à livre orgar:iização sindical,
com as mesmas re g as dos demais
tra
balh<11
. dore s.
,-

Um percentu<1l dos cargos públic
os se ra reservado a pessoas
portador� s de deficiências.
A aposentadoria se rá compul
sória aos 70 anos e voluntári
�o ºs 35
a
anos de se rviço para homens
J
e 30 anos para mulheres. Os
pro
fes
sorcs continuam com o direito
à apos.entadoria aos 30 anos
de
ser
viç
o
par
u
ho�ens. e 25 para mulheres ,
desde que de efetivo exercí
cio das funçõe� de
magistério.
,po completo.

·l
j

j

1

� .J'

Os prove ntos se rao integrais
quando o

se rvidor

tiver tem-

Os aposen tados e pens ionist
as do serviço público terao
s eus proventos revist
os da mesma forma que a remune
ração dos servidorcsA
em atividades, inclusive no cas
o de reclassific\1 ção ou transf
orn1c.1ção do�
cargos.
As regras dos

se rvido res

militares permanecem muito próxi
mas das atuais . Ainda lhe são vedadas a greve e a sindicalização. Na atl
va não podem ser fil�ados a partido político.

As regiões de desenvolvimento estão previstas e serao ar
ticuladas pela União, para efeitos administrativos. Uma lei compleincntur

vai dispor sobre
gião.

-· .,

él

intcgraçiio e a composição dos orgzrnisrnos region,.'.lis.

llavcr�o incentivos fiscais

e

outros, a nível de cada

rg_
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TÍTULO IV

0/\ OHC/\NIZ/\Ç/\0 DOS PODl.mr::s

SISTEM/\ DE GOVERNO

P.

gQ
pelo Parlamentarismo corno forma de
de 15 �e março, aos 8stados na próxima
redigirem suas leis orgânicas.
proporcional para eleição dos deputados
A eleição do Presidente, dos governadores e prefeitos obe
dece ao princípio da maioria absol�ta. Se nenhum candidato alcança a maig
·-ria··absoluta no· primeiro turno, realiza-se um segundo entre os dois mais
vo�ada,.-Sernpre pelo voto direto-.A..P.leição. é_pre'-(ista _para noven_ti:l d_ias ant;_es da b:9S_se
e o segundo turno dentro de trinta dias da proclamação do resul til do.
A Comissão decidiu
verno, aplicável à União a partir
legislatura e aos Municípios apos
Foi mantido o voto

l--- --·-···

-

Os mandatos são _os seguintes: Senador oito anos, deputado
federal 4 anos e Presidente da Rep�blica 5 anos. Governador, Deputado Ps
·tadual, Prefeito e Vereador: 4 anos.
Não haverá mais vice-presidente. No caso de substituição
ou sucessao sao chamadosoPresidente da câma�a, o do Senado e o do Suprema
Mas, sendo vago o cargo de Presidente convoca-se nova eleição dentro de
45 dias iniciando um novo mandato.
O n�rnero de deputados federafs por Estado e o Distrito F�

deral será fixado pela Justiça Eleitoral proporcionalmente à população,
sendo que a menor bancada será de oito e a maior de 60 deputados. Cada
território, menos Fernando de Noronha ,terá 4 deputados. Das disposições

-

- - ... .

..

.:
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transitórias diz que nenhum Estado dirninui�á sua bancada na próxima elei
çao.
A eleição para o Senado continua pelo sistema majoritário,
sem a aplicação da maioria absoluta. ·Cada Estado e o DF terão três sena
dores. O senador será eleito com dois suplentes.
As atribuições do Congresso Nacional sao muito fortaleci
das em relação à atual Const ituição. Entre as novas atribuições est5o a
qued�termina a realização de referendo (nos casos em que ele não e autQ
mático e determi nado pe)..a Constituição), sustar atos normativos do Execu

tivo que esteja1n inv adindd a tompetência iegislativ a, apreciar os atos d e
concessão de emissoras de rádio e televisão, escolher dois terços dos mem

de propriedade.
autorizar a aquisição
bros do 'Tribunal de Contas dil União,
.
..
rurais por estrilngeiros e a exploração de

riquezas minerais em terras in

dÍgenas e aprovar previamente concessões de terras públicas com ilrea supg
rior a 500 l1ectarcs, al�m ·de aprovar planos e programas setoriais, regio
nais ou nacionuis.

"\

;·,

dil
Mudou a regra sobre ilS viagens externas do Presidente
República. SÓ precisará solicitar licença para afastamentos de mais cle 30
dias, mas, sempre apresentar� relatórios de suas viagens.
As resoluções do Congresso pasRam a ter força de lei; cadn um,\ cl<'l!, Cu:3<'!f; ou tlc �1Jt1n Co1nis:;Ões pode convoc,1r com comp.. 1reci 1n,'nto
obri�lcJtÓdo os Ministro" de Estêldo e o l(! Minü;tro; os pedic.Jos c.Jc- inrorm,J.

çoo clcvc!ri:Ío s<'r: rcspondi<lor1 crn 30 dins sob pena de crime de rcspor1:.;1hi li.-

·---·--·- --··- ·- ---r-1

,

:· i

1�

1
1

'

1
r--· ·-·-

.,

dade.

O quorum de deliberação da Câmara e
A maioria simples dos votos vale sempre, desde que
dos membros.
Ao Senado continua a comp0.tência
de
..
da República (e agora o 12 Ministro) nos crimes de

do Senado foi reduzido.
superior a um quinto
processar o Presidente
responsabilidade;
o

mesmo com os Ministros de Estado.
O Senado aprovará previamente os magistrados (Ministro de
.
.
Tribunais Superiores), os governadores de territórios, a diretoria do Ban

.....co .. C.en.tral, .. o.-1?.r.ocurador::-Ger:al _d.a.. RepÚb lica .. e_os_ cl1e f e.s _de. missão.. dipJ.Q-__
mática. Cabe ainda ao Senado a autorização de operações externas da admi
nistração pública, e a fixação -de· limites de endividamento e garantias p�
lo poder público.
A inviolabilidade do mandato parlamentar� completa. Ai.
munidade proces�ual não atinge os crimes cometidos antes de tomar po
•
Sao preservadas regras já existentes- e nao observadas

como a perda �o mandato pela aus�ncia a um terço das sessoes de um ano.
Entre os casos de falta de decoro parlamentar.inclui-se receber vantagens

indevidas ou abusar de prerrogativas.
Entre os cargos que um parlamentar pode exercer sem perda
de mandato foi acrescido d de chefe de missão diplomática.
Sobre a remuneração total dos deputados e senadores incidi
rao os impostos gerais, inclusive o de renda ( noutros títulos está a tri
b�tação sobre a remuneração de juízes e dos servidores públicos em geral,
inclusive militares).

1
'j
1

O recesso foi um pouco reduzido. ÀS sessões serao �e 15 de
15
fevereiro (atualmente 12 de março) a 30 de junho e de 12 de agosto a
de dezembro (atualmente 12 de dezembro). Se caírem em feriados ou fins
de semana, as sessões iniciais serão transferidas para o primeiro

dia

Útil·. Mas, a sessão legislativa não se encerrara sern a votação do proja,
de lei de diretrizes orçamentárias. No caso de ano de eleições, o Reg�
to Interno disporá sobre o funcjonamento esp�cial nos 60 dias anteriores
ao pleito.

Continuu a existir o funcionamento conjunto do Congresso
Nacional em casos específicos.
A convocaçio extraordinária do Congresso se darci automaLi
camente no caso de e�ado de sítio e de defesa ou intervcnç�o [edcral. Tam
bcim poderci ser feita pelo Prcsictente da República, pelos Presidentes
da
Cimara e do Senado e pela maioria absoluta dos membros das duns Casas.
As Comissões são a grande egpernnça de melhor funcionamen
to do futuro Congresso e ganharam urna Scç5o especial na Constituiç�o. dan
do�lhes atribuições at6 de votar projetos de lei em detcrn,inados cnsos

.
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As Comissões Parlamentares de Inquérito nao mais terão limitações. No re
cesso haverá uma C�nissão Representativa funcionando.

O processo legislativo continua compreendendo a hierarquia
.atual, apenas sem o decreto-lei: Emendas à Constituição, leis complemen
tares, leis ordinárias, leis delegadas ,- decretos legislativos e resoluçõe
A novi�ade é que urna lei complementar vai dispor sobre a técnica legisla
tiva e a consolidação das leis.

-

Podem propor emenda à Constituição: um terço dos deputados
·ou senadores; o Presidente da República; mais da metade dasAssembléias
·--:r;eg'i·5lativas dos Estados,- · ca-da urna · por--urn c-erço · de seus · membros·:- o-s c·iti�
dãos na forma da iniciativa popular.
A aprovação dependerá de duas votações com dois terços de
votos favoráveis dos membros de cada uma das Casas.
Não poderão haver emendas ·tentando abolir: a Federação; o
voto di�eto, universal, secreto e periódico; a separação dos Poderes; os

.1

direito� e garantias individuais. Urna vez rejeitada a mesma emendar.ão PQ
de ser renovada na sessão legislativa (sessão �egislativa: o ano; lcgisl�
tura: o qua�riênio).
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Propor projetos de lei é competência de cada parlamentar ,
do Presidente da República, de Comissão da câmara ou Senado,dos Tribunais
Superior�s e do Primeiro - Ministro. Ao Presidente da República compete

;qprivativémente o Projeto de lei que fixe ou modifique efetivos das forças
�
-�Armadas. Ao Primeiro-Ministro cabe a competência exclusiva de propor leis
que disponham sobre empregos públicos e cargos e remuneraçao; tratP.m da
organízação dos Territórios; refiram-se aos servidores da União ou Terri

-

t6rios; � organização do Ministério �Úblico e da Defensoria Pública;
criação de Ministérios e Órgãos da administraç�o pública.

-- 1

A iniciat�va popular é exercida pela apresentação de projg
tos de lei ou propostas de emendas à Constituição. Para isso são necessa
rios 0,3� dos eleitores do País subs� revendo. fles devem estar divididos
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em pelo_menos cinco Estados, com não menos 0,1% dos eleit9res de cada um
deles.
Igualmente os cidadãos poderão requerer-e o Presidente da
República dcterminarú-a realização de referendo sobre emenda à Constitui
'ção ou lei. Devem a�sinar o requerimento j1 do eleitorado nacional, em
cinco ou mais Estad�s, com não menos de 0,5% dos eleitores de cada un, de
les. O referendo �ão será convocado para leis de iniciativa privativa
e

'.l

:1

tribut.Írias.
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O detreto-lei é substituído pelo sistema democrati?.êldo dos
"medidas· provisórias", adotado na Itália e na Grécia. o Presidente da Re
pública poderá adotar medidas provisóri6s por solicitação do Primeiro-Mi
nistro cm CASOS de r.elev.:incia e urgêncic:1. O ContJrcsso deve transform,:.ir éJ
rncdid.:1 cm lei cm 30 dias ou ela perde suê.l cf:i.c,Íci;'J. Se estiver cm r.<·cc:;:;o
o Con�Jr.<:ê>;,O scri.Í convoc.:ido cxtruordin.:iriamcnte c1n cinco dins. O Conr1rr:!;r;o
011
cliscipli.nü ilS rc]u<;Õc:s jurÍdicü:; dccorr<)ntc3 de um.:, medid.::i rcjeiL.:idn

,·
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nao tranformadn cm lei.
Os bloqueios sobre leis que representem despesas foram rg
-�irados para a iniciativa dos parlamentares. Mas, eles não podem aumentar
.,
por emendas as despesas de projetos de l�i do Presidente ou do Primeiro Ministro, referentes à iniciativa exclusiva destes, e os que organizam
serviços dos vários Poderes.
1
O decurso de prazo para projetfS oriundos do Executivo foi
substituído pelo sistema de urgência e preferência. O Projeto com urgen1
;... - - - --c:i:a--terá .. -45� dias -��ra discussão e votação �m cada urna das Casas. No caso
·
I1
·
·
' a__tod as _as d.e.mçi 1.. s _
____ ---· d.o __pr azo _ser .venc 1.dQ sem...dc.l i.P.e..raçao., _ . ..f? le. _se _so:b.repQr<3._
matérias que não poderão ser deliberadas enquanto o assunto não for reso�
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vida. O mesmo se dá quanto ao veto.
Sobre o veto mudam as regras. Será necessário que tenha a
-aprovaçao �a maioria absoluta dos congressistas, em votução secreta, para
ser mantido. Também, o Presidente da República tem a limitação de nã·
der vetar palavras soltas; quando for parcial, o veto incidirá em texto
integral de um artigo, parágrafo, alínea etc.
Uma lei rejeitada só poderá ser proposta novamente na mes
ma sessao legislativa se for apoiada pela m�ioria absoluta dos membros da
Câmara ou do Senado.
A regra da delegação legislativa continua. o Primeiro-Mi
nistro pode pedir delegação ao Congresio que em forma de resolução conce
derá a autorização se o desejar, podendo, ainda, determinar qu� a lei d�
legada será submetida a urna Única votação congressual. Assuntos de comp�
tência exclusiva do Congresso, ou que digam respeito ao Judiciário e ao
Ministério Público, planos e orçamentos, ou, ainda, sobre nacionalidade ,
cidadania, direitos individué\is, políticos e eleitorais, não serão objeto
de delegação.
A fiscalização pelo Congresso Nacional e Tribunal de Con
tas da Uniii� foi reforçada. J\gora ela atinge os aspectos de "legalidae,
legitimidade, eficácia, eficiência e economicidde" de cada ato.
A competin�ia do TCU - alé� da tradicional sobre contas da
administração direta e indireta e sobre as admissões de pessoal - esten
de-se a todo o tipo de empresa ou sociedade instituída ou• mantido pelo PQ
der P�blico, mesmo empresas supranacionais de cujo capital social a União
participe. O Tribunal terá poder. de·sustar um ato (contrélto, ohr,:i, etc)
comunicando ao Congresso. ·Também o Congresso podcréÍ sustnr dc�pc:..:üs aros
um procedimento determinado pela Constituição.

Os Ministros d� TCU serio: um terço _indicado pelo rrcsid�n
te da Rep�blica e aprovado pelo Senado; dois terços eleitos pelo Congres
so. Dois destes, serao obrigutoriamcnte·escolhidos dentre os auditores do
pr6prio Trihunal.
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Qualquer cid a dão, partido

político,

a ssociação

ou si�dic1

de
to é parte lcgítim� para denunciar irregularidad�pcrante o Tribunal
Contas da União, sendo obriga tória a apuração dos fatos sob pena deres
ponsabilid�de por omissão.
sic a mente nao

O Presidente da República reserva alguns poderes que clas
sào do Parlamenta rismo. Além das funções típicas de Chefe

de Estado (comandante das Forças

Armada s, nomeação de juÍ?es e autorida

des do judiciário, celebr a r tra ta dos, declar a r a guerra, fazer a paz, de
cret a r a intervenção federa l, conceder indulto, conferir condecorações
·--:-�x.e.t.���- �L�i:r;:�ção p91Ítiç a d_a__ guerr�
. -�·.:J ele.. r:���rva a!_gurnê!�. da _chefia_ de
governo como: apresentar projetos de lei, vetar ou sancionar leis...

•••

O Presidente terá dois grandes Conselhos. O Conselho
da
�epÚblica (Presidentes da Câm a r a e do Senado, líderes da maioria e da mi

l

noria, Ministro da Justiça, Primeiro-Ministro, 2 cidadãos eleitos pela C�
mar a , 2 pelo'Sen a do e 2 de escolh a do Presidente) será ouvido para a dis

1

solução d a Câm a ra , medidas de exceção e situações graves de instabilidade
e
das instituiç�es. o Conselho de Defesa N a cional (Presidente da Câmara
do Senado, �rimeiro-Ministro, Ministro da Just\ça, Ministros Militares
Ministro das Relações Exteriores e Ministro do Planejamento) guarda uma
cert a relação com o anterior "Conselho de Seguranç a Nacional" e será ouvj
�o para .declaração de guerra, celebração da paz, utilização das áreas de
, seguran� a e faixas de fronteira, iniciativas sobre defesa e independência

-1

�na cional e, t a mbém, será consult do na decretação de estado de sítio,
defesa ou du intervenção federal.

de

É interessante fazer um resuroo de corno vai ser a formação

do governo no sistema parla mentaris�a a ser
vária s fórmulas de acordo com
- O

a

situação:

a dotado

no Brasil e de suas

Presidente da República consulta os partidos políticos da maioria

de
C�ma ra e nomeia o Primeiro-Ministro. Este indica os demais membros
Conselho de Ministros que são nomeados pelo Presidente.
- Em dez dias, o Primeiro-Ministro e·os demaid, comparecem a Câmara e a

'j
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presentam um programa de governo.
- O programa será discutido durante 3 dras, tendo de iniciar-se até
4f
horas após sua apresentação. Não precisará ser aprovado. Mas, atci cinco
-dias �pós o fim da discussão, um grupo de·um quinto dos deputados pode
propor a rejeição do programa . Se esta for aceita pela maioria absoluta
o governo não conta com a confi a nça da câmara.
- Neste caso, o Presidente da Rep�blica, em cinco dias, nomeia uma
Primeiro-Ministro e; seu gabinete. Repete-se o processo anterior.

nove

- N� caso de uma segundo rejeição pela C�rnara, caber� o esta ele96r
Primeiro-Ministro, cm prazo de at6 de� dias. O Presidente o nomcarci e el<
indicará o restante do governo, al6rn de dar notíciu à Cc1mura do sr•u pro
grorn.i.

- Sa a câmuru rlilo consc<Juir eleger o Primeiro-Ministro na hir,Ótc::;c untcr;
or, o Pr-csidcnt:c tcrn duas altcrnativ.-'ls: ouvir o Conselho da ílcp,Íblica

, .1
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l

ind icar um no vo Primeiro -Minis tro e
à câmara o program� de governo,

imediatamente.

ou

seu

gabinete que cm dez dias Sl1bmetcm

disso lver�

- A câmara . dos Deputado s nao pode ser

Câmara e convocar elciç6es

d isso lvi da

no primeiro ano da legi�

latura nem nos Últimos óeis meses do .. mand ato .. Quando dissolv.ida e eleita
outra, esta começu um nov'o manda to de quatro anos . ·
- Uma vez apro vado o programa de governo de um Primeiro-Ministro a moçao

de cen sura s6 pode ser apresentada

moçã o de censura,

s eus

signatário s

seis

mese� ap6s a posse. Rejeitada uma

n5o podem sub screver outra durante

·-·;seis.. mes es . Num. ano� não . podem acontec.er
. ma is .de. trê s tentati11as.. de ce.n.s.g.
. .
ra ao governo.
- O Primeiro-Mini stro pode, no entanto, em qualquer momento
to

de

- o

confiança à Câmara. Se não

o

c ons eguir, cai

o

governo.

solicitar

vo

Primeiro-Ministro terá idad e mínima de 35 anos e sera sempre um parlã

mentar. _Os·Minis tros de Esta� o devem ter pelo menos 21 anos.

O Poder Judiciário passa ter os seguintes 6rg2os : Supr

Tribunal Fede�al; Superior Tribunal d e Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes do Tirabalho; Tribunais e Juí

zes Eleitorais; Tribunais e Juízes Militares; Tribunais e Juízes dos Est�

dos, Distrito Federal e Tcrrit6rios.

A novidade está na transformação do hoje Tribunal Federal

, de Recursos em Superior Tribunal de Justiça e a criação descentralizadora
�
� de Tribunais Regionais.
O Supremo Tribunal ederal fortalece-se no controle da
1
1
1

.l
. ._ L

constitucionalidade, agora reforçada pela s novas ações e pela incor.stitu
omissão.

cionalidade por

Perde algumas de suas funçaes ordinária s para

Superior Tribunal de Justiça.

o

Haverá um Estatuto da Magistratura, atrav�s de lei comple

mentar, e com alguns principies já fixados na Constituição. O Judiciário

a_

terá autonomia administrativa e financeira e elaborará a sua pr o posta
..
çamentária, dentro dos limites estabelecidos J·ela lei de diretrizes
çamentária s.

Os

s erviço s

notariai s e regi strais

ter privad o , por delegação do Poder Público .

s ao

Serãq criados, por lei, os ·juizados

Este é um po nto

al

s endo

de

de

exercidos em cara
instruçã o criminal.

grand es debates porque significará o inquérito polici

feito junto à Justiça e sob controle desta, como cm alguns

paíse s. Existe a reüção policial e a ponderação de alguns setores de

outr os

o Brasil nao tem es trutura para isto .

que

O s Juizados de �equenas causns sao atribuidos � Justiça �a
tadua1; com regras flexíveis p<.1ra· seu melhor funcionamc,nto cm cadü unicln

cle du Fcdcraç�o. Os Estad os podem, ainda, criar uma Ju stiça de Paz, elei
ta,· e que tcnh,1 outr0s funções üll!rn da celchrc1ção ele c.:isc1mcntor,.

Uma discutida e intere s sante in o vuçio �a da aucJjGnciu prg

ljmin11r n,1 (Jll<J] o jui7. OllVC 0s p.:.irt:cs e oferece u111ü scnLc:11çí.l jni c: i,11.
impuç111uçZi o den1.:1 e (JUC! doi:..í início. ,10 procefiso tradicion.:.il.

----· ..._

.oflo,r-""·;,-

.... "

1 • � ... • '\

li

·,

..,

·······- ...... , ........................ 20

6
,r

O Conselho Nacional de Justiça, outro aspecto polêmico, s�

rá definido e organizado em lei complementar e controlará a atfvidade ad
do
ministrativa e o desempenho dos deveres funcionais da Magistratura e
Ministério PÚblico.

À Justiça Militar competirá" processar e julgar os crimes
militares definidos em lei'' . Este pon�o tem debates nacionais sobre
a
ampl_:\.tude da competência da Justiça Militar. Os Estados também poderão

- - ·-· --

----

'·

-

criar uma Justiça Militar Estadual quando o efetivo da polícia militar for
·--�'-:..P�-1:.�?E_�.3�. mil _i�teg�antes; esta justiça terá competência de julgar PQ
liéiais
militares
e bombeiros
nos crimes militares definidos em lei.
-· ·----- ·----·-···--· ··-----·----·
---- ·-·-- · - ----· ·
uma
Outro aspecto que suscita dúvidas e que foi aprovada
emenda sobre "justiça agrária" dentro da Justiça dos Estados. Esta e que
�esignará juízes com competêncía exclusiva para quest6es agrárias, deslo
cando-se aos locais de conflitos. Isto contraria recente legislação
que
organizou "varas agrá:::-ias" dentro da justiça federal.
Pela primeira vez, uma Constituição trata da Defensoria Pg
blica, ou seja, Órgão de defesa e orientação jurídica dos necessitados.
Ministério Público tem grandes avanços no texto proposto.
Separam-se as procuradorias da União, Estados e Distrito Federal (repre
sentantes dos interesses do "estado") do Ministério Público (defensor da

·O

•

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e indivi
duais indisponíveis).
Haverá um Procurador-Geral da União, de-confiança do Presl
dente da República e que chefia as procuradorias.
O Ministério Público terá como chefe o Procurador-Geral da
República, �ndicado em lista tríplice ao Presidente da República pelos
membros do Ministério Público Federal; o Presidente submete um nome
ao
Senado. O Procurador escolhido terá mandato de dois anos, permitida uma
recondução. Nos Estados e nos Ministérios Públicos especializacos (Mili

1

.

i
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tar, ·Trabalhp, DF e Territ6rios) o Procurador-Geral sera eleito.
A interrupção do mandato pode se dar pelo voto de dois teK
ços do Senado ou da Assem�léia Legislativa, _conforme o caso.
novas
O Ministério P�blico ganha garantias dos juízes e

'j

l
1

competências, dentre as quais, a vigilância geral sobre os direitos
e
garantias constitucionais,, a defesa dos interesses e direitos dos Índios,
a promoçno de inquéritos e uçoes pura proteção do patrimônio público
e
social, dos interesses difusos e coletivos, em questões como meio-ambien

... �: -1
•l

te, consumidor, ambiente de trabalho� direitos indisponíveis, �buso de ay
toridade ou do poder econômico.
,
Pela primeira vez na tradiç�o brasileira, o advogado e rg
ferido na Constituição como "indispensáyel à administração da justiça" e
"inviolável por seus atos e manifestações nos limtes da lei" .
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TÍTULO V

_ ..

DA DEFESA DO ESTADO E DAS
INSTITUI
ÇÕES DEMOCRATICAS

Os chamados "estados de exc
eção", �tilizados em graves
am�
aças passam a ser dois: Est
ado de Defesa e Estado de
Sítio. Atualmente
existem medidas de emergi
ncia, Estado ds Emergincia
e
Estado de SÍtio;os
dois primeiros não depend
em de aprovação pelo Congre
sso
e o Último é
d�
cretado pelo Presidente
e submetido ao parlamento.
Na nova sistemática, o Est
ado de Defesa e decretado
pelo
Pre�idente e submetido ao
Con
gre
sso
que
pode confirmá-lo ou suspen
·------·--El: t m-rrr
d;-10
e- e
enor··±ntensid"êrde·:---- ---·--------·· -------· ··-·---- --- ----- ---Já o Estado de Sítio é sol
ici�ado pelo Presidente e
quem
decide é o Congresso. No rec
esso, o Presidente decreta
e
o
Con
gre
sso
reu
ne-se imediatamente para apr
eciar. O Congresso não ter
á
rec
ess
o
enq
uan
to
estiverem vigorando medida
s excepcionais.
Neste delicado assunto exi
stem regras de proteção aos •
di
reitos humanos, sendo que
os atos nao escapam a apr
eci
açã
o
do Legislativo
e do Judiciário. O Congre
sso terá uma Comissão de
aco
mpa
nha
mento das medl
das. Qualquer prisão tem
de ser imediatamente com
unicada à Justiça.
No relatório que aprese
ntará ao final das medida
s, o Presi
dente indicará ao Co�gre
sso a relação nominal das
pes
soa
s
ati
ngidas
quais as restrições· aplica
e
das.
A imunidade de membros
do Congresso subsistirão,
salvo
no Estado de Sítio, por dec
isão de dois terços da Cas
a respectiva e, ain
da'assim,para atos pratic
ados fora do recinto con
gressual. Mesmo no Esta
do de Sítio, a publicaçã
·I
o de pronunciamentos par
lamentares liberados pel
Mesa nao poderá sofrer res
í
a
trições.
1
1
O papel das Forças Armada
s recebeu uma discreta
alteração
em relação à atual Consti
tuição. Atualmente elas
"de
sti
nam
-se
à defeso
da Pátria e à garantia
dos poderes constituÍdos
,
da
lei
e
da
ord
em", al ..
. de serem "essenciais à exe
cução da política de seg
ura
nça
nac
ion
al"
Pelo
texto proposto na Sistem
atização, elas "destinam
-se
à
def
esa
da
Pátria ,
A garantia dos poderes
constitucionais e, por
ini
cia
tiv
a
de
um
des
da lei e da_ ordem''. Ist
tes,
o ci, o emprego das For
çDs Armadas no plano int
dependerá da iniciativ
erno
a do Presidente da Repúbl
ica, do Congresso ou
Judiciário. Ainda, está
do
definido que uma lei com
plementar regulamenturá
a organização, o prepar
o e o emprego das Forças
Armadas.
A segurança pública e org
anizada pela Constituição
, comrJOn
do-se de polícia federal,
polícias civis.polícias
mil
ita
res
e
cor
pos du
bomôeiros. Os Municípios
poderão organizar "guard
as
mun
ici
pai
s"
p.::ir
a pro
teç5o âe seus bens e serviç
os. Continua a visão de
que
as polí.cia� militQ
res dos Estados são "força
s auxili.:ircs e reservas
do
Exé
rcito", ponlo
muito conteEtado na discus
s�o sobre autonomia estadu
al.
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""TÍTULO VI

/

DA TRIDUTAÇio E DO �RÇAMENTO

Os tributos sao divididos em impostos, taxas e contribui
ção de melhoria. Aos Municípios competir� instituir, como tributo, contri
buição de custeio de obras ou serviços -resultantes do uso do solo urbano.

..-!· "-;

•.
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Uma lei complementar regulará as qu�stões tributárias.
Os empréstimos compulsórios podem ser instituídos em caso
de calamidade pública pela União,Estados e o Distrito Federal. A União
poderá ainda instituí-lo no caso de guerra ou de investimento público de
relevante-··interesse- nacional·,· Foi· rejeitada -a -hipótese ·-do empréstimo -com-pulsÓrio para controlar o crescimento do poder aquisitivo da população.

A reserva do poder de tributar ficou com a União; ela pode
criar novos impostos.

.,
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Também cabe à União instituir contribuições sociais,
de
intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissio
nais
. A regra de que a lei que cria ou aumenta um imposto
so
vigora no exercício seguinte - da tradição con�titucional - foi substitui
da por uma regra geral de que o imposto só pode ser criado pdr lei.

·j

Os templos, os partidos políticos, os livros, jornais peri
Ódicos e o papel de sua impressão continuam isentos.
rq
A União não poderá isentar de tributos da competência dos
�' Estados ou Municípios.
A cada início de egislatura serao reavaliados os benefí
cios e isenções fiscais.
Entre os impostos da União, a novidade é aquele sobre "gran
de.s fortunas". Para os Estados foi criado o imposto sobre herança - "im
posto sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou di
reitos" (hoje só é tributada a transmissão causa mortis de bens imóveis).

Os Municípios ficaram com os seguintes impostos: propriedQ
de predial e territorial urbana; transmissão ,,\inter vivos" por ato onero

so de imóveis ou direitos sobre eles, vendas· dé combustíveis líquidos
e
gasosos a varejo, exceto o Óleo diesel, e serviços de qualquer natureza.
Na organização du divisão do "bolo tributário" há um acré2_
cimo das rendas dos F.stados e Municípios, inclusive pela sua participação
. nos impostos arrecadados pela União.· Disposição transitória organiza essa
participação numa escala ao longo dos próximos anos.
Uma lei complementar regulará as finanças públicas.

A legislução orçainentári.-J será composta de: plano pluria
nual, d1r�trizes orçamentárias e 9rçamen'to anual. PortanLo, antes de uprQ
var o Orçamento haverá a votação ·ae urn,a· lei de diretrizc� que orientará
sua elaboração: prioridades, modificaç5es na legi sloç�o tribut�rio etc.

......
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O Orçamento fiscal da União, o de investimentos das cmprc

.sas e o da segurida�e social integrar5o a lei orçamentciria anual.
A tramitação do Orçamento no Congresso tornou-se um pouco

mais aberta, com o retorno de discreta influ�ncia parlamentar. Todavia, o
_poder de emendar está com vÁrios condicionamentos.
Regras mora liz a doras como a de que nenhum investimento com
execuçao ao longo de mais de um ano pode começar sem sua inclusão no pla
no plurianual, foram estabelecidas.
TÍ'l'ULO VII:

DA ORDEM ECONÔMICA

Alvo de muito debate na Comissão Temitica, a Ordem Econ6mi
ca terminou sendo aprova da na Comissão de Sistematização com um certo
grau de en tendimento. Assim a parte a gr�ria , sobre a qual a partir de um
momento da v? tação aconteceu uma composição das principais forças
não sat .. ·ez nem a direita representada pela UDR nem o movimento sem-ter
A definição da ordem eco�6mica fundamenta-a na valorização
do trabalho e na livre iniciativa, tendopor fim assegurar a todos existên
cia digna , conforme a justiça social com os seg&intes princípios: sobera

ql
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nia nacional
propriedade privada - função social da propriedade - livre
concorrência - defesa do consumidor - defesa ào meio ambiente - redução
das desigualdades regionais e socia is - pleno emprego e �ratamento favor�
�fido da empresa nacional de pequeno porte.
Os liberais colocar m seu grande princípio: qualquer pes�
soa e livre para atividades econ6micas, independentemente de autoriz3ção
dos órgãos públicos, salvo casos previstos em lei.

Definição de empresa nacional: a pessoa jurídica constitui

da e com sede no País, com controle decisório e de capital votante �m ca
·ráter permanente, exclusivo e incondicional sob a titularidade direta ou

indireta de pessoas físicas domiciliadas no Orasil ou de entidades de d i AI
_
reito público interno. Estas Últimas são entidQdes estatais. A protcçao.
1
à empresa estatal dar-se-á por incentivos e benefícios fiscais ou crediti
cios e proteção às atividades consideradas estratcigicas. O Poder PÚLJico
dará preferêncio à empresa nucional na aquisiç3o de bens e serviços (re
gra que existe em vnrios paísc�s, inclusive nos Estados Unidos e que nlio
havia1;\egislação brasileira).

Os investimentos estrangeiro's scrao admitidos "cxc lw;i vn

mente no interesse nacional" e disciplinados em lei. A rc111essa de lucros
será regulada por lei.
sg
A intervcnç3o do Estado na economia ou e monopólio co
rao permi'tidos qu-.indo necesscÍrios por relcvontc intercsf:c coletivo ou S.!l
gurança ·nilcioraal. /\s eslatuis serão criadas por lei, sendo necessária él1!,
torizução legislativu para sub!:lidicirius ou pürticipação de umu estüL,-il crn
empresas privilu.:tn. f-'ic.:irn ulgurn,1s restrições b-c111prcr;os públicas que ·nüo
podcriio ter privil(��rios fiBcüis cm rcla<;i:ío 1:1 ::, do setor priv.:H.lo. Um 1::;Lilt.11
to reyulur.:Í a:1 rel,1<.;Õe�; d.'.l 0.111prc�:u pÚhli.c:u com o 1-:�tê1uo e Socicc.Jacl,�.

--
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A Constituição determina repressao aos monop6lios, oligo

p6lios, cartéis e o�tros tipos de abuso do poder econômico ou eliminação
da livre concorrência.

1

.,1

1
'

"Como agente· normativo e rf!gulndor da atividade econômica,

o Estado exercerá funções de controle, fiscalização, incentivo e planeja
mento, sendo este imperativo para o ictor público e indicativo para o s�
tor privado". (Artigo interessante, embora a questão do planejamento te
nha ficado como meramente indicativa para o setor privado - velho temor
�'..P.f-���f)._cãç�o'.' 9.?_ �-c�:momia que já foi ,espantalho para o capitalisn,o

_ --�ª-

__ ·- ____ superado em __muitos lug':.::_�s_-_,:.:.} -·-·------ _ ·- ____ . _______ . __ . ____ _ _
Pela primeira vez, a Constituição contempla o coopcrativi�
mo e determina que seja estimula?º·
Lei complementar vai fixar as diretrizes e bases do desen
_volvimento nacional, compreendendo cr�té�ios de zoneamento, sistema naciQ
nal de planejamento econômico e social articulado com o regional.

A prestação de serviços públicos incumbe ao Estado, diret�
mente ou sob regime de concessao ou permissão, estas sob concorrência pú
blica. Neste campo uma lei definirá os direitos dos usuários, a obrigato
riedade do s_erviço aàquado, o regime de conc.essao e permissão com o cará
ter especial do contrato e as condições para caducidades, reversao, resci
sao e fiscalização. Permanece o dispositivo que inclui " tarifas que per
mitam cobrir o custo, a remuneração do �apital, a depreciação do equipa

mentos e o melhoramento dos serviços" - o qual tem s�do debatido pelo
movimento popular em face de transportes coletivos e outros.
As jazidas, minas, recursos minerais e potenciais de eneK

gia elétrica constituem propriedade distinta da do solo. O proprietário
do solo tem participação nos resultados da lavra. O aproveitamento dos pQ
tenciais de energia elétrica e� pesquisa ou lavra de recursos minerais

s6 poderão ser efetuados por brasileiros ou empresas nacionais (nacionali
zação do subsolo que hoje tem mais de 30% das concessões em mãos de emprg
sas estrangeiras; não está regulado o que acontecerá com estas concessões
já existentes). Na faixa deffÕnteira ou em terras indígenas esta explora
ção ainda obedecerá condições especiais da Lei (quanto às terras indígenas
está j� deteiminada a aprovação pelo tongresso, ouvidas as comunidades

••
.,.J

-,

afetadas). A concessão sera sempre por tempo determinado e não poderá ser
transferida sem anuência do poder concedente.
O monop6li0 da Uni5o (est�bclecido noutro capítulo sobre

·,�
.,·!

·"

materiais nucleares) continua sobre o petr6lco, ampliado para 0s riscos e
incluindo na Constituição o refino (com ress�lva nas disposições transitQ
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ras para empresas existentes à época da lei da Petrobrás). Muito polêmica
foi a decisão de incluir no monópólio d� União n distribuição dos deriva
dos d� petróleo, f.:1cultüda delcgaçiio por prazo detcrminndo n crnprcsos de
capitnl nacional müjorit�rio.
Os trc1nsportcs acreo, 111élr:Í.tj1110 e terrestre tom uma reriulü

... mcntoçüo 9cr.:1l nn Conf,tituiçZío, prcvr.na'o acor<loi, bilatcruis com outros
pain0.s. SÓ brü!:lilc:iros e t'rnpresus n,.Jci.on,,in pocJcriio explornr o tronr;portc
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terrestre de pessoas e de bens e a carga aerea. As embarcações �e bandei
Ta brasileira tcrãoºproprietcirios, comandantes e, pelo menos, dois terços
da·tripulação de brasileiros. A navegação de interior e de cabotagem
e
reservada a empresas nacionais.
o turismo consta com uma regra geral de incentivo em todos
os níveis da administraç�o pública.
Microempresas e as de pequeno porte terão proteção especial

por lei.
·--.--- ---··--· ··--·bepen-derá de autorização pública a cessao de documentos ou

--- ---- i-nfor:Tiações- de- natur�za-come-r-ci-a 1-para---i-utoridade cstrange ira. - A política urbana viu renascer seu capítulo especial, embQ
ra, muitas de suas dis�osições_estejam na parte dos Municípios e outras .
º
t definida a função social da propriedade urbana (" ... quando atende às
-exigências fundamentais da ordenação-da cidade, expressa em plano urba
nístico aprovado por lei, obrigatório para municípios com mais de 50 mhabitantes").
�á a previsão de medidas progressivas sobre a propriedade
nao edificada ou subutilizada: o proprietário recebe a exigência de promQ
ve-r sua boa utilização, sob pena de parcelam.ento e edificação compulsó
rios, imposto progressivo e desapropriação por títulos da dívida pública,
autorizadas pelo Senado . Nos demais casos, a desapropriação ser�· paga
previamente e em dinheiro.

O usucapião especi l nas cidades ser6 de cinco anos i�nte�
ruptos com posse sem oposição, em áreas de at� 250 metros quadrados, pa
ra moradia de sua família, sem que seja proprietário de outro imóvel. Es

1
;

. ·1

te usucapião dar-se-á para o mesmo possuidor uma Única vez.
As regiões metropolitanas e microrr�iões estão incluídas
neste capitulo e serão criadas pelos Estados em lei complementar.
O transporte coletivo urbano é considerado ·serviço público
essencial de resp nsabilida�c �o Estado, podendo ser operado subsidiar
�
mente por concessao ou permissao.

A questão agr6iia teve modificcições importantes na Comissão
de Sistematização. Ficou determinado que ''ao direito de propriedade
da
t.erra corresponde uma função soc,i.al".

·-

'"".llt : •

Estaºé definida no texto

como qua!.!,

do a propriedade simultaneamente é racionalmenLe aproveitada, conserva
recursos naturais e meio-ambiente, observa. as disposiç�es legais das relg
ções de trabalho e favorece o bem-estar dos pro1>rietários e dos trabalha
dores.
À União compete desapropriar o irnóvcl que nao C$tcja cum
prindo sua função social, em áreas prioritárias, para reforma agrúria
cext1 ·pagamento em títulos. As benfeitorias. Úteis e r,ecesscirius scri:io indcni_
zad.:is em dinheiro. O Orçamento fixará o total de títulos p.-:ira o pr.ogr.:irnü,
no exercício.

··-------·--·· ------...L.
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"Cabe à lei:complementnr estabelecer procedimento contradi
t6rio especial, 6e �ito sumário, para o processo judicial de desapropria
ção". Este dispositivo sub�tituiu o que tentava determinar na Constituição
um rito para a imissão na posse.
Pequenos e.médios proprietários, definidos em lei, nao s�
rao desapropriados.
6 Congresso terá de opinar na alienação de terras públicas

1

••

com área sup_erior a 500 hectares, salvo ·parfl c'ooperativas de produção cri
!
' - - - - ·-gi"riãdas.. nõ"-proc:esso-de ..reforma agrária.
L ·- -·-·-··· --· ---·- ·---- -·--·
·
-·A-di stribuição -de· ter.ra· ·na reforma far-sc-á com-títul--os-dedomínio inegociáveis por dez anos.
A concessao será dada ao homem, à mulher ou a ambos.
de
A aquisição de imóvel rural por estrangeiro depende
-licença do Congresso .
A lei vai estabelecer uma política habitacional para o trª
balhador rural. E também, a participação de cooperativas num plano de as
sentamento. O.Poder público organizará política agrícola, planejada e ex�
·cutada com a participação dos setores produtivos e outros.

'
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o usucapião rural 'especial beneficiará quem possuir por cin

co anos, ininterruptos e sem oposição, área não superior a 50 hectares

tornando-a produtiva pelo seu trabalho ou de sua família, nela morando

não ten�o outro imóvel.
A Constituição pr�ve uma lei complementar organizando
o
sistema financ�iro nacional, a forma de autorização para estabelecimentos
bancários e similares, as condições para a participação do capital exter�
no nessa área, um fundo de proteção à economia popular e as atribuições
do Banco Central.
TÍTULO VIII

'

'

,.

e

DA ORDEM SOCillL

O princípio geral da ordem social é de que tem como objeti
vo a justiça social e com� base o primadd do trabalho.:
Surge na Constituição o conceito geral de Seguridade Social,
abrangendo saúde, previdência e assistência.
A seguridade social tem como diretrizes a universalidade

da cobertura, a uniformidade dos benefÍc:i,.os para segurados urbanos e ruequidade no cu�teio, seletivi�ade e distributividade na prcstQ
rais,
ção, diversidade na base de financiamehto, irredutibilidade do· ·valor dos
benefícios e caráter democrático e descentralizado da gcstüo a9ministrati
va.

A seguridade sera financiada por toda a Sociedade.
Os empregadores contribuirão sobre a folha de sal�rio�
o faturamento e o lucro; s5o ressalvados os contribuiç5en para a man0tcn
çu� ele entidades de serviço social e forn1<.1çüo profif;sionol (SESI, SL�SC
SENAI, SENAC etc).

Permanece o necessário dispositivo de que as prestações de
benefícios nao serão criadas ou ampliadas sem a correspondente fonte de
custeio.

A saú�e tem um texto muito próximo- das principais teses a
Nacionais, especialmente a Oitava.
·provadas ao longo das Conferências
.
.
t direito de todos e d�ve� do Estado. O sistema único de
.�aúde é organizado com comando único a cada nível de governo, atendimento

�ntegral pom prior�dade para ações preventivas, descentralização político
- �dministrativa e participação da comunidade.

.

-Os recursos públicos não podem ser investidos em institui·
·
:_-- - ções priyadas, as quais serão livres e poderão participar supletiv��;n-te -no sistema mediante contrato de direito público, com preferência para as
filantrópicas.
Todos os níveis da administração pública destinarão recur-

'i

sos orçamentários para a saúde.
Serviços de assistência à saúde nao poderão ser explora
por empresas estrangeiras .
• O sistema Único de saúde tem u�a gama de competência�sobre

.....
,•'

.,·1
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controle e fiscalização em áreas como produção de medicamentos, produção
e qualidade nutricional dos alimentos, tóxicos e inebriantes; atuará ain

da.na formaçãode recursos humanos, Saneamento básico, vigilância Sânitária
e epidemiológica e desenvolvimento científico-tecnológico.
A previdência social atenderá: doença, invalidez, morte,
velhice e reclusão; apos�ntadoria por temp� de serviço; ajuda à manuten
çao dos dependentes de segurados de baixa renda; proteção à �aternidade
e

.!

-t.

•,.

à �estante; pensão aos dependentes por morte do segurado; proteção

ao

trabalhador em situação de desemprego involuntário .
A aposentadoria aos 35 anos de trabalho para o homem e aos
30 para a mulher, será com "salário integral", o que provocou um grande
debate para uma correta interpretação. o texto poderá sofrer alterações,
mas, na própria. legislação atual já se encontram modos de evitar abuso
(um aumento salarial excessivo no Último �ês de trabalho, por exem�lo, so
para fins de aposentadoria). Igualmente deve �er entendido que o teto
e
o do sa1ár_io-contribuição. Não tem sentido algu�m gunhar sobre um saliírio
maior do que aquele que serviu para sua contribuição�
O exercício do trabalho rural, noturno, revezamento, peno
so, insalubre ou perigoso, terá tempos menores de aposentadoria rc1ulados
em lei.
A -aposentador�a por idade dar-se-á aos 65 anos para o ho
mem e aos 60 para as mulheres.
Continua a aposentadoria. por invalidez.
A·contagem recíproca por tempo de serviço vale para servi
ço p�blico e pri�ado, urbano e rural. Neste �ltimo coso não tfnhnm0s ain
da tal reciprocidade.

/\ doné1 de casa ter.-5 aposentador i.:i rcguléJda cm lei comi1 1e:
mentar, contribuindo para a prcv�d�ncia.

··- ··-- ......._,
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dência privada.
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Nenhum benefício poderá ser
menor do que o salário-mínimo.
O Poder público nao poderá sub
vencionar �ntidadcs de prev�

Já a assistência social será
prestada independentemente de
contribuição. Visa proteger
a família; a-infincia, a mat
ernidade e a velhice; amparar cria�ças e adoles
centes carentes ou -a�tores
de infração pg·
nal e suas vítimas; promover a
integração ao mercado de
trabalho; habilitar� e reabilitar pessoas po�
tad
ora
s
de
def
ici
ência e integrá-las� vi
·
da cornunitár ia.
-- ------ - ---S-erá concedi-cla-pen-são mensal -vi t-al:fcia ·apó� ·os·
65· ·anos ·-a-·
quem não tiver outra fonte
de renda.

Todos os níveis oa �dministraçã
o pública ajudarão a finan
ciar a assistincia social. A pop
ulação participará por suas org
anizações
r�presentativas da formulação
das políticas e do controle das
ações
de
assistência social.

A educação é definida como direit
o de cada um e dever do
Estado, sendo�romovida com a
colaboração da família e da comuni
dde, vi-!
sande o pleno desenvolvimento
da pessoa e o repúdio a todas as
formas de
preconceito e discriminação.

A gestão democrática do.ensino,
com participação dos seg
mentos interessados, a democrati
zação do acesso ·e da permanência
sao con-.
sagradas no texto.

O ensino fundamental� obrigat�r
io e gratuito, mesmo. para
os que nao tiveram a ele acesso
na idade prÔpria. O ensino obriga
tório e
gratuito será � stendido progressí
vamente ao nível médio. Os níveis
mais
altos · terão ·acesso segundo a cap
acidade de cada um. Há inovações
do aten
dimento em creches e pré-escolas
dos zero aos seis anos; oferta de
ensino
noturno; atendimento especializad
o aos-portadores de deficiência;
apoio
suplementar ao educando.

O ensino é livrei iniciativa priv
ada desde que cumpra
as normas gerais estabelecidas em
lei e tenha autorização, reconhec
imen
to, credenciamento e verificaçio
de qualid�de �elo E�tado.
o ensino será ministrado em português, assegura
do as comu
nidades indígenas o uso também .de
suas línguas.
O ensino reli�ioso, facultativo, cons
tituir.á disciplina
nas escolas públicas de ensino fund
amenta�.
Os Municípios atuarão prioritariamente
no ensino fundamen
tal t�é-.:?scolar. A União aplicará pelo
menos 18� da receita de impo�tos em
edticação. Os Estados, Munic{�ios
e o Distrito Federal 251 .
. �s universidades gozam de autonomi
a didático-científica,
administrativa e de gestão finance
ira e·patrimonial.
Os recursos p�blicos serão destinad
o� às escolas p�blicas,
podendo ser dirigidos �s cscolao
confessionais, comunit�rias ou filantr6
picus que provem [inalidacl,! rii:io lucr
ativa·,apliqitcm ern eclucnçi.io sr.11� nxcc

dcntcti e pi:-cvc:jam ,1 clcstin,içZio elo p.itrimôn
io e111 caso de c11C<!rr.:1rnc1110 " ºll
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tra éscola do mesmo tipo ou ao poder público.
Havérá um Plano Nacional de Educação definido em lei.
O Projeto apresenta um elenco de dispositivos sobre prote
.,
ção à cultura. Define o patrimônio cultural brasileiro e o dever do Poder
Público de protegê-lo e desenvolver as práticas culturais.
Pela primeira vez a Constituição terá dispositivos especi
ais . sobre práticas esportivas (respeito à autonomia das entidades despoL
tivas; dest�nação de recursos públicos ao desporto educacional, não profi�
sional e, em casos
específicos, o desporto de alto rendimento; tratamento
.
.
··-·-··-· ·--:-diferenciado -para o- desporto -profissional e-não;··proteção e-±ncentivo· às-·�anifestações desportivas de criação nacional ).
O Poder Judiciário só admitirá açoes relativas à discipli
na e às competições desportivas, esgotadas as instâncias da justiça des
portiva no p�azo máximo de 60 dias.
O capítulo de Ciência ·e Tecnologia recebeu mudanças na sfl
'
tematização. Há uma definição ampla de apoio ao desenvolvimento científi
·!
co, autonomia.e capacitação tecnológicas e pesquisa científica básica. Diz
-se que a pesquisa tecnológica voltar-se-á par� a solução dos grandes prQ
blemas brasileiros em escala :nacional e regional.
o:mercado interno integra o patrim8nio nacional
'-· ..
Nos setores em que a tecnologia de ponta seja fator deter
1
{ mih ante d� produção, serão considerádas nacionais as empresas que, ·além
_
9
�de atenderem aos requisitos previsios na ordem econ8mica, est�jam sob
controle tecnológico nacional em ·caráter permanente, exclusivo e incondicional.
Os capítulos da Comunicação, Meio Ambiente, Família e !nd�o nao tiveram votações de destaques na Comissão, por ter encerrado
o
prazo de apreciação geral do título. Isto prejudicou sua análise mais
aprofundada em tópicos pontuais.
A publicação de veículo escrito de imprensa nao depende
,\
de licença ou autorização.
As emissoras de rádio e televisão serao operadas através de
concessao, com complementação entre sistemas privado e estatal .
O poder E x ecutivo outorga a concessão. O Congresso aprecia
o ato, instituindo para isto o Conselho Nâcional de Comunicação (partici
pação.paritária Executivo/Legislativo). só brasileiros natos ou naturalizados hci mais de
dez anos podem ser proprietários das empresas jornalísticas e de radiofusão.
o capítulo sobre o meio ambiente é o mais completo em rel�
çio is demais constituiç�es de outros países e inova em relação� tradi
ção brasileira.
A obrigaçio de pr�servar·o meio ambiente incumbe ao poder
. púb_lico e à comunidüde .
..
Ao poder público incumhe: preservar e rc5tourar o� proces
sos cco16gicon essenciais e prover o manejo ecol6gico dn� csr6cies n nco
sistemu:;; prc�crvür c1 divnrsidüdc e int.egridride do pntri111ônio 9e11,:1.ico cJo
-·�
PüÍ5, fincaliz.i11tlo suu p1!·nquisa e ·rn,rnipulnçJo; definir ,:rJp<1ço:1 tnrritori-
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ais� componentes o serem-especialmente protegidos; exigir para obra ou A
tividade potencialm�nte causadora de degradaç5� do meio oinbiente um estu
do prévio de impacto, com.publicidade; controlar a produç�o, comercializ�

ção e emprego de técnicas, métodos e sub�tâncias que comportem risco; prQ
mover a educação ambiental; protege-r a .fauna e a flora, vedando por lei

,.
•

•

práticas que levem ao risco de extinção ou práticas cruéis com anim.:iis.
são definidas responsabilidades e punições para atividades
de impacto ambiental.
Merecem proteção especial a Floresta Amazbnica, a Mata A
.'...
·-:·t:lântica, ·a· Serra do Mar ;-o· ·Pantanal Mato-Grossense e a ··Z·ona- Costeira· - -, çonsideradas patrimbnio nacional e com utilização de forma que conserve
seu� recursos naturais.
A família terá proteção especial do Estado. A lei nao limi
tará o número de dissoluções do vínculo conjugal. t garantido a homen:, e
mulheres det�rminar livremcn.tc o número de filhos e o planejamento famili
ar, vedadaspráticas coercitivas pelo poder público ou entidades privadas .
• O Estado assegurará assistência à família e coibirá a vio
lência nas suas relações.
Os direitos básicoi da criança e do adolescente sao deveres
da família, da sociedade e do Estado.
Estes pontos básicos sobre criança e adolescente seguem as
�linhas das emendas populares a respeito.
�
·
·
O jovem trabalhador terá direitos previdenciários e trabalhistas como o adulto , o trabalhador adolescente terá garantia de acesso
à escola.

• 1

!

. -!

�

Outras novidades: -proteção contra abuso, violência e explQ
raçao sexuais; garantia de ampla defesa e instrução contraditória a cricn
ça ou adolescente a que se atribua autoria de infração penal; estímulo do
Poder Público ao acolhimento, de criança ou adolescente Órfão ou abandcnª
do; programas de prevenção e atendimento esper.ializado a criança ou adoJ
lescente dependente de drogas.
Grande avanço é a consideração çfos filhos como iguais

i
1

:l

em

direitos e qualificaç�es, independentemente da condição de nascimento.
Os menores de dezoito anos são·penalmentc inimputciv�is.
O E;tado e a sociedade tem·o dever de amparar as pessoas
idosas, com programas especiais e as�egurada a gratuidade do transporte
1

urbano para maiores de 65 anos.
O capítulo do Inctio tem provocado reaçoes de comunidades

'"\

·-'.

.. ,
-1

'I

·· -.i

indígenas e movimentos. ligados� questão. Os· dispositivos sobre 1nincra�ão
já foram tratados. Os direitos dos Índios são "sobre terras de poB!;;C im_g_
marial'� (restaur.tndo definiçi:Ío elo séculb [>tlSSado) • SÜO definidas C:HJOrc:t CQ
.mo "as onc.le se achnm permanentemente localizüdos, aquelas cJcstinatl.:,s à
sua 'hnbitaçiÍo efetiva,. às suus ati.vi.d.;cl<!s pr.oclutivns e ilS ncccssur.i üfl
pr�sorvaçao cul tur.:: l, segundo r.eus usos, costumes e tradü;õcs".

a

T.iis tcrr,1s fl00 bens inc:1licnáveir; e irnprc:;crj Líveis d,1 Un_i,
ão, cnbendo a cH tn d�mar.c·ci-lno.

,l

..

__ tioP,_ • ......._

TÍTU�O IX - DISPOSIÇÕES TRANSI
TÓRIAS
No momento e� que este trabalho
foi escrito, nao cstõva pQ
blicada a redação final das Dis
posições rransitórias.
Além dos pontos j� assinalad
os. em cada título, as Dispos
i
çoes Transitórias contém uma sér
ie de regras importantes:
Regularização das terras de
qui
' lombos.
Abertura para criação de par
tidos novos a partir de blQ
co parlamentar.

- Efetivação de servidores púb
licos.
- Extinção de serviços e ins
tituições que a· Constituição
redefine nas suas disposições
permanentes.

-

Comissão de Transição para imp
lantar o Parlamentarismo.
- Início do sistema parlament
ar: 15 de março de 1988.
- Fim dos atuais mandatos:
• Presidente da República: em
15 de março de 1989.
• Governadores.: em 15 de mar
ço de 1991.
* Prefeitos e vereadores: em 12 de
janeiro de 1U89.

.....
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Trabalho realizado parD a

SECRETARIA NACIONAL DOS PLENÁRIOS PRÓ

.PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE
por João Giberto Lucas Coelho ( CEAC
UnB).
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,. No próJeto de mudanças do
r egime nto, o Importante para o
1•. TAISAFERREIRA .
• Da Edltorta de Pollttca
centrtlo era a exigência de 280
•
votos, para manter o que Já haÀ s s l rl a t u r a o u v o t O ? via
sido aprovado na Slstem atlGastaram-se toneladas de pa- zação e nao apenas
para alte rar
P�. horas e horas de discus sões O texto. Explica-se: para
<,lerru
polfttcas para decifra� a s l'Q8bar a estabilidade de e mprego
nhas regimentais Que envolvem ' por exemplo _
um a dos obJeu:
preferências, destaques , subst l -· · vos do ce ntrao _
nao adlanta
tutlvos e outras complicações. ria ter 270
v otos contra 20, ou
No Unal, o Centrao ganhou no,
até menos. Sem os 280 contra, o
vciAm plenário e acabO\J · ra- texto seria mantido. Agora: se
ze.um acordo Igualzinho ao , as esquerdas quiserem manter
adterlor.' Dá para ente nd er?. os
avanços sociais da Slstematl
Dll, porque o que Interessava ao. zaçllo, também vao ter de mobl
Centrao nao era tanto a prefe - Jlzar
280 constituintes
�nela automática, que acabou
Esse tópico Já havia sido en
vlrando o pivô da história, �as
solido, embora a contragosto,
a !lemonstraçao de Corça POlttl- pelas Uderanças do PMDB. A
e� essencial para quem preten- dlseussao em torno da preferen
de virar o proj eto da Slstematl- ela. �utomáttca de eme ndas
z(cao de cabe ça para , bal?(o, com maioria absoluta' de votos
derrubando os avanços progres- era uma discussão acessó
ria,
. sl! as na fase do plenárl_o .
, para quem, na verdade, conta
lt"Nôs fizemos as estátuas des- com essa maioria para votar
cerem do pedestal", repeti& on- . qualquer mudnnca - e essa foi
tem sortldente, o 'deputado R o - a tese em torno da qual o sena
berto Jefferson, do PTB, 'um dor Mário Covas se bateu desde
dos coordenadore s do ·pentrAo.. o com eço da briga .. ·
A) estátuas, no caso,. sao a s 11- , o substitutivo do Centrão era
deranças de esquerda, em espe- ruim� do ponto de vista tócnlco e
c!}ll o senador Mário Covas, poUttco - e todos os líderes do
11aer do 'PMDB na Constituinte. grupo a dmitiram Isso. Nao ro1 à
e o mais avesso a um e ntendi-. toa que o próprio Centrao quis o
mento com o Centrão.
acordo d epois da vitória cm plc0 e s d e a f o r m a ç ã o d o nárto. O novo projeto amplia a
c4ntrao,' Impulsionado p ela del participação Individual e o
resa de llv1-e Iniciativa, um dos , CentrAo precisava dar sattsfa
pfia>als alvos do grupo era ção ao,s constituintes que re cla
rril9 as lideranças na Constl- mavam essa partlclpaçao.
tilinte. "Ninguém é lider aqui, · De qualquer Jeito, era essen
a!( lideranças estão definitiva! clal colocar o substitutiv o c m
mente erOdldas", alardeava o votação . Com a demonstração
mesmo Roberto Jefterson, ao · de Co'rça po)ftlça dos 290 votos
s(lr de uma reunião com o llder sim, o Centrão ganhou pontos
do PFL, deputado José Louren- para negoclar mais adiante o
ç<1. onde o assunto ont e m Já era que 1nter essa de verdade: as
a:rormacao de um bloco da questões temáticas e polêmicas
1
da nova éonstttulçao.
maioria.

•�..
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• Se 011 empresérlos gostaram
trariam os lnteresses dos as.
d� vlUlrlo do Centrao, os slndl- saluJados ao ameaçar as con
ca1111taa dtiteataram. O diretor,-" qulâtas obtidas na Comlssllo
oxecuUvo do D e partamento, de Ststemattzaçllo". Na ·opl
lnterntnd.lcal de Asse ss oria "ntAo'd Ulysses, o Centrao
es
t>arJamentar, UlySBes Rl del_tâ oa reeaUdadc buscand um
·
o
!it.ezende, .. asseguro.u on�em
refrocesso.· "leso é uma burrlqua dentro de 24 horas o DIAP
o l amel!lça 1evnr o f'.a 1s n
.::. Principal õrgAo representa-· ce, P, s
tivo dos sindicatos de traba- uma crise ooctal ela q12a1 dlfl1:.'.tsdo� no congrc6So - lan-/ Cllmente se sairá. Nao se faz
t-,u·á uma edlçAo de seu Jornal. democracia com miséria",
com
e tor da DlAP.
· afirmou
- • o:i nomes dos que "con1, o dir
:-•
-· ..,.�..- :
1

ECIDO
SUBS\0\O FORN
PELO lNESC

IGi�po j'á sab·e Qj:

que mudará no_j'.
Projeto Cabra[�;:

O grupo dos 32 começa hoje a
CARGOS DE. CONFIANÇA... :.:.:
discutir a tática a ser adotada vi- terão que ser exercidos, na admt<•
sando à a,Provaçl!o em plenário de nlstraçâo pública. par servidores.
suas emendas, com a Intensifica- ocupantes de cargo em çarre1ra1
ção dos contatos para obter apolo técnica ou profissional.
:; ::::
SERVIDORES - fica suprlr_nt.,
às suas propostas. O grupo reviu
ontem as 82 emendas Que apre- da a garantia de efetlvacao e e st�::
sentará -;-- das quais um número bllldade dos atuais ocupantes._fl�..
bem reduzido nao obteve a unanl- cargos públicos desde que conteµ\,
midade. O coordena dor dos deba- com mais de cinco anos de servi;;
tes, senador Vlrglllo Távora ço . Esses servidores terao prlól:b,
(PDS/CE), acredita que os acor- dade no aproveltam�nto, se ap�;
dos para a votação serão feitos vados em concurso publico. . , ··�
em tornodas sugestões do grupo.
MINERIOS- rica suprimida 4
As principa is emendas do grupo exigência de o aproveitamento•
sao sobre os seguintes temas::
, dos potenciais de energia hldn'fü-�
ESTABILIDADE - Flcu asse- . llca e a pesquisa e a lavra de Ff:>-:J
gurada a relação de emprego pro- cursos e Jazidas minerais serem
teglda contra a despedida lmot!- feitos apenas por brasileiros óu.,
vada ou sem Justa causa, na for- empresas nacionais. por telllJ)()'>J
. .-:v,i
ma da lei. Uma alternativa: nas determinado.·
APOSENTADOS - durante 180,,
ressalvas à garantia de emprego
prevista no Cabral III, fica expll- dias. a União procederá à revis� .
citado que na hipótese de a demls- e atuallzai;ao dos proventos dos""
sao ocorrer por Justa causa, ba- servidores Inativos, a fim de
seada em tato econômico lntrans- aJustà-los à norma pela qual :9.l\,
ponlvel, Cato tecnológico ou lntor- proventos da Inatividade serao
túnlo da empresa, haverá priori,; vistos na mesma proporção e ua-.
dade de recontratação do traba- ta. sempre que-se modificar a �'.
Ihador despedido, sob pena de ln- muneraçl!o. dos servld _ores em átf
· " ..u
denlzação prop0rclonal ao temp0 vtdade.
.
DIPLOMACIA - O deputado ou:;
de serviço.
HORAS EXTRAS - a remune- senador não poderá ser çhefe ,da.:,
ração para o serviço extraordlnà- mlssao diplomática permanente-.- '
rio será superior à 'do trabalho · EMPRESAS - A lei não crl{\rf(;
normal. O Cabr al III prevê remu- dlscrlmtnaçao ou restrição entre..
• i· • ,, ·
empresas, em razão da naclon�II:, ;
neração em dobro.
LICITACOES - fica assegura-\ dade de origem de seu caplt11l,i:
do o pagamento em valores rea is Uma ressalva: na aqulslçllo _de,"
nos contratos da admlnlstra ção bens e serviços, em Igualdade���·
pública. mediante licitação, para · condições, o poder público dar.a :
obras. se.rvlços, compras e aliena- tratamento preferencial à emp�'
cões.
sa nacional.
_•
SEQÜESTRO - o'.seqllestro ,
MANDATO - O mandato ·do ,
além do tráfico lllclto de drogas e presidente Sarney terminará e}p
do terrorismo, passa a ser crime 31 de dezembro de I 988, e não em
lnarlançàvel, lnsuscetlvel ·de gra- · 15 de marco de HJ89.
��
ca ou anistia e lmprescrltlvel, co- .. CONTRATOS DE RISCO - Po·
· mo a tortura.
lt\
acordo
ante
dem ocorrer medi
Mandato - A açl!o de Impugna- ternaclonal com clâusula de r�lção de mandato eletivo tramitará procldade.
�
em segredo de Justiça, responden"1i
MONOP0LI0 - ca 1 a nac 1ona
do o Impugnado. na forma da lei,
se temerária ou de manifesta má- zação da dlstrlbulcão dos derlv�
dos de petróleo.
cé
ELEICAO NO DF - A eleição
DIREITOS- Clca suprlmldo jl(;
para governador do DF coincidirá tlgo segundo o qual as normas de
com a do presidente da Repúbll- f!nldoras dos direitos e garantias_
cn. para mandato de Igual dura- Cundamentals têm apllcacao
dlata.
___
_
\ ção.
___
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OUflüílO 1
CONSOLllJflÇ.•\tJ EST.t\1 ÍSTIC,; so1mr- , SITUAÇÃO
DO SUBSOLO BH/\SILElfW
0

1

- -------·--REGISTílOS DE ÁREAS NO DNPM
60.720 LOTL S
�e, SUBSGJLO BRASILEIRO
---- ---··---·- ·- ---·---------- % DO TEílRITÓRIO NAClmJAL
BLOQUEADO
---··-· -·------·· -- - ·- -----·------- ···-

1.624.555 Km2
19%

EQUIVALENTE A - Alernanl1a Ocidental, França, Inglaterra,
Espanha e Portugal
-------- -- - ------·-··· - -------- ou toda a Região Centro-Oeste
-- ---- - . -- ·-··-- --· ·- ou a duas vezes a Região Sudeste
-··---- ---· - - --- - ---· - - - - -·--- . --- GRUPOS ECONÔMICOS
G5% DA ÁREA TOTAL
Estrangeiros
o Estatais
ti Privados Macionais
f2l

401.757 Kn, 2
283.076 Km 2
368.596 Km 2

38,1%
26,9%
35,0%

ESTníi!JCFlf{OS
- equivalem aos territórios dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Cata
rina reunidos, que ocupaíll 386. l 08 Km 2;

••

- o 1 º grupo (8ssociaç5o OP/13rascan) rlctém sozinllo 192.958 Krn 2. Equivale a 12
Projetos Jari;
- o 2 tJ m;-iior grupo é sul-:1frir..1110 - Anglo Americc1n ·- corn 51.067 Km2.e controla
ta,nbóm a proch1(;10 néWOinl de ouro (8J�ó); níquel (72''tt); além de nióbio (45%) e
t unçist CiliO
, . (-.')),..,'n'. e,) •
/\lém da n3cionJlizaç5o (e 11;10 cstíltizaçfio da rnincraçãn br;:isileira), preconizada
pelo Jrtioo 20G do f > ro1cto de Co11!;!iluiçf10. ó taml.Jérn impc,r !,tnle, no sentido de as
scourar o cxcrcír.io p�lo 13r;isil óa �obcrania n;1cional sobre os seus recursos mine
r;lis. que as auloi i1;1çoes e crn1C!!�;súcs de pesquisa e lavr .i sejam sempre outorga
das pela União no interesse nacional corno dispõe o ref�rido artigo. Com tal dis
positivo n:1 Coi1stituiç�10 f"l'U1·1al. a IL:tJr�.;l:iç;·10 orll,njria dari'i �1 União o poder de recu
sar a outorga de direito nú1crr1I ?. uma c.letr.rmin2da empresa, se a realização da
pcsquis:1 011 d:1 lavra de um cc1 to cfr.pósito, pela mesma, representar danos para
o interesse nacional.

RELATÓRIO

DO uJiiVÊIII9

DIESC/Mlmll>B

. .
O Instituto de Estudos·Spcio-Econômicos - INESC ,

tendo

Na

em vista a conclusão do Projeto intitulado "Apoio ao Movimento
cional de Defesa aos Direitos Humanos - MNDDH",

financiado

CEBEMO, com duração prevista de 1 ano, entre abril de 1987

pela
e março
pelo

de 1988, tem a satisfação de encaminhar o presente relatório,
qual apresenta

um balanço dos trabalhos e atividades

das ao longo do referido período, assim como

desenvolvi

as dificuldades encon

tradas e sugestões para o aprimoramento das relações entre as
entidades na caminhada em defesa dos direitos humanos e no

duas

efetivo

estabelecimento de uma sociedade justa, humana e democrática.

Com a efetivação do projeto, em que pese os obstáculos encontra

dos que serão objeto de análise posterior, acreditamos que foi dado
um passo importante e decisi�o no sentido de estreitar o
mento entre o INESC e o MNDDH, que

já vinha existindo

relaciona
através

do

Serviço de Intercâmbio Nacional - SIN, mas de forma assistemática e
incipiente.
Com o desenrolar dos trabalhos,
vo

geral

definido

de acordo com o

objet�

no Projeto, de fortalecer a luta pela defesa e

promoção dos direitos humanos no Brasil, assessorando o MNDDH,

oon

sideramos que em muito melhorou o encaminhamento dado às denúncias,
documentos, reivindicações, assim como

a articulação política

en

tre o MNDDH e o Congresso Nacional, especialmente em forma de Assem
bléia Nacional Constituinte - ANC,

durante todo o ano de 1987 e até

a presente data.

Para uma melhor compreensão do relatório, baseamo-nos

no

próprio Projeto,e mais especificamente no item 7.3 - Campos de Atu�
ção/Atividades, de onde
realizadas pelo INESC

destacamos, ponto por ponto, as atividade s

visando cumprir com os objetivos do

em questão. Assim,destacarnos:

Projeto

.02.
7.3 - CAMPOS DE ATUAÇÃO/ ATIVIDADES

Dentro das prioridades temáticas expostas,

a

equipe

INESC desenvolverá atividades em quatro campos de atuação

do

princ.!_

pais. são E!les:
7.3.1 - MOVIMENTO NACIONAL/ SERVIÇO DE INTERCÂMBIO NACIONAL
. MANTER CONTATO PERMANENTE, ATRAVÉS DA TROCA DE

MATERIAIS

E INFORMAÇÕES, COM A COMISSÃO NACIONAL,COM O SIN E COM OU
TRAS SECRETARIAS E ENTIDADES REGIONAIS OU LOCAIS QUE

COM

PÕEM O MNDDH. PARTICIPAR DE REUNIÕES, ENCONTROS E VIAGENS,
QUANDO SOLICITADO, VISANDO UMA ASSESSORIA EFETIVA E PERMA
NENTE AO MOVIMENTO.

Com base nesse

subitem, foram realizadas as

seguintes

atividades:

• O INESC enviou, durante o ano de 1987 e até abril do

sente ano um total de 97 documentos,

dentre

pr�

os q�ais subaidios,de

entidades afins, reivindicações do movimento popular, informes

so

bre a ANC, relatórios de Subcomissões, Comissões e Plenário da ANC,
cronogramas, cartazes, regimento Interno da ANC, jornais,

dossiês,

etc. Entre eles, citamos:

. Cartaz e convite do Tribunal Nacional dos Crimes do
tifúncio - 24.04.87

La

. Dossiê do SISAC "SOS El Salvador" - 03 .06.87
• Ferrovia Norte-Sul: Subordinar a Agricultura dos Cerra
dos ao Capital e Tecnologia �aponesa - CPT - 16.07.87
Adrnnistrar a sua Potência - AJICA. O Japão
suas responsabilidades mundiais - 16.07.87

. Massacre em narre cb desenvolvi.rrento

da

frente

às

CCPY-Boa Vista - 03.09.87

• Dossiê "Questão Indigena e Constituinte" n 2 01 - O 3. 09.87

. Dossiê "Questão Indi.gena e Constituinte"n 2 02 -

28. 09.87

...
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• Boletim "Princlpios de Justiça e Paz" sobre a pena
morte,CJP, n2 02 - 2 1.07.87

de

• Jornal "Fome em Debate" n2 02 , NESP - 20.11.87
• Boletim

da

UNICEF sobre "Situação Mundial

da

Infância - 20.11.87

• Boletim Direito Insurgente - AJUP - 25.01.88
• Boletins do IBASE - Politicas Governamentais
Participação em encontros:

. Reunião da Comissão Nacional, em Brasíl ia

com a
Reunião
Comissão Nacional do MNDDH em Viç�
sa - MG, onde o INESC esclareceu o convênio bem como o
seu compromisso de cumpri-lo, em julho/agosto de 1987 •

. Reunião
com
a
Comissão Nacional do MNDDH em Salva
dor - BA, em de outubro
de 1987

. Reunião
á
Regional Norte I em Manaus - AM,por
com
ocasião do IV Encontro Regional de Direitos Humanos Nor
te I, em julho/agosto de 1987
Participação no V Encontro Nacional do MNDDH, em Goiâ
nia.
O
INESC
·articulou
a
presença de
dois palestristas (Pedro Dalari e João Gilberto) para
participantes do
V
debaterem sobre a ANC
com
os
Encontro

. MANTER OS ÓRGÃOS DO MNDDH INFORMADOS SOBRE A AGENDA PAR
LAMENTAR (PROJETOS DE LEI, VOTAÇÕES IMPORTANTES,
DEPO!
MENTOS EM COMISSÕES PERMANENTES, ETC.) DO CONGRESSO NA
CIONAL E, SOBRE DECISÕES NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ,
NO QUE TANGE AOS DIREITOS HUMANOS A NÍVEL NACIONAL E IN
TERNACIONAL.
Com relação a esse

subitem,o INESC procurou dar toda
visto

que

o Congresso Nacional praticamente não funcionou. Nesse sentido

en

cobertura

possivel

aos

trabalhos

da

ANC,

a

viou diversos documentos, tais como:
. Regimento Interno da ANC - 09.02.87
. Organograma e Fluxograma da ANC - 13.03.87
. Doêuffiêiite '' Né!gtõ e a Constituinte - 10.04.87
. �@iãq�0

dàs �uboomissões e Comissões da ANC - 10.04.87

•

.04.
-r

•

- •
Noticia sobre as palestras do Prof. Jose.,,. Antonio
Dias e
do Dr. José Geraldo de Souza na Subcomissão dos Direi
tos e Garantias Individuais - 04.05.87

. Formulário de Emenda Popular sobre a criança na
tuinte - 10.07.87

Consti

• Dossiê de propostas de iniciativa popular - os temas
as entidades promotoras - 2 8.08.87

e

. Relatório da Subcomissão de Garantias e Direitos Indivi
duais - 13.05.87
• Emenda do Deputado Amaral Neto instituindo
morte para crimes hediondos - 2 5.0 8.87

a

. Perfil inicial da Constituinte - Prof. David
- 31.03.87

pena

de

Fleischer

• Proposta dos indios à ANC - Deputado José Carlos SabÓia
//
- 11.05.87
. Proposta popular de emenda ao Projeto de Constituição
"Direitas dos Trabalhadores, Reforma Agrária, Politica
Agrária e Fundiária, Direitos da Mulher" - 28.05.87
. Relação dos parlamentares que votaram contra e a favor
de verbas públicas para escolas públicas - 03.07.87
. Documento "Rápida avaliação do Processo
Constituinte
até a lª fase dos trabalhos da Comissão de Sistematiza
ção" - 03.09.87
• Requerimento nQ 01/CN, que cria a Comissão Parlamentar
de Inquérito para apurar os fatos ocorridos com o massa
cre de garimpeiros de Serra Pelada na cidade de Maraba
- PA - 11.02.88

pena
. Documento do INESC sobre· a votação da emenda sobre
de morte na primeira fase de votação oo Plenário - 25.03.88
Além desses documentos especificas foram enviados

diver

sos j ornais e boletins do Congresso Nacional e de entidades

sobre

os trabalhos da ANC

ver relação anexa), perfis das

Comissões Temáticas e Comissão de Sistematização,

Subcomissões,

demonstrando

a

atuação, vida poli tica e posição de cada constituintie,� os projetos de

'

!,
i

Constituição da Comissão de Sistematização (Cabral I e II).

•

•

.05 •
RECEBER REPRESENTANTES DO MOVIMENTO QUANDO VIEREM A BRA

.

SÍLIA, AGENDANDO REUNIÕES E ENCONTROS ENTRE ESTES E CON
GRESSISTAS, AUTORIDADES E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.

ciativas:

Com relação a esse subitem,o INESC teve as seguintes ini
Agendamento de reuniões com parlamentares e lideranças
da ANC,em abril,para a Comissão Nacional. Naquela opor
tunidade, a Comissão Nacional expôs para os Constitui�
tes que a receberam e para as lideranças as propostas do
MNDDH para a nova Çonstituição •
• Reserva de espaço para representantes do MNDDH e entida
da
des afins nas audiências públicas das Subco�issões
ANC.
Prestaram
depoimento
na
�ubcomissão
de
Direitos e G arantias Individuais o Professor José Antô
nio Dias e o Dr•• José Geraldo de Souza. Os Drs. Hélio
e Dalmo Dallari não puderam comparecer, apesar de con
tactados
Solicitou e conseguiu junto àsl!lbcomissão de Direitos e
Garantias Individuais, tempo para o depoirrento do Reitor Peàro Wi.!_
son G uimarãe�, pela Com�ssão Nacional do MNDDH, quando
da realização de sessão da Comissão na Assembléia Legi�
lati va de Salvador, BA.
. Encontros entre parlarrentares e representantes da Comis
por
são nacional e da Regional Centro-Oeste do MNDDH,
ocasião da divulgação de dois c�municados sobre o recru
descimento da violência e outro sobre o incidente radioativo
com o césio 137 em Goiânia.
• COLABORAR COM O SIN,DIVULGANDO, EM BRASÍLIA, ASSIM COMO
ENTRE CONSULTORES, ENTIDADES E GRUPOS QUE TRABALHAM
RETAMENTE COM O INESC, O MATERIAL PRODUZIDO POR

DI

AQUELE

SERVIÇO. APOIAR O SIN NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUI
SAS DE TEMAS RELATIVOS AOS DIREITOS HUMANOS,CONFORME AS

NORMAS INDICATIVAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO MNDDH.
. Com relação a esse subitem , o INESC teve

iniciativas:

as

seguintes

.06.
• Divulgação de -.aproximadam:pte 150 denúncias
de violação
dos direitos humanos no exterior , principalmente na Am�
rica Latina,entre parlamentares , autoridades do Poder
Executivo e entidades afins. Entre elas,destacamos:
D.EIIÚNCI.AS DO SIB

01. "A indústria poluente quer se instalar em �rea de agricultura e
despejar
familia" - Memorando N2 53/87,· de 20. 07.87
02. "Condições subumanas de 40 familias no municipio de Contagem MG" - Memorando n2 49/87 de 20.07.87
03. "Assassinato do Ex-Deputado Paulo Fontelles" - Memorando N2 52/87,
de 20.07. 87
04. "Invasão do Povoado de são Jos� dos Mouras pelo BatalhaÕ de
licia" - Memorando N2 46/87, de 20.07.87

Po

· 05. "Desrespeito aos Direitos Humanos na Região de Teixeira de Frei
tas" - Memorando N2 51/87,de 25.06.87
06. "Desrespeito ao processo de desapropriação do INCRA na
de P. Nacional - GO" - Memorando N2 54/87, de 03.07.87

Região

07. "Questões de moradia em Goiânia - GO" - Merrorando N2 47/87 de 11.06.87
08. "Violência na Região de são Miguel Paulista" - Memorando N2 42/
87 de 28.05.87
09. "Reivindicação dos trabalhadores dos projetos de colonização" Memorando N2 41/87,de 28.05.87
10. "O assassinato de Jota" - Memorando N2 34/87,
Parl. Bahia

-

de

14.05. 87 -

-

11. " O que a TV nao rro�trou e nao contou" - Memorando N2 86/87,
14.05.87 - Parl. Bahia

de

13. "Prisão de membros da FEDECOOPADES" - Memorando
14.04.87

de

12. "Conflito de terra no varelo de cima - Municipio de Araruna-PE"
- Memorando 26/87, de 09.04.87
N2

28/87

14. "Carta das Igrejas de Marabi, Conceiçâo do Araguaia , Cameti e
Xingu dos Irmãos do Brasil" - e. N2 04.82, de 23.04.87
16. "Projeto Anti-Violência do Governo, uma proposta contra os traba
lhadores" Memorando N2 20/86, de 22.09.87
16. "t:ies��8 �
09.82:§1·

§ª

fàffiilià§ éb conjunto Palmital"- Memorando N2

06/88, de

.07.
17. " O massacre de Marabá" - Memorando N2 07 /88, de 22.01.88

18. " Reforma Agrária/Ocupação" - Memorando N2 01/88, de 11.01.88

19. "Violência /arrombamento CDDH de Betim" - Memorando N2 03/88, de
12.01.88

20. "Pastoral Operária de Curitib·a - PR" - Merrorancb N2 44/87

de

04.03.87

21. "Missionário é assassinado em reserva indigena de Juina" - Mem�
rando N2 4 3 /87, de 05.06.87

22. "Despejados Moradores de são Miguel - SP" - Memorando N2 68/87,
de 01. 09. 87
2 3. "Em defesa da floresta e do povo" - Mem:>rando N2 07/87,

de

25.09.87

24. "Ameaças ao Padre Ricardo Resende e 6 5 pessoas de Conceição
Araguaia-GO" - Memorando 74/87, de 17.09.87
2 5 . "Assassinato de Herbert Anaya" (Coordenador Geral da
de Direitos Humanos Não Governamental de El Salvador

do

Comissão

/

e
Consti
• Elaboração , do Dossiê "Reforma
Agrária
tuinte", por ocasião da preparação do V Encontro Nacio
nal do MNDDH.
Elaboração do· Dossiê "Violência", por
bém,do V Encontro Nacional do MNDDH

ocasião,

tarn

7. 3.2 - CONGRESSO NACIONAL
. CADASTRAR NO CONGRESSO NACIONAL OS PARLAMENTARES
SADOS NA QUESTÃO

DOS DIREITOS HUMANOS, DE MODO A QUE

ção

Com relação a esse

subitem

o INESC dispõe de

OS

NECESSÁ

MESMOS POSSAM SER RAPIDAMENTE ACIONADOS, QUANDO
RIO.

INTERES

uma

de parlamentares progressistas com aproximadamente 160

rela

nomes,

parlamentares estes que simpatizam com os Direitos Humanos, dentre os
quais destacamos como defensores:

01. Plínio Arruda Sampaio - PT-SP
02. Florestan Fernandes - PT-SP

.08.
03. Benedita da Silva - PT-RJ
04. Paulo Paim - PT-RS
05. Anna Maria Rattes - PMDB-RJ
06. Amaury MÜller - PDT-RS
07. Nelton Friedrich - PMDB-PR
08. Haroldo SabÓia - PMDB-MA
09. Abigail Feitosa - PSB-BA
10. Domingos Leonelli - PMDB-BA
11. Aldo Arantes PC do B-GO
12. Roberto Freire - PCB-PE
13. José Carlos SabÓia - PSB-MA
14. Carlos Alberto Oliveira CAO - PDT-RJ

15. Ronan Tito - PMDB-MG

16. Nelson Wedekin - PMDB-SC
17 Severo Gomes - PMDB-SP
18. Uldorico Pinto - PMDB-BA
19. Raquel Capiberibe - PSB-AP
20. Tadeu França - PDT-PR
Sempre que surge a necessidade de acionar parlamentares,o
INESC recbrre
cias enviadas

à sua lista, assim como encaminha todo tipo de denún
por entidades afins .

. ACOMPANHAR
GRESSO

AS

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO CON

NACIONAL, PRINCIPALMENTE NAS DIVERSAS

COMISSÕES

PERMANENTES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO E,

PARTI

CULARMENTE, NAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,

ÍN

DIO, REFORMA AGRÁRIA, RELAÇÕES EXTERIORES E SEGURANÇA

NA

CIONAL, MANTENDO O MOVIMENTO INFORMADO A RESPEITO.

Como foi àito anteriormente, com a instalação da ANC e
atraso no seu têfffiitiQ õ Congresso Nacional e as Comissãos
tes n�à

fUHcl8Rái�ffi

Hôr�aimente.

o

Permanen

.09.
Evidentemente, com o término da ANC, previsto para agosto

de 1988, o Congresso Nacional Voltará às suas funções

ordinárias,

com os trabalhos direcionados à elaboração da legislação
tar e ordinária, o que certamente acarretará

no

compleme�

acompanhame�

to,_por parte do INESC , das atividades das diversas comissões
manentes que

começarao

pe�

a funcionar •

. ELABORAR DOSSIÊS, ESTUDOS, PRONUNCIAMENTOS E

DEPOIMENTOS

PARA SUBSIDIAR A ATUAÇÂO DE PARLAMENTARES QUE DEFENDEM OS

DIREITOS HUMANOS. FORNECER AOS PARLAMENTARES

INFORMAÇÕES

PRECISAS E ATUALIZADAS SOBRE OS CASOS DE VIOLAÇÃO DOS

DI

REITOS HUMANOS.
vas:

Dentro desse subitém, o INESC tomou as seguintes iniciati
• Com o funcionamento da ANC,todo o trabalho de assessora
mento
aos
parlamentares esteve voltado no sentido de
fazer valer as propostas dos movimentos populares organ!
zados dentro d� texto do Projeto de Constituição.
Assim
foi, por exemplo, com o documento "O Negro e a Constitui�
te com o cbcurrento sobre a pena de morte, produzido
pela
Anistia Internacional e encaminhado pelo INESC,através de
discussão com os parlamentares; com os dossiês sobre a que�
tão ind1gena no Brasil; com o docwrento .fu Movimento Nacional
de Defesa dos Direitos Humanos; e com o docwrento ( proposta
com os
popular)da CNRA, também encaminhado e discutido
ou
constituintes oelas entidades da CNRA, o INESC entre
tros .
11,

. Além disso, como foi expresso anteriormente, o INESC reme
meteu para os parlamentares aproximadamente 150 denúncia�
de violação dos direitos humanos no Brasil e América Lat!
na. enÚncias essas que foram de grande valia para subs!
diarem as intervenções de parlamentares em prol desses di
reitos e na cobrança de punições para os responsáveis. -

. Outro aspecto importante para a garantia dos direitos fu�
damentais na nova Constituição foi a atuação do
INESC,
conjuntamente com outras entidades afins, na produção de
emendas a serem apresentadas pelos parlamentares em defe

.10.
sa das mais amplas conquistas populares.Dentre essas emen
comÕ
das, destacamos: a da definição da lingua portuguesa
lingua oficial, como meio para incluir as linguas indig�
nas no universo brasileiro; emenda retirando a censura da
jurisdição da Policia Federal; emenda suprimindo a pena
de morte e a prisão perpétua; emenda considerando
como
crime inafianç á vel qualquer tipo de discriminação, e emen
das garantindo uma efetiva reforma agr ária, entre outras •

-

• QUANDO DA VOTAÇÃO DE MATÉRIAS QUE DIZEM RESPEITO
REI TOS HUMANOS, ARTICUI.J\R OS PARLAMENTARES SENSÍVEIS
PARA GARANTIR RESULTAOOS FAVORÁVEIS.

AOS

OI

AO PROBLEMA

PRESTAR ASSESSORAMENTO ES

PECÍFICO QUANTO ÀS AÇÕES CONCRETAS A TOMAR EM CASO DE CON
FLITOS E ACOMPANHAMENTO, COMO OBSERVADOR, DAS VISITAS "IN
LOCO" REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES.
I

Embora, como j á frisamos, não estejam funcionando as Comis
sões Permanentes

e

não tenha havido viagens,o INESC reforçou sua

ar

ticulação nas Comissões da Constituinte, destacando-se:
. Articulação dos.parlamentares na Comissão dos Direitos e
Garantias do Homem e da Mulher, quando da votação da emen
da do Deputado Amaral Neto sobre a pena de morte. Distri
buição de dossiê sobre o referiq9 tema, no sentido de g�
rantir
votação
.contra1
a
inclusão
da
pena
de morte no texto do anteprojeto de Constituição;
• Articulação dos parlamentares da Subcomissão dos Direitos
e Garantias Individuais,quando da realização de uma ses
são
em
Salvador
BA,
onde representantes
do
MNDDH, entre eles os professores José Antônio Dias, Pedro
Wilson e a Sra. Marga, fizeram também intervenções em de
fesa dos direitos humanos no Brasil;

• Articulação dos parlamentares,quando da votaçao das prQ
postas relativas às questões indígena e da reforma agrária ,
em suas respectivas comissões .
. ENCAMINHAR A PARLAMENTARES E AOS ÓRGÃOS DO CONGRESSO
POSTAS DO MNDDH PARA A ANC QUE VISEM A DEFESA E

PRO

PROMOÇÃO

DOS DIREITOS HUMANOS A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

.11.

Com relação a esse subitem, o INESC encaminhou:
• ,?,ocumento de proposta do MNDDH sobre os direitos humanos
Direitos e
no
Brasil para_ a
Subcomissão
dos
Garantias Individuais;
• Docurrentos de diversas outras entidades que lidam com
os
direitos humanos·no Brasil,corco a Anistia Internacional, C�
missões_de Justiça e Paz de Brasilia e são Paulo, Comissão
Nacional dos _Qireitos da Mulher entre outras, às respecti
vas C omissões Temáticas da ANC ;

e

• Documento do

M NDDH

com suas propostas para a

. Documento do MNDDH sobre o recrudescimento
no pais,de 19.10.87, aos parlamentares;

Constituinte •

da

violência

• Documento sobre o acidente com o césio 137 em Goiânia
19.10.87, aos parlamentares.

de

7.3.3 - PODER EXEC UTIVO
• ACOM PANHAR, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, O PROC ESSO DE

FORMULA

ÇÃO, DEC ISÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTIC A GOVERNAMENTAL NA
DE DIREITOS HUMANOS, ATRAVÉS DA IM PRENSA
TO S JUNTO

e

C om

OFIC IAL

E

ÁREA
CONTA

AO S ÓRGÃOS DOS PODERES EXECUTIVO E JUDIC IÁRIO.

relação a esse

subitem , o INESC atuou no sentido

de

estabelecer maiores contatos com os Órgãos do Poder Executivo. E ires
rro sendo·pÚblico e notório, que o governo brasileiro vem tomando posições

cada vez mais à direita e, desta forma, se recusando a receber
movimentos populares organizados e suas respectivas

propostas,

nos foi possivel conseguir audiências, pressionar junto à

de Direitos Humanos do

M inistério

C omissão

da Justiça, etc .

• ATUAR JUNTO AOS ORGANISM OS DO PODER EXEC UTIVO QUE DE
MA

DIRETA

os

TRATAM DOS DIREITOS HUMANOS,COMO

OS

RIOS DA JUSTIÇA ( CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS

FOR

M INISTÉ

DA

PES

SOA HU MANA - CDDPH), DO INTERIOR E DA REFORMA AGRÁRIA, NO

•

.12.

SENTIDO DE AM PLIAR A JÁ EXISTENTE REDE DE CONTATOS,
RECOLHER INFORMAÇÕES E CRIAR ESPAÇO PARA DISCUSSÃO

PARA
E

IN

FLUÊNCIA POLÍTICA.
Com relação a esse

subitem, o INESC atuou no sentido de:

. Manter contato com o CDDPH r atrav é s do encaminhamento de
denúncias de violação dos direitos humanos e da cobrança
de punição aos responsáveis por tais atos;
• Manter contatos diversos com o Ministério do Interior no sentido
de cobrar uma maior definição na demarcação das terras in
d.Í.genas;
. Manter contatos diversos com <D Ministério da Reforma e Desenvol
vimento Agrário no sentido de pressionar o governo na efe
tivação da reforma agrária e da desapropriação de inÚme
ros latifúndios ocupados por trabalhadores sem terra.
• ARTI CULAR, JUNTO ·Às ENTIDADES E ÓRGÃ.OS DO M NDDH, UMA PARTI
CIPAÇÃO CRÍTICA MAIS EFETIVA DO SEU MOVIMENTO NACIONAL NO
DE D�ISÃO DA POLÍTICA GOVERNAMEN'rAL EM QUESTÕES

QUE

PROCESSO

DIZEM RESPEITO

AOS DIREITOS HUMANOS,PARA ISSO FAZENDO CHffiAR AOS ÓRGÃOS GOVERNAMEN
TAIS AS .DENÚNCIAS, ?REOCUPAÇÕES E POSICIONAMENTOS DO MOVIMENTO, A�
VÉS DO REPA SSE DE INFORMAÇÕES E MATERIAIS, PROGRAMAÇÃO DE
VIS ITAS E ORGAN IZAÇÃO DE DEBATES E S IMPÓSIOS.

Como já foi dito no item anterior, o INESC encaminhou

ao

Poder Executivo inúmeras denúncias de violação dos direitos huIMnos,
bem como atuou no sentido de tentar uma maior influê ncia das entida
des vincula das às questões de direitos humanos, nos Órgãos governarrentais
através

de

MNDDH

com

audiências que, freqüenterrente, eram negadas pelos Ó rgãos do Poder

Executivo. Como exemplos, entre outros,

temos

a

audiência

o Ministro Paulo Brossard, para discutirmos a

da LSN e do processo criminal contra o Sr. Agostino Veit
dor do MNDDH no Rio Grande do Sul), em 21.08.8� e a

do

questao

(Coordena

audiência

a Presidenta Internacional da Anistia Internacional e mais três

da
re

•

.13.

presentantes da seção brasileira no Ministéiro das Relações Exterio

res,que. também se recusou a receber a delegação,devido

às

cias de violação dos direitos humanos contidas no relatório

denún
anual

da Anistia Internacional sobre o Brasil;

. Além disso, articulamos,junto com demais entidades, ma
ni festação com mais de 8.000 trabalhadores rurais em Bra
sÍlia, e, juntamente com todas as lideranças políticas d�
ANC,realiz amos passeata em frente aos Ministérios da Agri
cultura, Reforma Agrária e da Justiça, com o intuito
d;
repassar para esses Ministérios as reivindicações e pre�
cupaçoes da CNRA;
. Col_aborarros na realização cb Tribunal Nacional dos Crirres do Latifun
dio juntarrente com diversas entidades,o que certamente tem in
fluenciado o Executivo na apuração de casos de assassina
t©s de lavradores e lideres sindicais até então es quecidos
por esses Órgãos d9 Executivo responsáveis pelo setor;

• Intervimos, junto ao Ministério da Justiça,com relação ao
julgamento do Pastor Fucks, de Curitiba, enquadrado
na
LSN, no sentido de garantir sua absolvição perante o Tri
bunal Militar que o julgou.
Como ressaltamos, esse processo de inserção e

influência

junto aos organismos do Poder Executivo em muito se viu prejudicado
pela postura autoritária, negligente e intransigente com que
verno brasileiro vem tratando

as questões relativas às

o g�

garantias

dos direitos humanos no pais.
7.3.4 - SOCIEDADE CIVIL
• ACOMPANHAR A PROBLEMÁTICA DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL,
ATRAVÉS DA IMPRENSA E DE CONTATOS COM AS ENTIDADES QUE NE
LA ATUAM, DANDO ÊNFASE AOS GRUPOS QUE COMPÕEM O MOVIMENTO

NACIONAL. MONTAR UM DOSSIÊ REGULAR SOBRE A COBERTURA
MNDDH NA IMPRENSA NACIONAL.

Com relação a esse subitem,

. f!'

o INESC providenciou:

DO

•

• •

.14 •
•. Divulgação dentro da ANC, através do jornal da Constituin
te, dos depoimentos feitos pelos representantes do MNDDH
durante o per lodo das audiências públicas das Sul:x::omissões ;
Quanto à imprensa nacional, ficou determinado na reunião
em Viçosa com
a
Comissão Nacional do Movimento, que
o SIN faria a cobertura necessária.
ATIVIDA

. PARTICIPAR - DENTRO DE SEU ÂMBITO ESPECÍFICO DE
DES - JUNTAMENTE COM A COMISSÃO NACIONAL, O SIN E

ENTIDA

DES QUE COMPÕEM O MNDDH, DE CAMPANHAS, ATOS PÚBLICOS E OU
TRAS INICIATIVAS POLÍTICAS, VISANDO INFORMAR A OPINIÃO PÚ
BLICA EM GERAL

SOBRE A PROBLEMÁTICA DOS DIREITOS HUMANOS.

• Nestt.e sentido,o INESC parti�ipou de inúmeras
campanhas,
como por exemplo, dê tocbs os atos públicos em defesa da re
forma agrária e dos'direitos indlgenas na Constituinte,d�
campanha pela entrega das emendas populares a ANC, àa rea
lização do Tribunal da Terra em Brasilia,dos atos pÚblI
cos e encontros nacionais em solidariedade aos povos
de
El Salvador, Nicarágua e África do Sul;
Além disso, o INESC participou de vários simpósios e semi
nários ·organizados por outras entidades que trabalham co;
os direitos humanos.
. ATUAR JUNTO À IMPRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL, REPASSANDO
INFORMAÇÕES, DENÚNCIAS E O POSICIONAMENTO DOS GRUPOS REFE
RENTES À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS.
Ao longo de seu trabalho, o INESC

dida do possivel, informações

tem encaminhado, na me

à imprensa nacional e internacional ,

procurando dar cobertura às manifestações desencadeadas pelas
dades do movimento popular

através de coletivas à imprensa e do en

vio de dossiês aos principais Órgãos de divulgação.

Temos

mantido contato com entidades internacionai s, como a Anistia
nacional, FMLN

-

enti
também

Inter

FDR de El Salvador, o Congresso Nacional Africano,e

também com a Embaixada da Nicarágua, através do envio de
sobre a violação de direitos humanos no pais.

materiais

. . ..
. 15.

Como em tod::> trabalho que envolve o relacionametno entre
tidades, durante o per.iodo em

que

en

transcorreu o convênio entre o INESC

e o MNDDH sentimos as seguintes dificuldades:

• Falta de uma maior agilidade no repasse das
Úteis ao avanço do movimento popular.

informações

. Falta de uma definição mais precisa sobre as prioridades
temáticas a serem encaminhadas dentro da ANC .
. Além dessas dificuldades internas, podemos afirmar
que
outras dificuldades, de caráter externo, surgiram no de
correr do per.iodo. Talvez a principal resida no processo
de virada para a direita assumido pelo governo, tendo co
mo timoneiro Ó Sr. Antônio Carlos Magalhães, Ministro das
Comunicações. Esse processo possivelmente será conclui.do
após a definição do mandato do Presidente Sarney, ainda a
ser votado, como pa�te do Titulo IX das Disposições Tran
sitÓrias, no Plenário da ANC.
Mesmo com as dificuldade

acima expostas, podemos afirmar

que o trabalho desenvolvido pelo INESC contribuiu para uma maior ex
pressao pol.itica do MNDDH a nivel nacional e internacional.

Acreditamos,também,que, com as resoluções aprovadas no
Encontro Nacional do MNDDH, foram criadas maiores condições

cas e organizacionais que, sem dúvida

estruturarão

V

pol.it�

ainda mais o

Movimento em sua luta em defesa e promoção dos direitos humanos.
tacamos:

Como sugestões para o aprimoramento do nosso trabalho,des

• Com a instalação da Secretaria Executiva do MNDDH em Bra
si.lia, seria bastante Útil a escolha de uma pessoa
para
discutir um programa de ação conjunta INESC/MNDDH dentro
do Congresso Nacional;

. Produçiô de uma Cartilha entitul ada "O ABC dos
Direitos
Humàflª§ ha nova Constituição", a ser publicada como resul
tado dos trabalhos da ANC;

a
Reaíizàçâo de um Seminário em Brasilia, que avaliasse
situaçio dos
direitos
humanos no Brasil garantias

.16.

de seu curnprirrento por parte dos Órgãos responsáveis a par tir
das conquis tas obtidas em relação a esses direitos
na
Const i tuinte, assim corno formulação de proposições a se
rern encaminhadas no detalharnento da legislação ordinária
e complement ar.
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1

•
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A Coordenadoria de Conflitos l\<]rêÍr.ios vc:in t r;il.i,1 l l 1 ,111cl f ,

consoUd.:ição de dados relativos

il

conflitos ue terra

01:orrjdo::

1 1.i

, ..

111J

Semcstt·e de 1987, cuja conclusão depende ai11c.l.:i de co111pl c ·1111:1it;";:.,, <'

c·,,11

firmc1ç7io ele infonnaçÕes oriundas elas divcrsüfi cntid,Hlc•::.: e or�J: 11 ,:: 1,111, J .'

cos.

-·

.:,pr�

Conquanto precario e incompleto os quadros a zc,911.i t ·

--

scnt.: ,dos

confirmam à soei edade

a permanência, com indI e i or: e.�,·· ,1v.-111r;r,

(� aprCJfnncl.:imento, da crise gerada pela conccnlração

cl,,

Le:rra e: 110, urr,oi

t�f;trutur.:1 fundiária que, apesar do Plano Nacion,:ll de Reforma /\<Jr-arj;i PNHJ\, lançado

hn

quase dois anos, se matém incólume aos anseios e c::for

ços de transform�ç;o intentados por v;rios segmentos da socicd�dc.

Como no passado recente, as disputas pela posse u u�;o
t0.rrc1 continuam a requerer cuidados e providências por parte elo

d,1

poclcir·

pÚblico que, infelizmente, não consegue tr.ansformar em açocs co,,crr:.·t .:1r:

u preocupação diante da gravidade do problema reiteradélmente mcrn ir c,r.; tit

d:1 em pronunciamentos públicos.

--

Além da perda moralmentó injustificável de tantns v ic1,,:; i l1 1

111..111:1�:,

que, por si só, deixa feridas e scqüelus irrepi.:ri"1 vcis, o::

r.l.1•l<1::

cJ.isponiv(iis apontam para uma preocupante generalização <1.:i crimin;il id,1d1.i, j6 detectada em relatórios anteriores da Coordenadoria de Conflito:;
J\gr�rjos, corno um recurso cada vez mais utilizado pelo latifÚr1dio

nn

Jef�sa de seus privil�gios.
Certamente que a continuidade e o agravamento dcf;_.s,1 cri�;n,

c,H1sc1d.:1, Qm quande parte, pe·1a incompctênci«, omis-são e até c-n11iv,:·1wL.i

cl-2 autor.idades públicas, se voltar.:Í como um bumerangue contra" pn:i1Jr i.1
.i11t. ocid,tdl'

e,

O

<]\IC

é pior, colocnrn cm cheque

d1..• cbi:; jnstituiçÕcs politicas.
11,11

O

valor

C

êl

estétl>i 1 icf.1-

Os reflexos disso no campo in!,tLtuc:jo-

};�o imprevisiveis, müs muito p1:ovavelmcnte, ocorr<?rrnocrnr,n�juizc,

elo processo de transição ora em curso no oals.

'(.',l,

IJ.,

Por isso mesmo, os coment�rios dcsenvol.virlos ao l ongo ck-::
te' <lncurnc•nt'o procut·,::un alertar para a gravidade clqt, problc111.-1:; q11,·

.,, i 11

geia 1J,1rceli1 expressivu da população rurc1l do Pais e para u 110c.:"�;!�J t:.11'•·
ele uin:1 nçÜo coordenadu

do poder pÚblico visando interromper

(b d;1 viol011ciü no campo.

.1

csc-i l .1-

..

Algumas das questões abordadas fogem « esfer.:1 de compc·t.,,11
e id do MIR/\D e, aparentemente, não deveriam consti:tr do prcsc!ntc· t:(·;:1 r;.
Consideru-se, ·entretanto, que a Reforma Agrárü1

é

pr,,

um

cesso din�mico e , como tal, exige, para sua realização, umi1 nç�o

.11

l 1-

do poder público. Esse entendimento,
culad.:1 entre vários segmentos
.
'
liás, consta do próprio texto básico do PNRA, quando diz, vr:·rbi�;:

,1

( ••• ) "A Reforma Agrária, corno progrnma prioritário

(!(>

verno, demandará ação conjunta de todo o Governo FedE· r

Gc,

".19

bem corno dos Governos Estaduais
_ e Municipais, ãtrnvés

d�

participação instit.uc.i.onal, finw1ci ira e operacioni.ll.

l'n

ra tanto, prevê-se 'o comprornctimen to de todos os org .. 1ri ir-;
mos que tenham ou venham a ter relaç5o com os

resull�<lo�

esperados, numa ampla articulação interrninis tc1� ia 1 e iril <·1·
governamen tal 11

.

"Nesse sentido, o MIRAD deveri exercer a fun ç�o
Órgão' articulador das açõ�s dos diversos programas

de

setor j a is

existentes no que se refere aos aspectos rclacionadoi;

,1

Reforma Agrária, buscando compatibilizar com o PNRl\ a aç�-

e·

exercida por outras entidades".( ... )

Nesse sentido, a iniciativa de incluir na discussão

tc'111él:,

que fogem às atr ibuiçÕes espec Í ficas do Órgão parece plenarnen te

j 11 �; t _i.:.

ficad.:1.
Dentro dessa 1 fnha de racioc Ínio, vale ressal U.1t· q11c·
aprcciaç3es e recomendaç3es finais do texto estio embasadas no
poi�to que ;1t-ribui ao MIIU\D importante papel na intcrmc<liaçiÍo

:, ·:

prcs��
pol.Ít i c·:,

dot; cPnflitos pela posse e uso da terra.

··u1•,·1·;1d;1,

Tt1l pressuposto rechaç a a vis5o contrária, que �e pc>n�;.1v.-1
.�
ck, c1 partir ele uma postura auto1·itürL·1, presente cm v,11 ic::

_ ,....

. ,;:i

..

---.. -··� .

.

-..--...- ----·

l

1

1

r.:i ü j11Lcrvenç;:jo <.lo Ministério em situações de
Partindo' de uma aval i.:iç2i

preliminar do quadro. <19 mnrt<�:;,
�
t1 L1bor.-,d� > com base em levantamento, valido pura o 19 .Semestre, ,do ,:mo cm
cu n;o, o, texto procura detectar alguns fatores quo têm inter f 9r .ido ri:1
1

I

confjgtirüção de situa�5e
s conflituosas, como a pol!tica de
T

1

i.,ncentivos
1

da H�7.\0 do
0. c1 de regul r i zação fundii1r. ia, bem como aspectos
j
�
poder pul.,lico que repercutem de forma negativa no quadro dos Utigjc,'.;
f i sc<1 i ��

.

pc� la pos�;e e uso da terra.

Entre eles, sio considerados i · aucess�vamentei d

dcsempQ

nllo do PNHJ\, a burocráUzação da ação <;iesapropriatÓria, a prestilçâo de

:iustiçn e� atuaç�o dos Órgãos policiais como condicionamentos impos'
tos u solução ?ºs �onflitos agrários, bem,com�·Se fez referência à

e

.

<loção de ritos �mergenciais em áreas de grande tensão social, •tom.:indoe
' .
-se como exemplo o flano de Açio Emergenci�l em curso na irea do cxti�
'
.'
to GE'rAT.
• ' 1
• ! . '/, .

.l

Como conclus5o, são mencionadas algurnas rccr·",endaç0c!S
•
i.
..
ra serem consideradas em discussoes no âmbito da Secrcté1ri a Garü J, <:Hpe
l

,.

1

• .. t

>t

1

-

para·uma melhor !definição e·. sistematização
rand� com isto; contribuir
'
1

d� intervenç�o do MIRAD em situaç5es de ten�ã ci social.
'

--
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- :-t:>rto c/2 tiros er.i :onfl1to , por
acesso a.l.r.l rio

Colônia Boa Esperança

:cs s..�.:�...,s :..:::.:32

: :.=.:•.·::-� __ , s::.:::·\

..
..

JOR;..;.. N.:ro .",\
Dl::Iiv\/C?!-iO

- .:-t>rto nuu posto de gasolina

Posseiro

Posseiro

JOS!: � ?":aIQJES

-·

- M:>r-..o em tiroteio, por pro!Jlcmas de
dc::-.-u-c:iç.'io c!e tu-ra.

.

Periferia de Belém

Bela Vis--..a •·11

T'rü:.O�iSt.3.

-'•--"\

..

Posseiro

!::l!.Q c.;_:,_c:;.. DS 9:):sA

:� ro·•r;--· ..
· �·-:.,�� :-::.:�:.:.:5

R:>/Pb?nta lb?zlo

1

q

"Baia.."lO"

..
•
.
.. •
..
•

.
..
.

Várzea óo Poço

PosseL.-o

!..::!TE R;.'OS

- :•brt.o po:: pist:..le.i.:o cor."lec;..::o a:r.o

..

..

TR

z.,;:,zsr..,·.u F'C9 o.\ SI LVi\

R::l: �;:.:X)

00/Itacajá

- Sequestrado

Lavrador

k'-'l'OUO AAJ.JjJQ OE SOOZA
�A.�

.

'IR

S,.."ffl)S

�2

54

.

..

fi>.;.:Cisa:> �AA DA SILVA

"

..
..

.

A::rcmo OE JESUS

::JOkJ A!m:N.10 tx:6

"

..
..

J:lSE r\I..VES DA. SIL\-7\

PAULO

ÍJ.Z��

I ;,

••

:-.:,2.ELl-. ..; 2
!-C,� :;:-� X�J:-lT'� CL 7Er..�.A - �<:�7 •

�oca. �'7,�t: w 1.;.:--,.;,-.UJ..-::r.:1,7? ,a-.'., -:.;o - r.;T;.o
c::n-a...�� rr: a:.:1..rT(r, ,..::;---;;.�x - o:A

_ '('

._ =..�: ... 1 ,,.:4

1

l'. •(

C/U

,r;•u,1ci;10

rc,tr

Cf,/01
02
C3

..

12/01

C5

12/01

06

12/01

07

/01

08

/01

09

FEi;..;?J

Faz. são José

/01

,.,".

C:?.:,

?A/Joju

Si:idicalist.a :1:>ju
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03/05
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- M::>rto pelo do:xi do �2.--1--o

09/06
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2. l)l\DOS PRELIMINARES SOBRE CONFLITOS DE TP.RRA
DE ]987

A partir das informações computadas pela Coonlcn,,cio,- i .1

de

Conflitos Agrários -

CCA,

oriunàas de diversas f on tcs,

foi

chcgnr-se a um esboço do quadro geral de conflitos com morte�;

pof:!:, ,.,, ·

1

ocorri-·

das no primeiro semestre de 1987.
Os dados clisponlveis, sujeito aindu a alten1çÕ,�s, rr·v1·
1am

c1ue nesse periodo morreram no pais noventa

e

nove ( 99)

ci�

pc�;!;Ofl!;,



tr,1·

rch, ou indire;·t:'.mente, envolvidas em àisputas pela posse e uso du

ra, conforme constam das Tabelas 01 e 02.

e
-

l\ separaç2io dos nomes cm duas relações é prov i:.or ia

dcc-orn' e.lo f uto de não se

ter.

ainda informações complemcnté.ir cs s0b1

e'
1·

trj11�,t e C]Uutro (34) casos inventüriados (Tabela 02), o que e�; to ncnt!o
procc�ss,tc1o. Conquanto se tenha çonf irmaçÜo do Óbito e ele suu
com 0,uc1si:Ões de terra, julgou-se prudente fazer essa divisão �té

qu1·

se complemente o trabalho de identificação da vitima, do locc.l corn·i u

onrie se deu o fato e das circunst�ncias que o cercaram.

--

rc�;

j:1 <it)onté\clos

Este� um trabalho diflcil e moroso em virtude de fnic,
em

relatórios anter).ores da

CCA,

principalmente

o

!

�,11

r·1.1

J:u.ic·11i:u -fisico dus vitimc1s de seus grupos familiares e dos loc,,is
qu(• 1.1;1 .is comumcn te ocorrc1i1 os homicidios: í azcndas, roçados,

� .
c.:1�;t:.:111h:lis, rcscrvus florestais, seringais, projetos agr.opccu,1r, <JS

r·

povoéic.1os dispersos e distantes dos centros urbanos.

Dificuldades suplementares, como o rcccio por

par

l" dr·

�

pu�c11tcs, amigos, conhecidos e testemunhas de sofrerem rcprc��li�s

pci-s0c_1u.i.çÕes, fazendo com que se calem diante das piores

por um lado, e omissões e uma certa prática de mascarar ;:,

at.-cKic\,) 11 :.,
1

r.c,1 l

i<L.,d,·,

mui t:o comum a nu tor idades responsi',ve is pela s0rp1rnnça dos cid.1<1:-Ír ,!; ,

I ''' 1·

outro, fazem supor que os números apresentados subestimam a tolalicl;1dl':
de tiljs acontecimentos.
Dessa forma, devem ser enc.:an:<.1os como inàicuõnn".

1 , •

um u111VL�ri,o muito mu.i.s .::imnlo, complexo e cruel d.:1q\H•l1.' exprcf,};o rio�: 1111

•
07

1 meros djsponlveis.
J\lquns casos arrolados, pelos requintes de crucl<ladc

rr,1n

que os cr .i rncs foram praticaàos ou pela ousadia demonstrada em sua co11s, -. c-uçZío, como alguns exemplos de crimes praticados à luz do dia e

cm

J 0<_1 i·adou ros pt1blicos e aglomerações, refor.çam essa suposição.

Entre os noventa e nove casos considerados, alguns

indi

'1 c�m que a intençio dos autores dos crimes e de seus mandantes niio cr2

apenas eliminar a vítima. Mais necessário do que isto, era c1cmonstr,,r

um poderio desp;tico fundado na humilhaçio e no terror:
�ltt'i'!1 POR ES'IUP:RO
. No Municipio de GrajaÚ, no Estado ão Maranhão, uma mulher,
cujo nome não.foi possivel identificar, moradora da Fazenda Citusa e

--

V.i.amão, morreu em decorrência de estupro praticado por pistoleiros gue
vêm aterrorizando as familias de posseiros, a serviço da fav:mc.1l; .(Cf. CP';')

MORTE E DECAPITAÇÃO
Na Fazenda Santa Maria (Aptacás), do Grupo Almeida Prado,

em
' Alta Floresta-MT, frequentemente denunciada pela prática de trabulho escravo, e na Fazenda Bom Futuro ou Canaã, localizada no Municipio de Jaru, em Rondônia, seis trabalhadores, AIRTON BAIANO

(Baiu

ninho), .SEBJ\STIÃO PARAÍSO, HÉLIO LOBATO, da primeira fazenda, e OSMi\1<

S01\RES CINTRA, ELIEZER BENTO FRANCO e JOÃO RIBEIRO DO ANJOS,

po!;i;c,j -

ros na segunda fazenda, depois de esfaqueados, foram decapit<1dos

u

golpes de terçado e machado, � exceção de HÉLIO L013J\TO e um outro
Fazendc1 Bom Futuro (Cf. CONTAG, Centro St2 Dias e CPT);

d;1

MOl�'l'F: COM DECI-:Pl\MEN'l'O
Ll\DISLJ\ll FRANCISCO
r·111 i;:;�,
t

.i

DJ\

SILVJ\, posseiro da

Ucsidécio, na Uahio, foi morto com

Fa zcn<1<1

4 tir.or;, num.:i f<·::·

d1' �-.ii;�1111<·nlo, por pistoleiro supost,:11ncnte a serviço do

L1zcndc•j i-o

\' l < -r:rn1; , 1 c1,\(.)U J M 'l'FI XI·: T Hl\, e teve sua 1 ingua decepada (C f. Ff.'J'l\G

C'PT /íl,'\)

.

Con-

e•

--

li

()8

O CASO PAULO fONTELEs·

Outros casos, por sua ousadia e elevado ni vel de org,mi-

zuçao dos atos delituosos, indicam a existênica e o avanço do crime or

g.:inizc1do no campo, através da atuação aberta de prof issionals do

c-1 i1111·

contratados pelo latifÚnido para repressão e eliminação de trabalhud0rcs rurais e de profissionais. que atuam em defesa de suas causas.

e pollticd paraense, morto no dia 11 de junho,

FONTELES, advogado

--

P,'\Uf./)

ti

nha destacadu atuação profissiO,Qal em d:fesa de trabalhadores rurêl i�;,
sobretudo no Sul do Pará, onde, ultimamente, vinha trabalhando na defc

-

sa de posseiros da Fazenda Agropecus, envolvidos em processo gue �pur;1
1

a morte de filho do fazendeiro TARLEY ANDRADE, ocorrida cm conflito
fazenda.

né1

-

PAULO FONTELES foi morto numa emboscada, nao em algum 1�

garejo ermo e isolado no.interior do Pará, mas,

i

luz do dia e na per!

feria de Belém, enquanto abastecia seu carro num posto de gasolina.

O

local do crime e a hora em que foi prat�cado indicam que PAULO FONTl::LES
C'J"il

se9uiclo por. criminosos contratados para assassiná-lo, que dispunh.-u11

ele• c.-1r ros e armas sofisticadas.

Vale salientar que PAULO FONTELES era pessoa bastante co

nhecida no Pará, por sua atuação poLitica e profissional em favor
reforma ugrurjn, e constava de listas de pessoas ''mar�adas para

da

r.in i- -

- r0r", de conhecimento de autoridades daquele Estado (Cf. FETl\GRI, C'l'T- N - J l , O LI BE l�l\I, ) •

O
1'.t''

1

caso dos policiais do Distrito Federal mortos el}'l

Co11-

i ,�?io e�o /\r,1guaia, numa em boscada, reforça a tese da prc5ença e at.u,,,;;�()

de• m.i lici.is p.:irticulares e deixa em suspeição os organismos policiai�;,
v iolênc i ,,
pcJo envolvimento de agentes dessas corporaçoes em atos de
no campo.

A presença dos policiais CLÁUDIO l\CIOLY e BIWNO ECKEHl·ti\:l,

cl:I Secret.:it·ia de Segurança Pública do Distrito ·F'<.! deral, junto com
t

ou-

n,:; col0q.:1s seus, c111 fazendéls no sul elo P.:irá, port.c1n<lo ann�s sofi!:I i-

•

lio

c.:1das, ulgumas de uso privativo de Órgãos militares e policiain,

-

.

i riqur: rJ.

JC' nao f <;i clcv i d.:.irncn te explicada pel.:1s autor id.:1cles, apes.:ir dos
tof; in�;t-inratlos nêio só no Pará mas no Distrito Federal, pela

•

IJ'J

Secrr!Lüriit

de Segurunça PGblica, e pelo Departamento de Policia Federal.
A versão amplamente divulgada de que estariam de
Conceiç�o do Araguaia não resistiu
�:.-1ç.10,

logo cm SC<JU.i.da

à

à

f ér .ias

evidência dos fatos, com a

��111

local i

morte dos policiais,
de uma mctrnJhadorn dr w.r1
1

l l rivutivo do Ex6rcito e que se encontrava em poder dos mesmos.
Até onde se sabe, todas as evidências levam

à
acom

de gue os policiais CLÁUDIO ACIOLY e BRUNO ECKERMAN, além de seus
p�inhan lcs, cstavam a serviço de várias fazendas no Sul do Pará,

,

entre

-

,e

e.las Carwrana, Grisa, Mar ia Luiza, Três Irmãos, St�. Mnria do
·,0

N:1zt1rc,

Canuran.:i

com a incubencia de expulsar os posseiros dessas fazen<lé.1�;. 11.i,

·por outro lado, suspeitas de participação em contrabando de ouro,

ativi

_

'dude. amplamente difu�dida na amaz�nia (Cf. CPT-AT, Correio Brazilicnse).

, A TRAGfDJA NA FAZENDA SÃO FELIPE
Outros acontecimentos . com vltimas fatais testemunham o

mal

funcionamento dos 6rgãos fundiários, levando is �ltim�s consequ&ncias os
litígios pela posse e uso da terra, entre os prÓ1;1 ios posseiros, corno �
Xl'r11plifjca a tragédia ocorrida na Fazenc'.ia são Felipe, no Municipio de l'j_
menta Rucno, em Rondônia, onde, num confronto entre posseiros, pel

.J.

nição dos limites de suas posses, morreram VALDIR VIANA, JOSÉ ALVES
SILVA, JOSE LUÍS DE OLIVEIRA, ANTÔNIO DE JESUS, Dl\LVINO VIANA e

cirif i

o�

FR/\NCIS

CO FERREIRA DA SILVA.
Informaç�es obtidas pela CCA,

junto ao INCRA, revelaram

a área embora ocupada por posseiros, fora titulada através de
pGblica.
l

que

1 ic i t:üç�o

/\demais, o agravament� dos conElitos est� relacionado;

sidade no andamento dos processos desapropriatÓrios (Nºs 797/86,
e 125/86) e nas dificuldades encontradas pelo INCRA para demarcar
mites das posses existentes devido ao int.eresse de outros Órgãos

-

moro

476/ílr,
os li
pclc1

area.
'/\ si tuaç5o pode· ter desdobramentos mais graves pois pci;,1 co�
t1.1

.t��

.1uo L1111Ílit,:, de poi,sciros limin.:ir de despejo que pode ser·

r.111111,r·_i

•

l()

da u qut1lquer momento.

CIIACTIJ/\ DE MENOHP.S
O assõssinato de quatro menores e de seu pro9c11 i t "r,

11;1

Füzcnda PENA VERDE, localizada no 1-lunicÍpio cJ� Ribas do Rio P.wc.lo,

f.1.1

c.i
to Gn,sso do Sul, ocorrido em janeiro, mostra mais um exemplo do:;
,.
!.3os Llol orosos, no quadro do� l_i tig·ios envolvendo a posse e uso ct.-1 t< rr-i1.
Segundo a CPT,. o laudo do IML comprovou que as v .i t: j ma�; f .:2
rc1m mortas a pauladas, sendo o principal suspeito o Cc'..lpat.:12 da 1 ,1icnu<'1,
JOSt CARLOS, que teria sido visto enterrando os corpos.

ASSASE;J NA'.l'O DE INDÍGEN/\S
A morte de quatro indios patc1x-:)s, na
1110

cH1

:'. l

-

('(111111 j, ·1111 -� �

Entretanto nZio h.;i c�Úvida

qu<111Lo.

relação dP.ssas mortes com a luta pela posse e uso da tcrrn íJUr:,

mo se

e

s.�u L11c.i··;,

munici.p.io ue Pau Brasil, na Bahia, exige i 11 for-maçÕc!�

tares, que estao sendo processadas.

à

Fé120.nd.-1

V(•,

não. poupa a vida de ninguém, não importando o sexo, ü

cc,
.i.c.l:1d1·

a condiç�o 5ocial.
r,

,

- 1' 1 '. :·1·1n nu l( F.o r::>_Ç)S MOl<TOS POR ATI VID/\DE PROFI SSl ON/\L

O gua<lro a seguir procura classificar as vi ti r n.:i�.
d,:; n,nflitos de terra ocorridos no primeiro semestre c.e 1987
,-it ivid,!d1· profissional ou condiçiio social.

.. (.l

f i1 t. .-1 i r;
por

•

QUAO�O 01

J

--·------· -----------------=-------------'! l'.\H.".l.ll,·.11c1i:L:S HURAlS

------- ·-·----------------------'------------·(j 6

O 8

O 9
I' 1 :''1'01.1.: 1 ::OS

O 4

CJ.Í::R TCUS

o i

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

,\11 \ t)t �J\I H)�

O 2

l'tlLlCI;,.J �:;

O 3

POLl'l'ICOS

O 1

l!.�.c,

O 5

º

1 IJl"1J' 'l J l·'!Ci'\D;\

'1' O T ,'"\ L

9 9

-·-- ----===========================-·====-=----

--

1 1

l•>,.:,,�;

No �at!Jcnnjunto "t.raba]lwdores rur-�ti�;", for;1rn

;1'.;

pc�:i;oas que tiram sc•u

suste-rito

i11c1,,T,1.,·:

do tr,1b�lho d.irt:l.o 11r1

[ 1

=�--· j ;_, prod11 :'. j, 1<10 i::IU tonomunrente ( posse j ros, 1 avra d0r 0:.:;, pc<111v110:;

pi

f:nrniUar, seja produzindo em acordo com oproprjctário da 1·.c·JT,1

(p;,n·r·i-

l'l.)s) corn o concuJ:so ele !'ma pré>pri?. forçêl de t1·,tlJ,tlllo ou de, �;c:u

\11· 111 ,••
,1' '.

ou 1ncdiante o pagttrncnto de dj.�xias, sem vinculo �·mr;reg.il ic:.i0 co1 1 1

p1·.iet;rio dei terru ou o .tomador

11, :., ,

1,

1

--

1 J .: 1

1

1·1 :...'.

•1

.e.la mão-<le-obra, con:o 1K,rm.-,l 1 ,1•·11t,,

p l .i_,�

oc:on:c noi:; trab_alhos de desr�üte e de> prepãraçiÍo clél tcrr,l 1•,ir,-1 o
io, ou a.i.nc1<1 nus colheitas, atrt:1vés ele urn si:.L<:11t < 1 de pc:cJ11,irJcm

l

1

111u

i

Ir,

co�ntli:1 �;obi·r.:tudo né1s frentes de expansão.
Ja no subconjunto "empregados de [üzcndn",

for,11n

,11·1 ,, 1 o1 ..

do:-; os ca:;os <le pe�:5oas que mantêm relac;Õ�s regulê1rus ele: Lt-i..il>it.lllr,
l.iri.,do com o patr�o., dono da terra, e guc cxc�cutam tarc�fi1S q\le

,1:;:: .. ·
r·:-.: i qc·r,,

c;c·rto grau de· profissionalização técnica, como os administradorc!-:,
•
• I

rentes ou c�patazes ele fazenda; ademais, p�ssoas de confihnça do

�w-

pro-

pr j etário, ou ainda determinados profissionais como trutoristas, tcc.:11 i
cos agricolas, agrônomos, entre outros.

--

Analisando o quadro em questão, percebe-se c1uc os

l.r;:!,.-1-·

lhc:1dores nn:ais continuam sendo, como &m anos anteriores, a�; pr .i.1H; i i ,. , i :.

vlti m.:is d,1 violência no campo: representam 67�. el. o total cll· Óbit<i::

11:··1, _ _

1-ü!os. Em seguida, surgem os "empregados de fazenda", que ,1lcanc;,·:.1 .:11 -

\l'

>

('lll

lrn�no de 1 O'à do total de casos arrolados.

Os d.idos revc 1am ainda corno v I t imns princ j pé1 is do!;

t'l i l,1:: lh· ll�lT<t oi; jnc1Í9cné1s que rcpn1sentarn

(!!�

c1..,1, -

das mortr•s vcr.ifir·o1d;,·;

De outrü parte, registra-se ainc.lé.l u pres011c;:;1 de rc:1 1 <·i.1·:_'
<lr ,'ttl.i.tla<lc�s confessionais, u11, c.:iso, e dois advoq._1t1os,
1

t

.i11U's

ri�1:, cs�;1� scrnpre presentes nns cstüllstic.:t!:ô

tk' t.crr;i.

!'\Obr<1

morto!.i c·m conrl i 1 ,,:,

Em c.:on t rnpartid.::i, aind�, que se observe a ocor n�nc j ,1

. ,.,

,1, ·

...

•

qu 21_

b.:i i :-<i-.1S po!· p� rte do 1 a ::ifÚnü:i o, com quatro pistoleiros mor t.os, o
u 1·1_) 11 Zio co,, i..i::1n ncnhu1n caso de f ,, zendei ro morto, norr11éllmcnl e.·

1t1,1ntl.,,,

O:,

d��tes do� crimes e das arbitrariedades contra os posseiros .
.,Tal fato, a c1usência de fazendeiros no rol ele
1

1

i

l'

l

t.l<'J I i ' 1

1

por questões de tcrr�, pode s i'gnificar u1oa; maior prcocupa,7;;0 e: (>hl
guranÇu J)CSSOal, de

(jUC

(! ind.i.ClO a COntr'atação

ÕC

r.iili.CÜ1!.; [)d V

•1

'., •

<t /r,i.,,

con f orr.ie já referido, mas certamente mostra que o apelo ao .r.ecu r!�u <· ..
tremo do crime, como forma de solucionar um litig.io, constitui uma pi·�,
i ica c.:os poderosos, no caso os latifundiiÍrios, a que, só oc.:-1sior,.:,l1.11·_1,
crn �;ilu,·-r;Ões limites, rcaCJem os trab2lhadorc!>, inqucsr.�onC1vclr.-<·1�

tl:

0.

!

0

t'

l 'lt1n 1t'i:1: s f ri"\co nessu guci:-ra n�o c1cc lar ada.

J MÔ-:.�:J.S 2�FJP...AIS 8:-2 QUE SE 1�EGISTRJl.t,í COl�FLI'I'(,f; COM M(iH'i'J;;:

' ., -

Nas tabelas 03 e 04 encontram-se rclacion�(os º('_,
\1 1'

is

<.�in



e

.i ,, .. )

c 1 uc� �,e rcgist.rarélm conflitos com mortes.
Na ta!J<.:!lc1 03, estão relé1cionéHlos os irnÓvejs c.-111

<jU 1.•

u, .. ··
, .,

r.n1 mllrle�� no primejro semestre de 1987 e na tubela 04 os .i11t1)vci�·

qu,2 11., rç·i11•.:i<.Ci.cia ele conflitos com mortes, a partir de 19BS,
J.,.:r;1 n ciual h,; dador; d.i.sponivcis .

JH r l,,,! ,,
I

r�

Co11v<·10 ressaltar yL:2 an1bas as tabolc1s sao i11com1.1l,·t ,
, · 1

,

l,

e ·l

,· 1 l '11<'

i ;1 das <1.i. [ i culdadc!; encontr udüs no trüba lho de

1.·.,,;,:•.) do:· j1m1vc.is.
l\ Coonle1rndor.i.a de Conflitos Agrários, com

.:1

iljud.:i

! Ir•

oul r,1s u11i.(1;1des do MIRlü)/lNCRl\ estit empcnhuda, no presente 111cw1c11l.<1, 11,l
t.1rt'L.:l c:c' localizar e i<lentificar corr0tamonte c:adü um dos .i1r10v,�ii:

d1.' OCOl't'Cll\ C:onf.litOS COrn morte, na int.cnç::Ío de S\.l<J0.rir
L1. > dus
(l'•llllt'

C!lct:

110

l\

.lllClu�.:;.-,

processo de Reforma Agrária, dando-lhes priori<.lr1de

i

tJI

! •

<:nri

1·e('o111c'ndc1 o P_NR/\ e prevê o art.. 15, do Estatuto du 'J'err.:-1.

l.1:; P 1 \.' 0·1

/\inda que incompletas, as relações constani..cs d.::.s c.. 11
111djc.:1111

a presença de alguns ir:1ovcis,

é10

lo11<JC1 c:o

pc·1 ,, ,,,,

l·u11!;idc!::1lio (1985, 198G e 12 semestre c':e 1987), cor:10 rci.ncít11�nt0.s

,·111

c·<,nflito:, c-ç1:1 ,·�,r�c·s, sil'.u,H;�o que i11dica serc,r. c)cs ccn�riosc11:!<Jr,111d,, t1:11r;.�oi:,,·i 1.
o qut� C'Xl<Jt' prov id�ncins ril;lidas e eficientes elo poder pÚbl i.co.

•

1
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NOME DO IMÓVEL
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2 O
..... ·--

---

MUIHCÍPIO

PE/SIIUIJHAÉH

FAZ. QUEBEC *

PE/CAMU'l'/\NGA

2 2

FAZ. MP.RAÚ

BNMAílAÚ

--------?. ]

.. -1

-·---

FAZ. LA.PÃO*

? ·;

FAZ. CONCEIÇ?(o *
FAZ. nF1.A VlSTA

2 9

FAZ. MOURA COS'l'A

3 O

;1 .l
--� '

*
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FAZ. I3ELINA

FAZ. PAUMA11

t.'

,__:./
1
*)
�

----- ... __ --·----

BA/SÃO DESIDÉRIO
PB/ESPF.rt/\l�ÇA

/

RJ/TAGUA.J.

.

1

o ?.

BA/PAU OHASIL

? ü

()

-----·--

FAZ. SÃO LUCAS

BA/DEU-101'-JTE

/

1

O 3

BA/STíl LUZIA

.

o

MT/AL'l'A FLORESTA
-----MT/WCIAfu\

o ?

.. .

o l
-------- ü /J

---·-------·
o 1

o

.1

1

·-.lo---·--- ... -·
o 1

- _..,.. -

o :i

o

.l

O 3

3 :1

f/\Z. I311EJÃO *

GO/ITACAJÁ

(l

3 4

GLEI3A CACHOEiílINHA

GO/TOCANTINÓPOLIS

o

3 S

FAZ. V/\J.E DO JUAJU

GO/COLJ.1ÉIA

o

3 G

FAZ. CAMPO LIJ.!PO *

GO/JATAÍ

o

3 7

FAZ. LAGOA 00 /\RAIZAL

GO/

3 8

FAZ. Ll:BílE

GO/DOVf·:miNDIA

.

·-

.

---· --------·---

MT/PON'l'ES E LACERDA

')

-

-------

2 G

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

- --- -----�

···------

BA/RIACHÃO DAS l'H-'.VES

-

Wl Jtl·: 1,it }ín'l ::

·---------

FJ\Z. J3AH.ílElHAS/OURO VEHDE *
··--· -----2 '. i
P0\10/illO CANUDO

------

-

*

-

;> 1

·-----·

--

USU.!A

'l'RAPICHE:

UF

-----·

-·

l

-·

)

--·--o

1

(J

J

•

...

T/,DELJ'\ - 03
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DE

o
____

1

GLEBA RIO ALTO

1

,

o 2
o .3

1

o tl
1

O 5

o

1

li

NOME D O IMÓVEL

() ·;

·----- - -- --t1

1,

u :l

...

..

..

1
.

FAZ. I3CX4 FUTUilO (CANAÃ) *

RO/J/\RU

FAZ. DIADEMA

PA/XINGU/IJ1A

STil ROSA

*

1

··--

Ft\7..

/1.cnm•r-;cus

1

-·-·-· ---·· ---�

..

, ___ 1

1

t•

l ..

-----

--

.

.

*

------ ---- ···--

l·:l\�l·J-,110 JUSSAf'v\T,

*

('.

(1

.

----·--·-· ----

PA/CONCEIÇÃO DO PJ{AGUAIA

f'lA/S/\NT/\NA DO AMCU/\lA

l

(l ?.

-----

AC/ruo rnw�co

---

o

?

OI
O 1

--···- --· - ..

MA/'I'OOlnA

M/\/GílAJAÚ
MA/'l'UR.l/\ÇU

I"/\:� . 1-1/\CIIUUD
... ---·-------·
El'�:u,110 l.ACEDO n:-:STILAJUA
DJS'J'H['l'O DE 1G.'\HOl'EI3A •

-- ------ ---·-·-

l q

-

O ,,

P/\/CONCElÇÃü DO I
/\ U\CU:\IA

MA/MONÇÃO

F/\Z. Cl1'US/\ E VJAJ.IÃO

l

-··-··--· --..

.

(J

(l 1

PA/SÃO FfLIX DO Xll�CilJ

FAZ. CEtu::S
.. - ..··- -

1 H
... .. ..

..

•)

o (j

P/\/CONCEIÇÃO 00 /\H/\CU.i\l/\

PA/flliDEJ�ÇÃO

�_!
-=--1

F/\7,. ST:J VI'l'ülU/\ *

-- -

1 ,,

��"

--/

Fl\Z. SÃO JOSE *

1 :l
-- - --- -·-l ,1

,{�

COl[•JJl /\ 00,\ E�)Pf:HAI 1ÇA
(CLI-IIA 1-11\CUAH l)

')

---- - --·-

- ----------··-·-·-·-··- -· . -· - .
/

flW!ClSCO

F/\7... BONAL
1
- .. ... -· ---- -----

---

-

I

*

FAZ. NA.ZAHÉ *

s.

----

PA/XINGU/\l<A

F/\Z. DOS M/\CH,\OOS

f/\Z.

-

0 l

RO/PIMENTA Dl.Jl:1'JO

FAZ.

º

�!'! 11!. 1-i·)ll'I F'. .

MUNICÍPIO

FAZ. SÃO FELIPE

.. ··-- -------

'\

·-·--·

RO/JARU

FJ\Z. BELA VlS'l'/\

--

-

UF

*

____ .._________ --loc• •

7

MA/LIMA CN-n >os

•

--··-

---_____

..,

PE/S. 13HIFDI'l'O DO SUL

(l ?
() 1
OI
O -1

OI
o l

ol

.. ---PE/IPOJUCA

o l

--

,.
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-----···--

--- -

11.1óvE·1 �.�

1· ;: . ·.• ll i :1tk111:t
·-- ·-- - ·---·

1986

-

OG

k

l�J{lí'

--·--·--·
0.L

J· nz.

'.;ao Felipe

íl0/Pimcnta Bueno

F ,, '/

srio Lucas

DA/Pau Brasil

!·';,.:.·.• /\t•yocc:n�s

MA/'l'uriaçu

02

-

F:-1:·.. Surul)j111

PA/Marabá

08

01

-

PA/Viseu

03

-

-

04
03

O)

01

02

01

01

---

------1. .. .. . .

----

··------.-·
C I vi,,,

·-·--V ;1 l

Cl<��1,�u·

do J Ué1.r)
�-P('tlt·:: Furada
(·

1'1·c1J. 'l'ucu111n-

--

PA/Xinguarn

19U5

-

Fn:·.. /1.i.'. rope eu�:;

--

UF / MUNICÍPIO

PA/Hcdenção

GO/Cblrnéin

PA/Marabá

�

PA/S.Felix Xineu

* cl�1<lo!; rc la tivos .:io prime iro semost'i:e

12

01

01

06

02

G-1
Ol

-

··-··--·
-

·--

�

Quanto uo Projeto 'l'ucum3. que já conu, com
!i())

U(,<'ío <.• 11<.> e uso das f azenc.li.ls que já estilo com pr.ocesscJs

[)H>post.i d,·
t1(•

propri'uç<10, ur9e que o INCRA agilize a tramitação dos mc.:r:::mos,
p(�nu de maü, perda

org�os fun<li�rios.

de vidas humanas e cJe profundo desgaste p,1r,1

r>�;

Nos casos em que não existem processo�

form.il i

zndos, torna-se necessário e urgente instrui-los, quando se

tral:1r

d1: t<.'t-rc1::.; particulares, ou adotar outra provid�ncjn, qu,111Clo
,.
tQr de terras pGbliOas.

::0

, .1

Deve ser ressaltado, finalmcnt_e, tJ ,;e a inclusiio na n·
.l.i1ç:Ío rcfr•rcnte ao primeiro semestre de 1987 de imóveis guc não con:.:
tararn de reluçÕes dos anos anteriores, como as fazendas

in<licacld�-:

com asterisco(*) na tabela 03, constitui uma indicação a mais

;;()

bre a ampliaç�o das zonas crlticas de tensão social, sobretudo

11 êl ! ;

novas frentes de �xpansão, como em Rondônia e no Mato

Grosso

ainda em áreas sob forte pressão econômica, a partir das
.
'
.
cas governamentais e da concessão de incentivos fiscais corno
demonstrar

,1

ou

--

polilj_
parec0

inclusão de fazendas localizadas nos municipios

Monção, 'l'ur iaçu e Grrij aú no Estado do Maranhão, para os qua .is

de
,•c11,

sendo c.:1rrcados recursos oriuHclos da SUDENE.

--

'\

Cü�WL, rros DE TERfü\

A tabcln 05 arrola nomes de pessoas suspeitas
, (·m I'l·,it· .ic:,1do os homic.Í.dios inventariados ou de

serem

seus·

de t v

•

TABi:LA
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l'ISTOU:111:;� E t'llJlDAfm:!; Of:!rl1!CCIAO�$ l'C!� CNIHES
scu�•a�:��� � ::e�=���� ���C#Lcac�& •r.� aa�a��
l'll/,TTCADOS f� CC:ffLT"TOS Dt: n:!l!!A
1 • St:Hl:�i'rl!t: - 1987
•�:c:a.:;;.;r.:

:::�e.:,;

··-----·
---- --------·-----·l·i/\.NDANTFS
l'IAZZA
FAZ.
F'.A/XINCUAf<A
01/ll'i[I.JA
-·------·
·-SU!iPEJÇÃO Uf' / ml1HCÍl'l0

'(LU}�

-·

LOCAL t IL�OE

VÍTH:A

V/!:,:.!:'·'!
JOÃO rl.J!I
•1
• i '· 1f " •• 1-l/dHJJ t:
'A/CONCEIÇÃO DC
ALDEn'fO co:ir; r,Lvu: t,i
J::Xt::CUTOHES
FAZ. Cl<UZF.Il<O
�:1 li l 1 LllO
AílACUAJA
/,L CÍ-.1 !'f A!!/,
··-·------ .
i· li I' 1 : • '" •• :: !IAS F /·, 7.!·:l lD,\�.'
PA/COIICEIÇi,O 0(1
ALIJEH'f(I C01!Ç/.l.'.1
!•!
Ml,f:fJAN'l'E!i
FAZ. CílU7.Elí:C•
·;,1·: , 1·11; 1·1 .11J ,. 1 ()(rl'(l/1
I.IIACUAIA
ld. f:ÂIITi·,ltl,
-··-1 1 !,
.r. l Tt:
JAC Ill'J<, f·c,111, Jc,u;_:.,
E>:F.CUTOIO-:�� !IA/l'AU 1311ASl L
FAZ. SÃO LUCAS
()!Jrl (\J'.�
JOF.I L�:c •I! F. :;.t,11'! (;::
.
"• 111:: r-íhll·:o·..
EXECUTOI!
CO/JATAÍ
FAZ. CAMPO Lll-11'0 /,HTOtHO li ii•l:IHU L1[ �:(,f!,',.
... -·--·

--

·- ----·

--

,·

.. ··- -·-·----- -

--- -----

l'lf!'tH;n11w

11 ·1,:,· I /, 11
....

, ·ll'l M

--- ----·-·-

h:. ,�:.\ 1. 1 i:� 1 ,\I IIJli/1.DE
1 f· li:' 1 J l!A

---------·--

!>C/PAULO LOPl-:f>

EXt.:CUTOíl

l'A/HEDEr:çÃo

o

: ,,·. · !·�

VALTl:f!

----

l. lli,Ef:::
l'All l.l)

--·

',: 1 11: • li,\Mll!': FILIIO

--

l

'

-·-

-

--

F,\Z. J..GliOl'r CUS

MA/CAJAPIÔ

-

MT/LUCJ/dlA

AllTOI/JO /d.\'!-•; úE Of. l
vr:11:1,

----·----

1 l•/,!"I'JÃO

1: !
1 ! .; :

----·

-· FAZ. JJF.LJ ru,
FAZ. Cf.HF.S

l::XECU1'011

l'f:/c.;AMUTAHC/1

[NiiENIIO OtJl:ílEC

1 f ·.; ! ! : i\

� ..

J VAll (;1.;1

...

M/1/BOM JARDHI
f'� OADO PlWC:IIE!,�;(I
MO/IÇÃO
MA/TURlAÇU

1 �.

l 1 ,,·. 1 ·•
1 'f · ·' .... ·-·

TO,.IÉ �:J:P.f!A

SÃO 1.ounrnço

EXECUTOHJ-:S

------·-

VI TÓl!JCJ Jl 11'1 LIJC(,lll:'I
. ..
.. ,\
:
.J �
'1 - 1 1 t , •,,.
t 1.··1 - •,•
AllTOlllO B 1 "f'()
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pela apu1·,H:·.ir1 cl,,
<1::

1

tir,, J, ,. ,n:s

9cr u uin:1 si t ui..lçào de in1pu1d <lé.lde, o

,: ., ,,·:t, 11··.ivid.:1clc da
q,

! .

itÇi10

CJllC

cxpJ..1 c,1 ,1

011: ·"':,,,

dos criminoso�.; guc se sc:ntcm livres p.ir·,1

c1:1 i t, •:; dos nome�. envolvidos em hornic.Í.dios no uccorrC!r c1o

,1·

pr· i 11:·· i 1,,

:: .. 1:i1·!,l 11· t:;,,stc étnc constam de diversas denúncias formulacl.:i�; por c11 1 , ,:
d1·:; cj vi:, ou através c.1.:i imprensa sem que se tomem providê1,c.i.,1s

c11,, ,, 1

c-,1s p;n;\ a üpuração das responsabilidades.
Apesar das centenas de homicidios pi�êtticaclo�; nos C11 Li 11:,.: ..
;111os 110 m0io rural e apesar das denúncias e da pressão di1 opinião

1)1.1 ..

b L ica no sentido da apuração dos e rirnes e punição dos cu J püclos,

J

0::

11 ·-

que· 1 it os, quando ins Laur.ados, são repletos de irregularidadc:s e <lc· pi-_!
o que tem ui ficul ta elo ainda mu ii; o trab;\l ho e.la j ust i c;o q u, ·,
!�l!;t vr�:,

<� lento e ineficaz, deixondo

à solta ccntenus fe rn.:ir9inais.

Nos casos de rnorte arrolac.los 110 cl.ccorrcr do J>r i1uc\irc�

o\

-e

f:�···

111c!!;t r:e, :;o se tem noticia da prisão dos .:1utores elo assass.i 11:.1 to do ,Hiv1,
gado pcr11il1nbucano EVANDl<O CAVALCANTI, que estão sob juJ.gaine:nto.
Em contrapartida só no muni lpio de Conceiç�o do Ar.:iguai:!,
scqunc3o informações da CPT-1\T, foram presos, no mesmo per.iodo, mais d·.·
cem t ralJ:d hadores, a maior ia de forma ilegal e sem qualquer eu lpa [< ,r"·.
m,11 i ;::1d:1. Ti.d s futos rcvclum t1 parciali<lade das autor id.Jck:-; polir· i ,: i
L)

-

judjc.i.,ü:, que cHJCm com mao de ferro sobre os mais humildei:, d,:•i:-:

111••·,

jinpunC'�; r.rindnosos a serviço do latifúndio.

.!l.11111:.,:,;
1

o Quar".ro 02 mostra a disti:ibuição das mortes

ocor,-i(',·

Oi; dadn:; :1purddos no decorrer desse rcriodo

corrou0r, :·

;1lt:<:r.:,çÕcs, situações de c1nos anteriores, em que'

:,···,·.}·:�;n,:

\"

C

�OE?TE

Ai:.!;.i.111,

1<•·11

1

1

n

ê1�;

mant�·m u diantcir..:1 em relação l1s dc)H',1i •;

HORDH�S'U"Y.,

COlll

)')

CilSOS,

co11cnrrc'

Cri111

,1Jqo

d,·.]()';, do tOl'.éll ele Óbito:;, p<1SS.:1ndo, rort.:1nto, .:1 f1·1·11l1·

dr, ...

,,._

r'. -

, r,

--
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�•••••c�« • L •c ••••• •••• •�•&� z •••••r��&cxa•
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�o_os PHF.LT!-llNAllf:S

REGI ÃO ,�onrE

24

RORAil-t>.
1-JV.PÁ

RONDONIA
ACRE

02

PARÁ

12

REGIÃO NORDESTE:

39

IJV.ZONAS

--

PIAUÍ

PERNAMBUCO

06

RIO GRANDE DO NORTE

CEARÁ
Al.AGOA$

SERG1PE
DAIIIA

15

PARAillA

01

KARAIUlÃO

17

IIEGIÃO SUL>ESTE

09

)UNAS CERA IS

07

RIO DE JNlElRO

02

llECJÃO �UI.

04

SÃO PAULO

--

10

PAHAIJÁ
SAIITA CAT/d!IrlA

01

Rl(l C.HA!lllE no SUL

03

REGIÃO Cí.NTHO-OESTE

23

KATO GROSSO

10

MATO GROSSO DO SUL

05

co1As

08

BllA!.il L

99

OISTIIITO íEDERAL

•

1 1

cr,111 :),i <;,1'.,os, ou 24'1, elo tolal, que cm pcrlodos anteriores
Em terceiro lugar, m�,ntenc1o

é\

111,111' i11li,1-· ,,

t.cndênc.i.u âe anos <,11t,···i

lL':;, ;q,.11· l'C'<' ;1 rl'<Jjão Ce;rJILr.o-Oüste <JUC, com 23 caso��, ou 23'.'. dn 1

p1·.:1l i C,llllClltC' ,;e iguala il região

1

11

.:1,

ll-l:(H<:1'�.

O Sudcst.c com 9 casos (9%)e oS1l.llJl. coi·,1 4 casos (tl':.), ;1i11·'.1

qi1i"'
t

1.'�;c.:ila 111c.'11or, mant:cm-se presentes nas cstatisticas solJt'C' <'<>Ili'

,.,.,

<•:, ,1,·

t

,·1T:1

c·ou1

vitim��; f;.1t<1is.

l\ prcsençc1 uc quatorze unid.:ic1es da Fedcr.t1ç3o 110 LJtr r !r1
1·�.1m,· rcV('l.:i

�l

1

d i.ssemin.:iç�o dos conflitos de terra ror todo

1

Essa constatação, somada aos resulta elos pare iél .i :; <l<'
CCA,

a partir ela documentação arguivad<1,

,.,

ri t.,,

o Lr:r

rjo n,,cional.
vanlé!111c11lo ern curso na

,

CflJ0

1,._e
e
,1 ...

1.><)11L<1!ll;, existência de ccrcn de 1.200 municfpios co1n dcnC1ncia:; cl<· ,·,>11·
f l.i t. os de terr.i, dá a exata dirnens3.o do problema f und iár io uo p,! li;

,·

a necc!::i;j dade de se intensificar a execução do PNRJ\. como unico .i ,1!�:
lllL

i·11-

llt c, c-:1pz1z de por fim ao grave quadro social exi�Ler1Lc.
Chuma a atenção nos numeres apresentados o caso e.lo Ei,t

do c1o �br:...nnh�o que com 17 Óbitos, somente no decorrer c.1o prim�i
:1H'!�

r. -

t 1·<', dc�spon ta como o campeão da violenc ia rural no p,1i s,

t1o s0:1.inho com <1lgo cm torno de 17% do

total de

1·0

:.:,·-

co11co1·, ,.

mor t os e

c1-

11 ·

i-

1 l'. \', · -

1 i111c1o um aumcn to. (.,e compt1rado com os resultados do ano pass,Hlo, <JUL111-

cio 11101T<'1·rnn 8 ressoas nesse Estado)

de mais de 100%, somen te no

[li."

i

11:·

ro st'rnv�;tre.

As razões desse surto de violência no Estado do l-l,J >·:11il1.,•,

ser ;10 ,'lh j cto de .1ni11 ise 111,:d s acuradu, mas h.:Í fortes i nd.Íc io!;
j;i n ili t1d corrcl.:tçl'Ío entre os numcros levantados e a

brc
'.;\l

t·.i,

,1

1•t· l
('!;

fo1·tc

rrc:;:<,u :··,

posse e uso da terra decorrcnLc de investimentos canalj
.1

ck· q1H· ',"

Zildc,!;

!;UDEL�1:, <1través do FIISIOH, mas também da dccisiÍo de

íhilos �; i.<krÚrgicos ao longo da ferrovin Carajils, naquclL'

,, . .,,

i lf'[, 1., r,
L!.;cd• ...

:;c·c1u,·,n-i�c·, •'111 o;-c!L-111 dc'c:rescc,ntc do nu111cro ele lln111.ici•l

1

•,•

,

1 f,

o i:: ! ; l , 1( l' > <l .:1 Ua ln ia , com 1 5 e asos (1 S ';', ) , o E s tado do P c1 r á , corn l 2
(J�::)
oi; EslacJos do rrxDalo Grosso c l�onclÔnia, corr.10 casos
(' il ti
1

1

l: t,.\ � (1•;

1:11

t 1

1 1 r�·; l, C'o1110 as unidades d.:.t federação com elevados .Índices de c;r j 1.tin�\ l :.

d.id,:

ii.

> ... r) io

ru r ô 1, o que confirma as si tu ações de anos c1n ter iorc-f; <·11111

9c:.ir.:1:: '11Lerc1çÕes.

2. 5 - rll S'f'RIEUIÇÃO IDO �Uil'füRO DE HOP."J'f:S POR D•2ÊS, .RJ::GIÍ\O 1� Ui.'D.I U,,;H: t!:-. E ;:

O

Gltimo quadro refere-se a distribuição dos 6bito� oco,·

rido�; no primeiro semestre por mês, região e unidade· da fcderélÇiÍ(J.

e

Os dados apresentados não se distribuem de forma h01r;o�1C:

ni-i e variam segundo a região e o mes conside rado.

Assim, enquanto para a regiio Tiorte se confirma n

ocor-

re > nc-ié1 de s_it1.1.:1çÕes dos anos anteriores, em .que o recrudcsci1nc11l o

d.i

viol<·nc.i.1 coincide com o inicio do ano agri.cola, nos meses de ju1tl10 e·
� .
·j 11l!111, 0poc.:i prop1c1a a preparaçao da terra paru o plélntio, !lei'.; clt'lit,1 i '.:
rc·•1i(-·t·!, do r.:iis essa tcndZ•ncia não se confirma, ilind.::i gu(!, no
t; 1 , 1

--

,1

cc,111[,11'. >

1 , ( , rn () �; (k j u n h o, e o 111 2 4 Ó b i los ( 2 4 % do t o t a 1 ) , o e o 1 oc a e· n 1 1 e, o ! :
,· in lo'11toi, elo semestre, so perdendo para janeiro, com

1 ,l

26

i •l d 1) .
1

T,1lvez, sc�ja ainda ccclo para se tirar conclu�;Õc�; dt·f i 11 i �-t1l,Lc�

Í \', 1 ! ·.

il�:

L<'tH.1:�nci<1�; c1ue esses números revelam,

t-

prin<..:ipa\1111·11:,.

ct111la que .:is ucrnÚ11cias sobre mortes demor.:.1111 à.s

11

: ··: l ':

c-111 •q.i ,· ,i0s gr ,rnc1C's centros, o que pode a 1 terc1r o quadro cl0 f _: n i ti ·:e,.
811 Lrc tanto, apena s
111:
:•' e

que,

1 1 -11

t·.iiot·

tl

11.u,

t

:1

é.1

t I tulo de cons tataçuo, dcvu- !i<:

r1 ,_

cxccssào do Pará, e RondÓnia, que tiveram no mês· d1•

ll�ll\l'J:0

de bi.l.LX.JS, e o ��ar.J.nhiÍo, onde o

ll\t!S

c1e

l!létt'l;o,

JII
('r1111

e o rnês de maio, com 5, foram o s meses mais violentos, ,,.-, r:1.:1 !<,

1·:;,

1 .i.1 d.1::.: u11id.:1dcs d.1 fe<.lcr.1çiÍo, foi o rnês de janeiro c111 que ocon 1·u
111.:1ior nC1rncro de Óbit os, o que, entrcta�to, n�o significa

çí. 1

11,•

<:t'!1tl(•

uIn,1

;1�,

a

ocorrcn-

111ud:111çn profunda na evoluçiÍo dos co nflitot; com rnortcis,

0roc.1s <lo ano, pois janeiro sempre se caracLerizou corno

.1lta i1H'.id0ncia cic� homicÍLlior;, mesmo n.:l rcqi�io c1P1.:1:,ônic·;,
e., r1•cii11:�· d0 chuv;1s ncs1.;c porlodo inh�rrompc ,t�� c1tivjcl;1dc:. urJrÍc1·1
rn,�·:-

t·Pn1

,,

�;,--

111 1 1

<J11 ·,
1··.
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A fim de contribuir para o planejamento da aç3o do� o�
�1::ios fu11diários, a Coordena doria de Conflitos Agrários v0m tral>all1;,11··

do n.:1 cJ i.tboração àe um cadastro das áreas de conflitc

existente�;

110

P<1Ís bcn, como traçando uma tipologia dos litigios pela posse e 11!;() <?.-,
tc1Ta 0.rn ordem a --dcfinir estratégias de ação nessas si tuações.
Esse trabalho permitlr5. obter um.,

1

i i,<lo globéll sol.Jrc e,:;

confl.it:os agrarios, sua abrangência e complexidade.
Entretanto, com base nos registros,

e

lat<)rios disponiveis, estima-se em cerca df! dois mi 1 e quinhentos

º('
.,

i111ovcis rurais que constituem focos de te nsão e conflito social. l\c1

t·

- dita-se que nesses coi1f).j_ t.os estejam envolvidas mais de guinhcnta�; mil
fanú lias ele trabalhadores rurais que se encontram expostos a toda sorte de violc-;ric i n.
Embora de forma desigual, os conflitos pela posse e u�o
da t-0.rra estão distribuídos

por todos os pontos do território

n.:1cio

nal, abrc1ngendo áreos de ocupação antiga, onde predominam formas 111ocl(·�:
nas de produção economica, bem corno fronteiras agricolas de

--

OCllf).JÇ.'."1C>

recente, corno é o caso de granàes extensões de terra na região

.:i:!�ici�:,-)-

�

nicn.

Nesse sentido apontam os resultados de lev.1ntamc11t

•

·

,, i.:,

1

•

l.l

n•íc·riclo, que 1-cv0.lararn

ü

:;11-

argui•:or;,

111,11 ·<1 ll·i:o pela CCA, a partir dos registros existentes nos
('('!

1)

existência de cerc.:i elo. 111iJ

1111-

l'

1 .1mi, J i t ud<' do problema em foco.
grc1vid.:1dc da qucstc10 esta nc.to so n,1

:a1:1

Ll�n11,)s de números absolutos e árec1 de <1brun<JêncLJ,

111.1·;

t·,·111:!'(•111 (' :-;obr0t:uclo n<1 multiplicidade das formas da violência que

,,, .

Ent1:ctanto,
.111q,ljt11,!,·,

0111

c1

-

;

. il,.it e :·.,,1,, ,, css�1 p.:11:cela da populaçi.io.

e·

D0 fdto, quando se fi.tla cm v iolência no c,1mpo, e

.il ,,

,·,•1

to pont0 c0mprC?ens.Ível prender-se apenas ao lado rn<1is

cr.,11:·11·:
(.

!- , , , • 1

• l
l'.

eia da luta pela terra.
Conquant o este seja o lado mais trá9ico dessa luL.-1,
ênfase a esse aspecto encobre outras manifestações de violênci.:i,
mente graves,. que passam des�perccbidas à opinião pública, rn.-11;

iqu.1_)_

<.1111•

'J:

timam milhares e milhares de t rabalhador es rurais, r:1ulhercs e crianr,:1!;.
A partir de rela t os recebidos na Coorde nador ii, de�

Cn11 -

1 J i tos l\g ri.\,.. .i.cs, foi possive l chegar-se a uma relação prc l im i 11 ur <k :: i
t11,11,·<H"3,

pri1L·jcas e ocorrências caracterizadoras de tensiio e

con[J i

1

•>

soe iz, l:
. despejos sem mandato judicial;

e

. despejos legais, do ponto de vis ta formal, mas civac.b
de folhas e irregularidades tanto nos atos de sua fonn.:i l'i i':H;:;.
quanto de execução. Indicam-se corro exemplos mais comunr;

r1

n?i 0 ,:J_

tação e identificação dos réus e· seu domicilio, nos 111.:1nd.:1U;!, j,: i i

ciais, e o desconhecimen t o por par te da autoridn�c
dicii1ria da situação domitüal dos imóveis objeto

111

(;c

ações de despejo;
. presença �e milicias privadas;
. pris��s nrbitr�rias c�ilegais;
. carcerc privado;
toerç�o, atrocidades e sevicias fisicas,
conlr<1 mulheres e crianças;

j

ne l ui:; ; .. · ·

• ameaças de morte;
. pressões psicológicas;
perseguições ·e violências pol ic ic:d s;
. destrujção de roças, colhei tas, morad ias e
rias;

eliminaçio de animaisi
desmat.:1ment os e incêndios criminosos;
furtos e roubos de bens
·· r;i

0.

produ tos;

henf0.j;·o

e

J"

bloquec1mento de caminhos, estrüclüs e viêli; (k

111·1

•

com proibição de trânsito;
. proibição de acesso a açudes e aguadas;
• proibição de comercialização da produção;
. projbiçio de trabalho.
Essas manifestações de violência cst�o quét!�e:

r.;c11qll ,.

,, ,·

s0cj.:.1<Jas a determinadas formas de apropr lação e uso da terra c1/0u <;<, . ·1,1
p1·0.90 <lu força de trabalho,. tais como:
grilagem de terras;
propriedade "formc1l 11 da terra (apenas o lÍtulo), r,

,11-

tendo-as improdutivas;
titulo de propriedade de áreas de posseiros;
praticas ilegais de arrendamento, parceria e
formas de relações de produção;
• práticas de trabalho escravo e descumpr irnen to

gc:11l!l'í.1-

lizado dos direitos trabalhistas;

...

e
e

Ascrcscentc-se, ademais, erros e distorções vcri.fjc·,1d.,·�
n,1 r;-opri-1 .1ç5o governamental, na destinação e utilizaçã 0 cl.1 torr.-•.,

:i·.

1

Cúl:10:

• licitaç�o e leilões de terras pGblic.:.1s;
. projetos de colonizaç�o;
. regulnrizaç�� fundi5ria;
desaproprinçÕes e desulojamentos por ob1·,1s pÚbJ ic.i•
[H>l IL ic:1

d(!

incentivos fisc,,i�;

. dc111t1rc<1çZío ele arc.:!s iocligenas;
. moro�� i.ciadc dos processos de dc!.iapropr ic1ção ror i 111
rcssc� social.

•· • -

) '.:1 ,- ...1

1 , , • i.. ! ,r·c ·. ·-··:

Ulllil

f U J l\ .i 1 i ;\: ; f Ô r iJ 111 ( J ! ': 1 H ' .J· d 1 1, : • ; 1 'J 1 ,j

r b.i u-,1 ,· i :.:,nc!11 te,

j

'

•

1

"
,·. J qurn,11; <1,·nÚnc i.:11_; e1!c.::1111.nl1;·1clé1S i�<> 1-: l 1�;.u.
',! ,• . .,: r•

('Ili

,1 <;11 l ,

11·:

-

, ,i

j(l;1dc•:;,

!' ..

j 1

"lil i,:,, <!,• luc.-11 i:,,,q· <' lil.>c:r.:ir. l1i.1l-_:ic1ll1:1clorL��: c1C''.:;1p<11<:r·it1 :•: ,.
1 ,·1111::

(;

11t()prn'LlCÍO� dil:i f.:17.CllClilS Olldl�

()!)

, ..

lr',ilJ,1!:,,.d,11

F.:1zcnd,1 S?io Gcra]clo;
F é1 z en d ,1 n i o .l 8 ;
l-',1zc•ncld l11,1·j(1-Por71;
L·'-1::cnd:1 \'�ilt'! do !Cio Cr.ii.,t.:ll.ino;
l·'.:1zC'nd.1. �;;i11t.o Antonio.
1-:i'.: e.., d,'J>•>Í111,'11lo dl.
' .. 1 ' 1

.\ '

t,·!•1.idn

t'l.t

1

u111 e.los t 1·,üJ,1.ll1:hl<'1·1'��,

.J1í1.1r, ;·, 1··

r"1·111;1 do l·::;CIU'l'UIU\ l'ÚPL}Cl\ Jll·: l>l·:CL/\IL\<,';.11 fl'': ,·1··

--

.' 1

<i L;1bc·I ír11:iti:(.J Co�:t·.,1 fC!rll�JIH'lus, clLt Comurca de Curupi, no F:�;tacio (1 1 C,)1•

;,:;, nL, d;,.:.1 /.3.ú3.H7:

t

-e

h, •

e·,,, J

1, ,1,, I • ·:

fc. E, J.x.. :rilnlc üssas r;iesnus tc?si:.crnunhas me foi dito CJllC, COiTifXln�cc:;�ié.1 t,.ir,.1

t:-�·, :� l

?:

0

_

r,::. .....r• c._· ....... I··...;,.....,,..,
..-;-"\,,(... �

r."'i.�r:., F::-:;2.J.:..-ra d! �-a,i::?2, n:�nor, 17 anos. E [Y.-:lo Sr. lliltom2r foi cJHo que, p�:(j:·· -"'

l.:>astant.í..: 5n•L10 e fü:i1v;u,1 é1.l(Jj,11· ,::

< 11,

ban"C:Cl.lS de lona no interior da mata, sendo eles rresmos yue pr0p2ravD::i � c:0::,i.d.1

C"n:.1
'' .

ri.da F..1t.c·:1<l1.. Occlara ainda que o serviço cr

,JI

--

;-

•

Dils,�n <:,iL' l�l-i'l o r0�:p0m::ivcl por tudo. Que-:, j:� depois de 13 dius ck' t:1· ... 11,:tll i-1 <'.llt•
·· ,1, i1., 11: ;:: tl I J.i L·t. pr.i.é·, l'<!CJÍ;o o Sr. Hiltom..1.c pediu quu os [X!WS JXêl:,JS1:r·111, 1,:,1:: -�·. i,.�
(.

1

1 1 1 ,•:.·?,··, di�·:··l' que ltilVÜ't COP'.prudo 20 peÕ<?s da fazenda referidü, p.1ra Lrc.1l,. ,ll 1 :11<'::1 11!1
0

l'l l \ ,; 11 1 "

1-'. l'.'l 'I 1d, 1

c1l '110111 i.11�1c1a

s� Cer�tloo

[1.J.é)

ru�.;;io n-ranic ipio, [� .. "l:ii:.:pü�"l�Ju:; �.;: ó� C::-::;

U.0''.:!!1, ci·; que.• o Si-. 11.i.ltom.::ir d.isf;e aos pcÕ:�s que o novo pntr�o pêt<]<1riê1 (><·lu.
C:-:'.,; 3.000,00, por ,1ltJUeirc roç,1clo. Que, os o.itos pc<.>ef� de Por!o l!.i"i c11 ,.,1l;t1, <' <1:1lru�� nnis for.:.im conc1uzi<los para elita F.:izcncla por volt,,

que o preço

L IJ )1 'J lo [! •

f ,, •

(-,·: l.�('tl, 00 , 1:JOr ,,lqur::irc roçudo. Declur.:i ainda que na Fuzcndtt S�o Gcrül<l > o·: ,,._,e,•:;
1

.;

de Porto Ni1cjc'>11.1 l,

.�

.

.

1 nJcc;;!•

( li 1,

>

Conr;d ,, Lo�1r.i v;1 l, l,,,ul e Mor,1.:1..'l, fic.::u·,1111 doente::; 1ur. m�s

j ntei ro.

DccL..11

de'!/.) i:; ú · tklis r., ,:;e.:�;, sete <l:x; t.r.::tbalhac�on:�; d2 Pono Nê1c i.on.:.1J , os tL•

1 :1

i·1.:, •·

-t

ni · 111r, •

�.,

•'

' ;;, t • I

:
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I', ·1
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. lt, 1

1

' \ ':'

li

li,, l ! 1

''('

•

'

1,.' , .._,::("d -(•3"" p,.;_
.... -� <•� [","lí...,�.. ) :,:,-'->(
.. ,. �. .-::,
<' -ll'.t.:l

1

<•

f_; S 1.•••••

<.

1

f

'.

'

t.: , :

. . .., . �.. ;
'

..

'.,
("

("

.. '

1·

,·,· I\··

1: , n;,) o SL LJ.i) �-;o, 1 d·· Souzê1 i-lrn 1lc-� ro.,� c:hctjou c.1.i zcnclo t]uc os
,1•

;:

•

l

1·;!1;;-,

11. :•:, ,.

·i,111.il il'\'i-.l volu,:: fo�t.li.atu11r"'11lc1 �qucL, c:ül.1c'!,:·, pon1uci L<.ltll"i 1.. 1 ,. ,.
1

11

,,.e

:·,-

,,.

d; '
Ili: l i t ,·,

.·1:lv:� e �-t·r,1 tr.r r-ccchjc1o nchum p,,,}
_ U:K'nto rxn· p,1,t:e c1e ,111r.:1cy ci

11r,•1

li•.'.!

(.·,·!,li

r>-- )t �-u.1 1 i ,·n!
\ t

l

(!,,

0.

('�;pont�10a vonL;.1ck�, sem co.:-içi1o ele cspc-cic ulgwni:1 e poi: eJ ,,

,. \'' i1i,i11:1l11��11lt'.
·l

11,,:1;c, ('

/\ssirn

O

t\ü;sc e dou fc•; clC'poii; c1c J.idt1

d.1i; t.c�;t(•1,u1111l:1s

que s::ín:

l·l-11·tu

C'lll VOZ .:1.J.Li.1

/\po.rccj<.b Tt?.i.>:,_·.i.rd e

J

1

e·::!., i11d,:

v,,j

l·kll'i,1 L.11i:·,1

<.

.-., · r i,

llti,·i

11.:,!.1.

11t·::l.1 \'iil.id,�, J:X)1·t.-1<!t>r.:is dos Hy n" 1.11'1.2'.:il-CO e 2.'1!3'.i.�O':i-CC,, e·

cl·i•1

:,

L\1, :<.11 l,·11,· 1-·c1ll,llhi1•!; Cost.:i, t,ll><.:liã que a l,ivi-c� e s11bscrcvi.. Guntpi, 2] <!\' 111.,r,;r, ,·

I

1 .?'" >" ( ••. ) (·)ri [•JS 11,):;t:i
OS)

t•r;·•·: ,. lr li' .., ,...;r;,��1··�·,n,r.,11..,,··, ,•
• ...

.. , ....._ ... __

• ... �-J.11 •• � ..

�- ... '�1./tt ..:,�

· ·.) '0s 'l'rabalhndores Rurais de f'.�t.
do Sul um l\ssc:11hJ(-i ,1 Cclrnl
( ·: :j .. e i..:.: lm::�nl.(: n2llr1 ida dia 31 do jar,
ciro de 1.98'/, (:!-:·L0nnin�1t·zu11 que of :ic.i
. .:i;:;c• ê1 \'. 1.:·11· , •
110 !;c-nt..i t!:, (ir: comun.icar-lhc o
que segue:
(

---

Que o prefeito rnl.lnicipê:l d2 l·'é1t. do
Sul Ilcn11'ir1 i.o <10 lJ;wicJ e!·, J·:1,,
c"L..i j11v,:di1,rJo iu�,2a:1 de tcrrns u0.
onze proprietários, c<J.lono:,, nlgur1s
,:Lé cl<·il!',h•',
<':·.'11: e d:, d:·•put:ado Gancli Jnm.il 8 Lon
dres M.:,. ,E.,cio do PFL, L <1J11dc.1 .:ih�c:,.:1 c1ue
Su.i 1-·..
\;:,:.-ii J:,,1i I é:cputc:i<.lo fedo1-.ü, e
Sw.1 Exa. I,or•'.'.lrec:; !1achac1CJ dcput�c1o c.::.;t
admll, t:·!11 1,,11 ·
L it·.ip<:,;.-�·:: ,:! i.,,,, nc:1s invasões üpoiand
o-o.

Qucrié.úIDs gu0 s2 inqucr i!.;:::cm él ver�iüdc
e se prc;ccc.l�!: as c!L ·11t: 11<: i �·.:
C)Ue V. Exi.1. 110r,; apoü1.sse cocro scnpre_ o
[ei c.'111 su21 vida fX?lltica; PÚblica.
Estes trabalh.:1do:;-e:5 vem sofrendo as VC!?.c
s inw.tBÕt•s c]e
!
armados, ê::rrnbando su,1s casas, muitas veze
s dizendo ter ordem judici;-1 1 e sem ;1pi-,
·-i,c-nt:u-J.;_,,, roç.:u1do ccrn trator lavouras de
ê:JLT07. nél hora ele colher, det'rul>.,ndo
l1..1-n1cÜ::�1, c0m �10 milheiros cl.c tijolos etc••• "

"i·
('l'n.:cllo d,' Ci.1rta di.rig.id.:i ê10 rUfüt:JD,
d.:!ta<.la de 23. 02. 87, pc� l(J 5"f'd·:

-. ,.

( ••• )"N,1 localidade denominada "t�OvA· CANN\
11,
margem din'.j lu do , 11J l·f'I :·
t·,1,
,:1.·1· t "··�11.:.11·j, 11c::;tc município, vivem e
n�si.c�cm há 1n.:i.ir; de 3 ullú!S, c0rr.:,1 <1 • P: 1 ..
1?11 ! :.1::, 1.-. ·t1 11i.:.i1 �1tb ll:ib.i.t.u,11, c.:i�;as contruid
<1s cm madeira de lei, e culL
tJL"a
c.•rl'Li,·.i,
I' 1 :uH ,!,,-,-,_ •: , i. • :tr,·c,:,, 111:irid ioc,1 1 e d.i \lcrsas outrus cult
un1 c.l� região.

Qu.-,nJo os lX)S!.,ciros fix,u-.:1r11-se na terra ac.im
a 11�ncior1.:1da, f< ,1 .:,rn í 1,
1 '!" .i. ,•·. , 1 ..,, .1:'. 11•':;111.1�; <..'J.-:U11 c'lc propriedade do Grurx>
Exc.,cut:.i.vo de ·rc�1· 1�,1!; ào /\r.,1;,!·1i.1 e•
·;·.:-.· •.nl i11·; - l:J:.T,\'l'.
1

No <ii,, 21. 01. 87, foram surprécndi<lm; cm seus
serviços e su.-1:;
!:. ,,: , I'" \ 1 111 l);·::·1·,'\t',\\lfj-J'J\J l),"l Pnr,i'cr/\
f'-llLI'l'/\1{ lk' f:zio f'cli:-: <.lo Xi.ngu, ;1C'<1
1np.-111h,1d• •:
l"· ,; .• 1,,---: l'1:··1\'l.!:ll{ (1�;
, :i:1:.1u11ç0�; cll) [aze11dcfro conh�<.:iclo r<-,1·
:.Ol.ON, <jlfl• \')','\' (.' l •

r:.-,,1 .
1

I ,

.. ,
•

1

(,,_. í::-:1t1':. Sr. Dr. Pn�tc1r t:b·1·:·r1rr.) Judicj(1.rio de sz;o Fo.li.x do X.ingÚ, cxpu.L:;.ii·.-un u:.
:.,, · i, o:, t.kt �J 1 ..i >�1, pussand:, c.·;11 scguid.:1,

êt

c1ue.i.Jn.:1r.c:rn

Cé.,SêlS,

pJ.ün t.11;-ões u 1 11,.!r; f!\ 1, · 1 11

llouvc t:iros, pânico, cl?scspcr.o, fugn, dcstruiç3o to1·;1l., \1!11 v1 :1,: :Em razao elo CX[-X)Sto, solidtam'.'.l�:: c1e V. Sél., as provic>nc:ü,•; <:'1··
vj U'.iilS t:._, Lral.üll1ador runü, dcrré:U11.:ll1v.•nto de�
IH•:·,,i�C,�S t1:ncbrosa". (

:

'

,• Í

J

.; '. ,: 1 .)

):

Ü., (J

...)

Sê"!J�(JUe

na

an1ü, <...:

m.1.i s tu,i

<,

, 1•

<:1;11 í Li Lc>

-e

" . rl g ll, /

·'· l

.

,( ... ) "No h10.:,r Centro do Chi.c:o, do d.:..:pulé:tdo fcét�ral Vilc.i1: TrcJ\'�10 1 J1,

j-,

ck� 198G, quw1c1o cont..:c,·c,1I o c3,.·:::11,.l :i;

:1

.l�ncüi, tais coiro: doru1lx:c!i1 d:
: :, ,::,. 1it.111t,:1:· .,.':: <!E0::;trui.d,1i·-:, inv,1são de c.:isfü;, CJUC ir,1r..1 de roç,1·_; r'm f.:isc• e:

l >n,: r 1(·, 1 1, >_,

l,�c::,c, d·• c,,h1·i ,- c,1�;.::s que se c11contravrun Gn 1-:iéssim.")cStüdo, proibiçã0 d1 ' f.: 1;"'u·r:1
('

--

1·

L)S tr.:1!)cdlt.-:1(bn'S da .Ín > c1 COil'O )XlSSaJtOS a relatar COI!lO l:lld:) (·�·.! ,: ,:· • •' ·
-··· ···
· ·----·
·-· .
----'----------·----

' · q i·:,i1!1!,)

!

•, · .• ,11i·,11;.,�; d(' t11-r ..mcZ1-.l:.1:; co:n o tral:01· e tamJ-.>0.m c1cstruirem as plilllt,1ç-:->:::·� 1x•n:n11 ·
c 1•

�>�: l'<'.:�:1:i.H>S j.�, cansado:, c.10 lé.tntas humi)haçÕcs e violênciaf., �;oíric.l.:ls, cl.i <1r11.c�
.:11\ ·.. 1,·.1,

� ,L'

v.L t ,i:n obr-ig.1c.'!os c1 pnrur o tr.:1tor. Isso .:1conteccu no dia 30/0J.

Di ,,:;

, i ..

n Vjt.i.1!hO esteve n�1 Zu-c.:1 ondc·ouviu o sofr.i.mcnto dos lrub,::ilh.:idorc:; <� o·; 11»'.1·,
t},,v lev.:-inu:1 ,, p;i.rnr os traba]hos, taml.X".ln pediram SC<Jur.nnça p�rra suas c,:w-is, co1rn , .i·n!'<•1:;,

1<111, q11c� �;._,p,,rasse uma iírca pnra eles trabalhurcm. O Sr, ViUnho n::Ío d,·c:icliu
l ) l"t

1,·.;

;1x"' Lc11L1o

i'·•r.1 t:1:1

,,., 1 1,

,"IJ ..:'11<1s de voltctr depois. Porém autorizou uma área para planLio d,:• Ccj j.·;. 1.
No di;1 ;n;o-.-t. o c1cpuL.:id0 Vil.oi� Trov:ic., ,·.11,(11:,u chruttí1r o:; lr,,l Ji li
,:.'t'1clo:

pi:-o;n•t"l'tt cl:u:- 300 il.:1. uc terrn no lugar Lim:io, depui:. falou

,·111

l:.1. 1·.11.1 <·.1,!., 1,.1l>,tlh;1drn; nu enL;:;o 500 lia num luq:ir p<!r-to <lo Felipe �: c1 l < ,m"'io, �;,,

.. ,;,

,,!1

l·,
1, ··-

'

... , r

,. '

l '· i

.i,

J1il!1,

1'": t:
"

1

1, 1 i ,.. 1 /l; de .ir. ,.k;ri.i.zat· ê:'tS c,1s1)s, dur tram;portc p�r.J. a 111uJ�nc;é1 e· ct�dil:u 1 · ,,·.1 ri

:·.

it. ·1,l.t'),.

�
Di.:i11Lc: d.:.is prc.,posl.éts, os lr�1lx1lhc'.1dorcr; .:1Lr.:1vc·s do �;indic.:il,, 1 ,!i· :1

:;:;r,1 C.:li-lr u:rv...t,respost.:l e guc fosse n.:1 r,rcscnça uo INCRI\, OJ1d�� fjcrn1 ., ,.,,.,,!,

,,:·,,

::,1::: (J:/0'.>/87, ;1�: 10:00 horu[;, no Sindicê:lt:o. 'l'w1ibé111 pcdir.·um éJO cJ.-·1,nt;·do, , 11•,·

••• i?11·: ·· ,, 1Y; tn1b.:tll10!;

1:
1 :

--

! ...... :*

1

<'nquanto n?io fosse fcd.to o c:icorclo. O cJc•puL;.<'!·>

di!;' ,. ,,, ... 11,,

11, ·I, ,.·
(

�! : •

No d.i.,, :.cquinlc, os posseiros foram olhélr as te1Tc1s e-· coni.:1 ,d
�'•"\i'.'.!llU': n,1s terras elo Liin�o está toda ocupi:di'I e segun:1o os possc·.i1·os c20 J;1 ,
<11v�
,..

:ii.�.·

.'1

'

.

•

',1 ,.t,, ...

,

:C;er do deputado 1130 dá 50 ha.;. qu.:mto

1.11

�o.""'rn::i<,..:--c1O,

1:

us tc1T.J!·i perto elo 1-'(! lj�,c

r.1tüto sec..-:1. E para lenTI' int1r de co11l.r;1.c.i.ur

<'

,

,�;,,·

,1

1

,!· :,.t
üs rnaquinr1s n�c01rcçar.am os Lrd.1é1Jhos 010 cima d:i:: plimt..-,� ;·,·�; ,·1, ·

�!

1. d:, \· i:, ,:· Tl'ov�o di(I 2-�/(H, guunclo conversou
·

,:1 ,1• 1 1

S.:11 t.,1,; n,

élS p!:"Oli:.:5!�,,: cf. >

f•·if':-·; <!:i·� lavrüclorcs <jue o próprio Vitinho haviél autor.tzado e conf:inn:1.:'!::> p,
(,i'

11 .,,

co:11

os tr,11.i.:tlk:clorc!i:,

0

e:

l1 )

1 -11-

'1Cl�C·:'.1'1·11L.:,,:·,

! ,íi,n iJt0 plantar mandioca. O trator ül�·rn ele:! dGsti·ui i: o feijão ta111l..,..::_m d·�;t:·l1i,;

l ,, u •. :1

d(: um lavradur. Tudo isso acontect:ll com a guurn:içuo de 3

,J

11,,

CujJ;t.r,�Jêl�: q,1, ·

\' i.i �111·; .. ,_!:1-:b nél árc.:i dia 21/'11'. lid8rados por ur.i chamado 11 íligode 11, gue arnittt.h;, cn!1·-�·

<;,i1·;1111 c1 ....�::p<1Jh.:tr

--

o pavur no povoaclo, arr�élç,.mdo de derrubar célsü, mal.nc gente·, f ú:,, ·1 ,··

Jo l:'i.i.·u�·:·�io, inclusive mataram 3 porcos, nesse dia estavam bebendo. Tc1rnb,,:;m c::,t�o !JJ, •i_
e,;,

bi n:::1 ;�:-: p,:!ssoc1s do lo::::al de transitar na esf.rada.
Dia 29'/l!l'�, os trabalhadores se sentindo üp.:worados vicr-arn
c:,t ;:-,

t :,1?"

L'l�n .·t

d)

:ii11<1t

conhecimento de tudo que estava acontecendo e juntos resolveri1!n ir

, i ·ii::�1, que os t1conselhou

il

falar com o advogado do deputa.do. A Juj;:.:i t.ul'! _. .-,111

t1�·1i, 1: . 11, Of.icL.ll que fosse buscar o "Bigode 11 para falar com cl.:1, poi !; SC'gt111<!,,

,1

::.:,, e.1c c:.lá responl1cnclo w� processo e não pol12 andar annc1rfo, acrc�<:1..'nla11do
que•

Sí'

,· i:�

,J . i '

.

i I li,<.,, l

t'i·c,ciss.:isse dt2 reforço policial, ela mandaric.. P0rém o oficj él.1 ck1�Ls (. ,"·'

q.11· lJ\I,' l'::>

tr.:-tb.:-i11iadorcs queriam tornar a terrn alheiu e isto n5o C'!.;l .w,1

ci..YI, >

l!· •: ... � <l i:;::l'r.1111 gue niir1a. N5o subcmos se Clu11priu a ordem d.:.1 Juíza, pois c:.sc

11·:,, :·.1i11 \i.1 :11t',1. Snint1o <lo foro, os tr.:i.b,\lliuclores for.:1111 f.:üa.r com o ,1dvog.:-it:

,.

1 ::1 1 -

J'.i,,:,,.!,•
> r

1·, 1:,·-

1,.:1., ! •, 1•11,!._• t'\l\'i1·.1111 d,·J,, que c-sl,t\':l prc-p.1r.-mc1o wna limjn�n· p.:ira <k1r c·11Lr,1d,1 111 .i,1:-.
, '<:, ,·.,:,• ,.;._ ., 11:iu i11·,·it;1:;!,(·111 ü 1:Jl'vp.:,�ta do Dcput.:-ido. T�u11l.·x m foi U·J t ,fc,11�,do o1·> 1· r,,

,: ·

. , l. 1 :1::,

cl.111d0 c,1111Jc,l'i1r�.., 11to

cb i;itu,1ç;Ío e

,10

prÓprjo Vitinho qt1t' .il0<y11 1

11.:,1

. .i-

.'t,

,

l r ,1

l ,-.11 fc,: cit�n!0 o Dt�.luy1c�u de Pollc.iíl que r,�;r volta ck:! 111:�:to dia do clii1 .10/{J��.

11.,

Jk:-_:!,_;:·c:;;. Dui-,1J1Le a conversa com oi:; tralxtllwdores o dc}c<y.1do dü�i:r· <.i m:iLivo ,!•· ':11.1 ,·i

-

i,it<1, 1:.oi:� i::oubc que ha•1ii.1 muita �ymte an11,1<.J.::i, o que ele. conr,talou <.111c:: n<.10 c·r;j 'J· ·nl.1-

c.�0. Os tn:balhi:ldores c�:dgir.am do Delegado que corro autoridade, rct i,:,.,,,:�:c os c,,1·,.111:_i.1·;

·:c:.1nl:.8rn obr:i.c_Jc1ratr. um nipé1z ê\ rx.::;���11- c:cm sua bic.i.clot<1 JX-'r e i!n�t d2

t: 1 •: 1

-e

C •

c::i vez cJe usé:tr o port3o que todu:.; pai.:;s,.un •

. Port-,:mlo, ess.t & u situélç��o d:::s fam.i.l.iüs <lo Centro c1o C1ric0, qti.�,

l' · .. ·�:1 C:•..\�,J

::<·

c,,s,1fr> p,.ti Jc� JO filho:;;, u:1 do:;; prirrciros h.:-tbiLanL.�::; à > lu<yff. (!,, :·,;1

Li c':,,'c,:)u crn1 !:C:us pc1is, só tinhu tr&s moradores: João Soares, Mc1ria Sourcs, 91;1 n• 1
!

e 1\ ,:n 1 Cl ! ic,,. Nesta Ópucn a muta aindu cru virg0.11. Um funcionário du Est.rac'.i d2 1 "..:1-
n ,, (�,... m:uc-::.�1 <Jrande 5rca para e>:trair madeira,. e ficou ê-1possado. (?uai,do f.:tlec-c11, r, :-;,..·11
\'
r: fll,, r�:·�::�� n;,!1e.:ãro c< 1n-·ç-ou .:i vender a tcr.-r,1". ( •.• )
1

tlir.i(Jicl<.1 <10 f..JHUiJD, dal.:1<.la de 02.05.87, pelo ST.lf!

-

( ... ) "As Pnt.ic..bt!e�; jnf1·a-t1ssin;)<l,ls, vem respcü.osêllrcnle

,1

1.I •

d,,:, Mnu1.1·;", Li111.., C,u;ipos, envolvcnclo lavr.:ido,:cs e pistoleiros do L:it:ifu11cUZt1:io

Ci:::-!.lr n ::;.;·_::a;..\ l.Utr'\ e posL0.rio1.,1-c11to a int0.1�vc.'ns3o d.:1 JX>) T c iu na ,1n:,1, C'XJK>I" o :., ,1,1, 1,
l,::

IJENUNC.l/\R o apoio d:.1 pollci�1 ci::;tüdual, c:-p::icialrrcnu• o �-:up<'1-i,11,
t ,. d.1 l )c,l I.·i,1 c..k) llltl't in1·, Ccl. X,wicr, bem como do aLlju11l.o Ccl. l\·rfr l �Li, .-1·:

,·1,d,·111.1·: 1!,) l;1lif1111di.�11:üi \1H\.'('I �:.�:��I�\S t' 11,, �;c:-u gc•iffn J.;l,Tl\S FlClJEIWIX). V.�11 : ,.
,,

•

' 1

t " ., "

, , '1 ,

:1:1

·, .

•
d', i11!PJ\'.I::·,-,:-·:-� <.!a r•.:iliC'i:1, <'Ul111iJ1,•1JC.h COIII pr·i:;o�!; ilc�q.:-t.i i ;, �;e:qll(��;(pl:;, Lnrt111 ..
,' ·., 111,,.-·,,, ,: · l,,,11Í(·il<J1 .i. .i:� d1>:; L,v1·.1do1.e�;, 01·d,•1wcJus 1x:.lo CC!l. >:,:wi,,, 11,··íli,1111,
;

1

••

'

•()li� :1,.,;:;�J do r,rup,·ic:·ti,do.
.-,, •..

1,cCL'lllí'lll'ntc� o C:1:l. >:aviei- i1t1Lor.i%Oll n i 11 v.i�:?;u d... t :11·1. ·.i, �:r1h
1

J-•.;,., t!-.· 1°·1.· 11.ivi<..lo c.léuiui;

à

Fazt!ncl�1 do pro1,ric:t.ii 1:jo. 1\ puJ.icL,t ü 1 v�1diu ,t .i1�.1

e, 11 1::1.. 1' rn1 , ;,n lqu<'·r dê1110. No 011tc'.lnl.o, prcnd�u li.wradorc:..; e i.lprc-cncl0u i.H 1n:1:-; de
1. ,·1.:,:, 1 11·,:, l .. ·1:1 com:) n:·cup<!t·ou é.l:-� .:Jnn,:is q11r, u�; luvré.lc!orc>; l 1i1vi:1 l 1 w1.!·, ,!,,:;

--

,:

'

1

1r

•

I

1

1 • •• • ,

,-1

·: ,

1,;.: ·' ··i

- ,
• .
.
·1( ' ·1 Lil 1l'/ l'r.cJJ. ,
r ,·, 1·�
°", , , .,·.. ,, J nL e1 varn novu11r·n te: na ê.l.rCél, <'.'sp,t lh .:tr1d·. o o Lt"!1Tc11.., t , ·: :, ., , 1 ' .'..
·.: 1:·.

,·111 : .,, i,i.·· 11:Ji:1. !0 c.:,:·;;, r :, :-;c.'r�u11<�n .i.11.[onn.JçÕCs 11.:1 iirc,1. [; c·vi<.Jcnlo. c_iw• :;(' clt :!,r·j.: ,, ,,1.,
<r. :1 11·;·

1·

,·c11t.r,1tou o:; pist0lP.irO!..i, qu,:mto:.:-. c:nL'll, qu.:-mtos tiro::; C' qu.J.1 o cnl il-i-

"' 1·,: < ; u ::· t r 1·o1 ,.,�1 o p.istoJd ro. No ent.:.mlo, a r.onc.luçiÍo do j.11t_1U(.:.r.j to d,_v<.· !;r--;-

,,

(.'\•j1,' .:· '•·

' .1

.

.

O Cel., Perf foti, se(_Jundo o prüpl"io lé1U fundi.ilr"jo, tc, ..i t"l 1 l ir·
111:,,h ,, w;i.lc ,1s armas (J.t.! disµus0ssep�nl dcfon·tL'r o seu suposto din�il'o c.k: [if':•.
lc "ccn�;':"lh0", torna-se inaceit�vcl e inaclrniss.ivcl, partindo de um�1 auloi· .id..:it'::.· d, •. ·-·
,::1

--

1.t 1 :,;,1 r(1l.ilic�, ao rrcsJto tempo dcmostra é1 c:u11,plicidud� dsi , ...iuto1:.id.:.i d,.:::; c1.>m

;i

\' 11 ,i." 11 -

,·,·,: , :11 pr:11,_·iro lugar o j_)rC'pri0t,'11;io n3o t('in,.t posse du árc.:i. Est.:1 f-('1 l:c-!ncc ;,,,.: 1 ,
·.,,: '· .,

,.

LN1EN1'N·l tts signut;rias, que! a policin n�o tenha o m:·:�-m:\ i 11 l.c·11·· ..

a,Ji tjdddc. vm rcfcrêncüt uos pedidos feitos pelos lavradores, uma vez que- j,1 frn·,,n 1,·i
li'·· ;1 v.1-::--:.1. 0. ,,o pl'.'Óprio 9overn�1clor Cafclcira pedidos de gurc'.ll1tia <.k ! vid� e cl-·

f'l•\

t.1 •,;.1,) ,10 l i-.il>,1llio .10s li:wr.Jêores e ncnhwna providência fol tomud.:i;
Estrunh,uu élind.:1, quq V. Exa., antes da cone] usilo do in<J1.1r.ri to,

U·:iii

1

r.e :mt1.'cip�t!o, noircMc.1o culpados e deixando dÚvidas sobru o cnvolvinK�11Lo de
t'::t i-;mli,1s 11,1 ,1ç�,o dos l:l\1 1-,1<.lorcs. L.in'Cntavc.'lm.:::ntc V.Exé1., dcJxou d· l:C><:"�11· cm

I ·,,,,e,,:
1 ,•1

c-ont.n1t.1tb n:, 1re�1ros, P<ffu que finalid.1dc.

Este prcjul g.:-urcnto nao coJ ;1l.>0ra cu, e, 1 •: ,

1 ,e
1,

1·, .... , d.1 i11·;•.11·c-i.ilicbcll� 11;1 i.lpurélÇ�O tlos é\C011tc•c.in�·ntos;
IU\TlFlC','\:·1

.1�.

1•11t.id.idl':-;, que' :1 í1t·c,,, objeto do lltI Cj iu 11.10 !;r

,. ·,:·.•, ! ·

·.., .
(•

1:,,.11 .:1 f,E(·ncla Hj,:chuclo, a ql1,tJ :jmn,::1ü; í1)j c1ucstlon�Hb r,clos L.1v.ca<lon.:s <· 1t1<1iI0 m·11·
{ 1(,

41! JI ,:

J ,1 11 ;dr,:1,l.c vah"' c.,sc.;l.:1n:'!ccr, qI1e os acoritcci.Jnentos ocorrcn1n1 11<1 Z:rcê.1 do�; po:. 1·i1·>·-:
1

1,:., 1,:,

L1zcndn do proprietiu:-io, o yue c.1(�sctt.racteriz<1

;:i

,.

divul<J açZ.o e1c guL' lluL:1.·,, <·1:L, ;··

/\nt(1 ao cxrxx;l.o, requere11ry; éJ V.Exü., o seguinte:
í1) c3uc a at>ur.,1çilo do acontecim::mto scjê.l realiz.1ck1 com a
<l .. :-· r1d1t11<,S lcq;1ii; r-�HI v.igor, ,1bstcrido-sc .:1 policia de intervjr ni1 i1 rer1 {.!Q fr.,.·,:11 r,-.,1 i b) que a intarvtmção dü pol.icia_ocorrn some:nte apos c1 s0Uc;jt,1ç·�o ,·1rn :

()1

•; c:10<;; fu11difu-ios, tendo em vj sta a _desup1·opriaçno dõ área palo Govci:-no Fcc.J.r.:1:c:11;
e) que seja apurado todos os excessos praticê:!clos pela pol{c.i.r1,
inclusive é!pÓs a rK,rt.e do pi�;toleir.o;
d) c1ue sejam levantados toc1os os dados n'fercntr..:s ;,o

pj�;t.:.ilciros, a lcnt,-:-iUva de llo11iicidio praticc:Kkt contra os lc:1vrcxlon·s e� tlli·!,, . •'

(1'•· •

11, ;·, ·!:·,i110 u clL:cjd.-�ç-Zío real e ir7lJ.Jél!CÜll elos acontcc.üncntos.

(C:.r: .1 dj i·igid,1 ao Secretário de Segurança PÚblica do Estado c1o
t.:·�0. ,1�;U1cl:1 de 24.0G.íl7, por vc1ric1s cnticbc1es)
")

conE�t.!;·ç.:--;. ] Lr�c,:::- !:..Ii:

l!�,·:-

"Venho pedir <10 Senhor um:1 qr.mdc �1jLKla, pois, tenho um Lcn,J1) ,n Di· -

11 i1n tl,, l·'l\.'lli\J){1�:, 110 �-luniclpio <lc Sanlrn1.:1 do Pirap�una, da Co111.ir·c-a de· Sete J.;1,11,,1:-.-1-.-:,

-- 1:.t h,·.11 id�Kk' co11lll)C.id.:1 com o norre de: Fc1zcn<la 1..l.'\N/\NAL", mcd:indo 1),9 ll,t.·, 1· ,1t:•·
j ll\'. !d itlu [ '>:' lu LtZ('nduiro Vjccnte Lopes, fazend(�ir.o C]Ue tem 111uit[l tcri
J
!l(J 11,1.111 ! ( ' j 11

1 \'

1

11 ·-

.:1

'i't

1tlH)

tr-i ,·: :,·

todc):--: o:; d:.x;Lu1c11Lo�; C)UC prova que pago os impostos (cÓpiüs w1cx:1!;).

(\•ivo

<·l 1 111

i.Ji·,mcle c.lificulc.lacles, Eu, e minha f<llntliu, .i.nclui,.ivc nc•cc�;'.;iLo

Pc·,;,1-

l 1·•

,: : : · · 1 , ., 1 . 1 1 ,:li . 1 11111, po�;:.;uros v L VC'I'.' 11-c l hm: com to<la i1 f .:11,1 I 1 iu. ( JJ<1rq11c c:;t < • 1-' ,, I' 1, '11• , 1 • ·
·
<i,,,,, 1'• l1·t1·.:i, q11c• possui e ,1jnd,1 está se11clo inv.:id.i.cl,1, nil o uá p;11�a soln·c,·iv1·1· 0110 l11,
..
d.1 .i t .1mi I i.:1 q1t,' <' <Jr"t1ncle.

"
.'''
O referido f,1,:<::nc.'.ciro é.:Í.inrou
Pii::1,-·;,.:,

p,1r.c1 [X•!;�;:1rc1

Cjl..lC:

fc,i uO .:::.:11:t·o,·io na cjd

:,i,,

àocur.:�11Los, mas, niio tem di.1.0:í.to ncnhulll, por ü;t,,,

1

tl' �;; : .. ,
111

1

•

t·,, ,,.• ·,1.1 i11spelor aqui nc�,l(1 rr:9ii:io, pois, isto ç,c;c;tTC! coru 1,1uit.1 9n11Lc· 1.-:,!,,·c.·
L>.1 j

i-·,

1;<i<, !·X?lll

sc1:· ! , -: ;·- ,·cm

r. ·

-

;: t,,

,1

,

i�,.�u pcd.:i.ço e�,. 1:0.rra e, e expulso p,�rél ;;1s gr.-��i,·.':, cidüd•:; o:n\:

{!t.\· •. ··.,

.,

\', ... ,

1

: .• -

1-::,,I lia e c.x-- f.1zcr1àeiros CO!Tl ma.is t:.er.!·a.

r0r ,11i.r:..

O:':�: ;:ç::.·.· ?üzen�1ciro me :l<Jrc-?-:.:i.u le. no 1wu terreno .:,::r:..·iu c2,:-c� tJU(' 1.1::.._:· , :: <., .. ·

e ,·]··, t,

r,.J"irJ,:.so Sr.:rii1or M.injsl.ro, sou um velho alc.ijac�o. Deus Jl tc 1x:gu0.

( ... ) "Venho por m:.-.io d1;sta lhe c0t,1unic.:!r:

-

11í·,·1

c_11Ki

t·:

; : ..

,'.de' j.'.".( ... )

esta u•·opr k:c·!.. ,'1,.·. (r:r, ;v11h1J ..,, ·

r'n,pr.lct.:ido: .:::� Pc,Jlllr.:.110 (crn,�·ic·l) Czu1�>i.Jlit

C1·,11H��

i1:nhi l i.:-tria Ltd.:1.).

vn11:.11 u,,-;·,. ·:,

Á.re.:i.: 320 hc�tarcs. Estar c-·m conflito e na citada propi-ic·d,,d·,

1 .

ir-:.11'. ·

7•1 f:-:'.,'i l iu C]Ue p�1gavam tir:1a mcns.:i.lidade por ano, a quantia c.le 10.00 nül cruzei ro,
1i,i:,
1.:

1

.:·1,,•: ,1trct.S, e agora n�o se paga, p:n.·t1uê o proprü:Li11 ,.,
:,. ,:;,

e ju entrou

Cóli1

11:-:v

.::iccüta

ne:rn

I·' • Í •:

vZtrias ações c10' dcstx.:jo.

E nos rx:i:;scjn)S não uceitwcos a proposta, pon1u0.

tem J'XJ':�c'iros

<·,,:11

Nós posscüos já compürecciros a sede do incn.1, e sol.ic.i.t 011iÓs a õ,·:;.1pn,pr.i �ç�o, e urn dos nl<."mbros ela conússiÍo agraria votou e aprovou a d.:·sêipropi.:K;3n.
1-loje 16.10.86. esteve aquj_ pela segunda vez uma aviatu1·.:1 d-1

[X>l.ic.i d

milit,11· ..,coirpa.nh.1du de um �ficial de justiça pnrc1 entregar urro intim.-.içiÍo com prazo c!o •
15 di..1,;" ( .•• )

(C;1rL1 (nrig.it1a uo Presidente dl1 RcpÚblicu, clütüdil <ll' lG.10.flG, por po!1
S<' iro:; )

,1

�

j

"i'lot: f-:c•qujrn0:·; por c.:.imi1d10 il um fi.rn comum, <l su.:1 p1·:.i.c,.1, �,,1
1

• •

.. 1c· .. ,:,: 11.000 hi1., de prupricd<>dl' elo Sr. ,To�o Coêlllo o mc�mo :· t .. :i,!,1,1

e'-

11<· i:::: ,:1!0 do Cc-ür�. l-lc1s, por ter !';.tdo divul0.:1<10 a m<..:l',J de· tr .. 1,,.11 11 ,

\1.:-·::.i., .-,tr,1v1.:s <lo 1-'iinii,tro, Dante c1c Oliveiril, junto .:is 13r.:i11t! 1 ··. 1,,

'

,1

.

1 ·:

.
·... · ·1 ,. ·-ecr,1 1·c···· <·
• •

-

1

•

L

.l,,.1.:,

::,
U

Vl. ol;. 11 --1·"
,,.

\ •

(.{/

se no�,:-;os associéK1o� não t.ivcn!1:1 onci<: 1 >:n.: ,.

_,
1.

S2.lx:·m::>s Sr. PJC:s:Ldcntc, que sua vontc.:clc <.!: Extc·rruin�1.r co;,1 ,-, , 1111 J.!,c'·,
i!''.·.1i, t,:ir�:11do pcr6�1· as nossüs proprias vic:bs. O bem comum nao e aquele que

c·.ij

'.,

(.

r,·i, �- .n t��:forço conccntr.:ido de todos. É J:Jr.Cciso dur-sc iis ITu,os, a conb <· r .. ,i:� 11,r,,·
c.;.i.· í io ck• 9Os�.o po::.tc, mas juntos seremoi:; tiío fortes quêinto c1 co.cc1a.

Pc:ci:!.:1.ncço no H9uardo de tlinêl breve refif'Ost.:1 <lent,�o cl .;: �.:u,1 e, ,:·t •:·: , i, ·,
,1:1,; li :·t11:1 crnuprcE'ns�o".

,...

lC',tL:,� d.i.rigidt1 ao Pn."! sic,:::uPte õa fü�-p�blica, dat.:1<la c�e 08.10.flG, ::··1
:· •, ·:?!

l'

.. :

11ê1 Coopc•nttiva H:i.sta Agr opc-syuisa ctc Lago /\<;u Ltd,:1- CiT)�. -··

9

,e

',.. n�·,·
;, ,.
.,. "•'tir.-,,np.11
u..
�.,.�r,,n
, • ,,.H
. , ·: ,,. _,·�.-�.·.- '-'·.. _:·, .� 1·.·. ._,�_,,_,·_ �if.,'l<)'.:1. ri1 •••.- ,,
,r�, �-�•), Gºi,-:
..,.n�> __ :',-·
s ....
, ••�_J_;·.• 1•:rc,-uu S')
JL..•a
••••
·, .•••

' . t•

'j,

f .it

(.>!;

qt.,! ,·<.•m <>CO!."J.'t.'ndo nesl'a re:gi.:10, com nos t t·ab.:1111.-,dc,,

J,J

1-·;

JJ,-,:: qui11H.lo chr•g.:1mos ;1c1ui lru<JO pelo INCHA insti.tuto de:.>
C('>ln11 i :· ...:.i,, ,. 1·l'i.011n.1 ,1,1r:1ri.:1, i;.:1indo de lllílü terr..t iinproclutjvu p:1r,1 u 1•·'•1·1··1,·
L,-.·1,--.di>1·, Em t-i<1i:.o Gt·osso <.lo Sul. fomo s cad.:, um empl.:.ini:ando num 1<,::-c
11•:1
t

º

1 ••

,·,·1 :11·c!,

sj t·u,1t.1o na DH 1G3 KM 77.�i ligü11do CuiabZ.

,1

�;ilnt

for<.1m cnt:rcques 1wlos

.-,1·,·J11

r,<1

lllr'!'lll<)'

t:,·

11 •111, I 1t

I

j

i

•

J1
0uranLe todo cr;tc tcmr,o cu com os cl0111:.1,ü; fami .l .i.i.11,? tr.-1. b.:.1.l l 1. 1· 1, ,1 •. · , v 1
Vt'm.·y: th:-: frutos prod11tivos no::tct

terra. Jl()je ach.J11ns umponL<, de lr.'r CJlK: o1l,,., .. ;,,1.,,

r.>st . ."J Lr;1-r;1, o Únir.o rx1triir,,;nj1) c•m que tinuros sustc·11Los de nc,��sus fi lht1�: 1··

r·.il1·

11•

<b ,111,.·,H;:1'.-; cki gr.i.lci.ros, d,1s tcrrus de e�;pzmç�o do 11�0'11 que ;.-.lí'.•.·;11 tlivj:,.,::
c.:hccy:a· �1t0 c1s mcsr11;1s t81n que p.issur por <l6ntro düs nn::.;:..:1s tl.!1.Tíl:. e:. 111� ;<111t! > • ,

! ,:,;

t.

• 1 ,, ; r ·,

ele c:.tr;1�10�� e pr0.juizos pdn1 ncJ�, na lav0t,r.a. São cJ1�ileiros q11,.: <1t·m.:n:i,,l i:·,.·:·;....
Lerr,1 <.:·� grélndc qu,inti a sc-mpn i ultrapass.-1n(lo dois ini l

á

d6s a.l( íl!'.? i rcs.

(•11l:1 t· <'I<'�; <J�;L;Ío /J')V(\;,\DOS e ê.1Lé rrcsmo o prc!sidcntc· do f;i.nclic;·lo du:: t:, .il.,., 11,,

-e

,1

1

, , •• 1 ,

r,1j �; c.! ·-.,,:t.1 rc<J·i ã'.), l.od0s .:rrmn<.los.
f::o para ter uma idGia, vou si tar um E?Xí:mp.lo, 110 rr��:--: cL, rk':·/ 11 · •1,,

(' 1

1

l •

•• 1\.: 1 j

:· :·1 :.1 ir.• . ! ; L1 o o:=; 11:::us tre� f.i.lhos pcquc>nor; CJl!O por élJj cst.avélln:
c1 cio c...·1_i1rl1r:,.::irn.:-nto dai:; ãutorid;-idcs locai!;;, entre cstw,:; coord1..·n:1dor. Llo I!�CIU\ 1.:1: Cui.!1 .,

i, nc...·1tl1unn provjcf·1:ci.,1 foi 1,·, .. (.," ...

--

(';'1,·, !1" de• c..irla dirigida <10 HHU'..t), datada de 12.0S.87,
'\

pelo CciJc,:1r, .J-:
.

''Si;n JO!,C do X.ingÚ, munh:jpi.o de Luc .ii.ir.: 1, MT, r• pn1·t0. L�r� u:111:

, , ,1:

(l 1.1 i ·-:�1 ,,1 ,hJt1.1 i<1) Cd.t·wctcrí;,:.icb pelo ü1l .i.11(tÍndio e gr.·,u1de m.:isr:a ele tn11 J.il l 1.-1LI· ,, , ·',

t1t>

1 li -

J ,1,l-l u.1!; fazc.,nd.:1s.
/\prcsc?nlairos nqui al guns f.:itos, urr.ü éln.:Í.llse dos 1tK!C L111Lf:11u.; d·· l'::c,I,r

l'.1.·,

,:1:

1 l\·1:·j.·1111iin: clcspejou, cm 1986, o rx·tío l\nustusio, di.antc, q11c rnorr<'u 110 ,,,·.-,,,: ,,

c·1i<1,111.1 1,•: J )('('C'�� 11-1:: nrcl.i.cbs e niio paga o sc.,rvi.ço, tc:.l.crnunh<1 o fX!i10 Jo..-10 C. t!,_. ::, 1.'.1,
1

j\l\ �!' l ,111\Í.l i.:.i.

e:

11:1,

.1,;1 ,u d�: m,rt.c: um

111,.-1101,

caso c..lcd<:11u11ciaf;sc.
1,

J. ·lh.:ti ,,·... ;

.

11

ll!l·,1i·;

e cquip,· 1,,1i-;!oral foi. .l.e:vado p:-,ra S. Putllo.

l •

t:e,.:; e V;rtur.:-i:, fo'tpw1es ele peoes, amarrou peoes, c�;pancou arn:-:açou d<? 11i<,,l.c:, i:.:.·1:. · . ,:

-e

ft:,1i1 iv<•�, e m.:-1t.ou um p.�.10 (:tn ].Ol/07, cl1c:1nodo lwm G(::r.:.üdo L1C' [.:uuza.

'I'estcmurJ-Mm os f;:itos: Luze,ror V. Nélscirrcnto, Mauro P. l;,'JJ1\<,;>!h;:··,.;, : .1 i
;'..-, C. drJ Silv,1 e Uclton C.:u-los da Silva.

llá um conflito Posseiros X Fuzc·nda na GJP.ba l\yirorc pn,,,cr:;;cl.> p,: !r,
.. . 1 .1ua [>O
1. �1 <...1 .d , ,1.,.: !
.
.;,,,,.
<· :11,·11·:· u J,lvTi1<:0n�s, qucü1rDu casus, d(:'.Stru.i..u ro::;í:,S, causou uborlo de- 1 n.:s c·1,n, · .. . · ...
1:, 11 Lr· d·· u111,:1 1r11- �atl>-nut·riç-Zío e 1rnrlc de düii; LJ0S�,0..iros 1
('J'n·<"l,n de c,11·ta dirlyida ao IPIHllW. s�ata,

--

...
3.7

Os ntltnl'ros e as münifestuçÕus de viol0.nci.1 110 c;-11111,<-' 1, .. ,1

r< • \'( · l .1t1,

tticlos nos topico anteriores, embora parcii1is e incompleto�;,
(k�;dc logo, .:1 ex is Lênc ia de um guu<lro soei al ins us tentá vc-: J :;ol J

t

1 ,,

1

:.

o�; ,1spC'ctos e de absoluta incompatibilidade com os padrÕc�; ck: . _p:1:1. 11:,:
ljlll' dt'VL'íll l)l'L'V�llt!cer lllllll<l SOCi0.Ui.lUC:! qUL! SC quer 1110UCrllé.l

(!

c! t )lll<JC:J .11 Í•·

i1 r,·1111.111t�nci;-1 dessu si tuêlção dilucera o tecido social, eis que
1 11: 1
1

•

11 ,,:

1 , , 11,, • 1

n <: , , ,1 .1 v L' z

111; ,

i o 1 · d e v j_ cJ a s li u IIIa n u s u t o cJ .:-i

i,

o r t e d e e < , ri : : t r. 1 , 1 , ,

:" 1:1.Jn 11:i,, .1 m<ffl ,', l>C'm como m,1cul.:i ê\S instiLuiçÕcs pÚl,1 ic:1•;,
, 1•, 1 1 l,.,, ,:n q11i11 q111•1· tcnt.:,t· j va de dcmocrutizac;7io e de

,.:,

(·:-:,

. .
·

",

!'· 1 ..

...
, 1,,·.,, 1

nc�flc:tir sobr<.· isto, élpontar. os co11<licionc1,nv11Los d�:

,ln podc·r pt,tlJlico que interf(·rem com ess.::i dura rcnlidudc:, constil ui e·· 1
<_1<:11c ia l' um dever dns autoriclc1des pÚblicas parn com a cicJ�1dun ia. ::, ·1•1

r,

c-:-:c•rcic:.i<.> d<t crÍtic..1, sem a transpnt'�·ncia na conduç;o do�; <l�-.��unt,·.. : 1.i1l,l i cos, n�io hnvcri.1 correçilo de rumo� cüpaz de sut>Urür e� por f .i.:11

.i

:; • ••

tu c:iç�o rr(•scnte.
Os co,ncn tár ios exposto� nos tópico�; seçiu in t (•!:, scrn 11v 1il111111;1
pr·1·t·c,1,�?;n �h'? ori9j nalic1nc1c e de eEgoLnmcnto do üSLlunto, con!::L i tu•·".
csrorço

e

nesse sentido.

1

li'

-

Conforme foi dito, vurios f;.:10 os f;,t:ores (jllt' c·:�p1.i.c.-,ll1

e,

qu,1<h·o dü tensão social quli ��e rnanifci-.ta cm e:-:plosõcs c1,, v.iolê·rwi,:

'"'

nic.io rui;ü. Si:Ío fatores de ordem econôrnict!, dci-.tçicando-�c, .:i.i, pc,,·

111·1
Í 1.11 '

l o1do, ;1 conccntrí.1<;3c, dü t.erru na rn�o clr. poucos c. suél ui ili í'i.1<;?:(J
fir:: c·i�1•('Ct1l.::ttivos, e, por outro, a adoção de poJit:ica�., c:co11Cir11i<:,.:;

,.

i'i:.v.ii:; que l>c·n1.::ficj.:.1m o L:it:i.fÚndicJ cm dctrjmenlo dos p1:c1uc·11v; 1::- 1,1 :•·
11

-

1,,1 :11!: \' :;c,111-Lcrr,!, qur!, por su.'l Vi:!Z, se ressentem de r)uJ itic.:1� ;1·! ·ir·\i
1

Ue

out,�,1

-

p,1:rte, sao .f<1torcs de ordem i11stj t:ucic!,. t l <jl!\�

11()!: d i vvr:wi, nlvc.is de competência do poder público, B que �e
'\

j \l!I \' ill't,

t i 1;,1 e- ,- 1 ,"\ tunção quélsc sempre vic iat1a e conivc11 te� das ,tu toi- i dnt:, · · 1.,

,.

l\crcs1·cntc-sc a tudo isto, o fraco ctcsemrcnho do Pt!l,:\ q, 1 ,-.:
,\; •• ' 11

11.:10 consegue se torn:1 r
Sobre il s i t L ta ç il o arca i e a u e nossé\ e s t rutu r i.l f 1 1 n d j (1 r 1 • 1 : 1

tn J,1 �:r· L1Jou. O próprio PNHl\ e os estudos que o fund,1mc.•11tiíri:l111

•

1

,1

.t'/

;1111 sa t j �; f.:1 tor üunen te e constituem urna tomada de pos içâo f rc11 te ,:(1 r ) : <>
l• 1 l'tll.i. Ton1 .• -�e po1:t<1nto dcspiciencto r.cpetir consider<1c;Õc·s a rc��;,,1.· i t ,, •
Para os proposi.tos perseguidos neste documento, sol.,,
: , t r, n L it i vc1 d e , a p .:n:- t i r ct ,, a v a 1 i n r, :i o c1 .:i a ç ão d e �-; en vo l v j d,, n o

1

t ,::!•)

1 ,• ,·•

t 1•, hu:;c:1r soluçô0,. p.:tr.:i o p1·oblcm.:1 cl.t violênci., no c.:i1n11<1, tor11.:- ,
.
1 ,, , , i o!;o eh .:-1111-1 r a .i l l·nç�o p.-1 i:;1 os SC'<J\l i n tcs pon t O!;:

,1

-

111

,,
l\ cxi�;l 1. :11t:i.ü de 1;0L1ticas <Jnvcrnwn<::i,L.--.i.r.; po1,1,,,;i.il ,.:.·
ras de conflitof; �;ociuis no c;,11120:

é.t

poll. ti c,1 t!c· ,,,..,

l:ivos ( i.t;c.-:tis e a polltici.,, c.Jc rcgul:1c i.zaçi:io f

111,tl

i ,',,. 1

1,
: ;

O clcsc11,p-:•riho do PtHU1 e a burncratiz.-,c;?in cl.:t .-1,,·,:o ,: .. i;"!
priatori,1;
A prP.!;.;t:,içao de Justjça e a uLuaçao cl<-1i, poli(·i .. ::

,·.,·

concJi.c i011 ari tcs a<1ic ioni:Li.·s ii sol uç2i.o c1os con f l t 1.,-,··.;
l\ ê1dot,:�1 1) de rito�; <·incrg0.11c.i .ii
!rnciul.

i,

cm

<1J"(·é1i;:

de ,,, .:·,,· l 1·11

., '
I.

PUL1Í'1'.ECJ'.S GO\:'J::.it·:J!éfü-illl!!f'.IL�l-'1.JlS PO.TE!��lTdL.1tI,lillOV.S li>C CQnDltl.,l'iO·S S0�.1' l:
rw, ClJ.:-'.1:'·VJ:: a· política ele incPntjvos f.i.sca.i:. e, i:.I polil.ic:1 ék 1·,·-i !

-

1

lé1d z,iç3o funcJi:iria

A avaliaçüo do quadro de conflitos com mort�s oco1·r i<1 d �; 110 p.rimciro semestre de 1987 c.orrobora, cm certa r.1cc1i<la,

,,!:

c-.:.usus ger.:tis da ocorrência de conflitos nos anos anter .i. orl!::.
A traves da nnálise cspcc l f .ica dcssu Ci.111::. 1:,
cl 1 eq.1r a .idcntific,-ic;?to de s.il·.11uçÕes potcncLllmcnl:c confl

:.cm sornl J ra de t1Úvi<.la, ajuda a delinear o rot<::i-ro c11'

tJll<.',

Umu clc'i;sus c.1us.1s diz rei';pei to
: , ,! 1 J , •

.i

·111

· ti': .. ··;t,·
,1

l

i.11l c:,.-•:1,11,;-, ·

pressao

é1

eCt)Jl(JII! j ,•,1

ci:t 1 11t.ur.:.i r1111c.l i.iÍria 0111 vi rtndr� da atuaç�o dos or�;,,n i sr1 1

(!..

)::

,·11.·ol\·.i111··11lo n�9.ic,11<tl, atr,1vés dos progrumu.s <1<...: incc�nt.1'10��

1·,t: ,:

1

,,

Órg::ios fundi.1r.ios.

<1t)S

1:.·.

j t110,;1:.;

1: -

n·cJ i 1.h.'S de fn))\Lc,ir<1 agrlcol'�. Hcg.i.Ões como o sul <lo P.--1rZ1,
t!i:1

I-i.:1n1nh:io e norte de Goiás conti nuum pro11tif:ic,111cio

i :· 1

j ct1�:

l t, 1·

r .:1�� .i 1nprodu t j v as onde a concc!n t r .-H; ao de lr .:-1b.::il hacJon ·�;

(>

11:1:·

:;ol J re vioJ.ênc.i.a no meio ruré1l. Nessas rc<JiÕcs, de

1

o�u1.,.1-

,·.�u m:1 L�; 1·..:�c-cinte, s<1llu <10s olhos a contrndiçào de unoi�111e;i; c·�:t,·w:,·;. :.
d,·
1

n11 cC1m !H)UCu tc•rr·a

.i,

1·:1

é bastante clevudél. Grc111<Jcs cxtc11:·.;,,,:; ,i,- 1 ··

ro,·;1m .-,c1quiridas a baixo custo sem qualgue:r pretcnszio clv

1 .,,,-:1 ,1

1 ,·., -

:;r ·1a

pnHhll ivu. l\ terru p,u;sa

ü

ter muito mnis

i1

funçZio

c>:p 1 · ,-

rir·

,i. ,·.1.l or. o carital ;ip.licado se torna c-ornpletamu11Le imob.L l.i z.:itlo. �:,,,
1 ,·1.111i.·1 .11;.i11

di t :-1

1�111

tJll<'

11:io se f.:iz atrav(•s ela ,1l:iv.i.dadc pro<.111Lívi1,

.:i

111.i:,

��i111

demand<1 por terra intcn!;ifica, o CILIC clcvi.l o i:c:u

,1

,,,.

;,· ·

<;1..1.

Ess0 fenôr,,eno, àa utilizaç�o c'\;i terra

c0111n

rC' ·::.r, t

1

•

1

� '·'

d,· v.-iJnr·, traz

01r.

,·,·11:·;,,,11 1 irl.1,

q1;111cl<' [)c1t·t·r�,

,1 ,:1·

i 1 .1,

1

1·111

('Ili

<lv

, · .-1 ·.- ,. 11 .. , o,
t•t!l!I
'J

si uma S(1rie de Lil.orcs corr<·lütos

1·c'tT;1s

e a

.:ttruVt:!,

cl1:!

,q,rcsent.ac;Z;o

rn;1�; 11.io 111r·11

1 •

[)r0Cec1ilflC?ntO!·; <:ri 1 njnOSQf:,
de

Í: (\ r j

documento:.:;

ÍI ,

11

.

,·e '' •>

l

'1

•:

I

cr,1uo conscguc11cia, a imc'cliata expuls2io do�.; tr,•IJ.:111 1 .i•l,·,1·,·:;

n3o t.0m tido dJficuldadcs de obLcrem titulaçZto legal,
,,�

11n1iL.:J!; vc:�cs pela corrupçi:io cartorial e pela .inércia do�; Ó.nJ�Íos ri. e· .. ] Í :·.:H10t t.:!":.

-

-

Ev idcntemcn te esses é1con tec imcntos nao �-;ao
11···1

1•:"!cifÍc:O'.�. Na VE:'rduclc contribuc.'111 cuinulat.ivamente p.:iri.l

érnmenl�11·

:1

I.· .bui 1 1 .1rr1 o c19rav.:imcnto dé.l contradição detectada étnt.c:rjonncntc·
t ,,

11 e r' r1 L r. : ,; ::; o d a pro p r .i. e d a cl e versus

8J

e•,·

eva ç fÍ o d o e o nt i n g ,� n l e d e t 1·. i I

i"

1 1 ; ·,

dorc!.; •:v111 U�rrü ou com poucu terra.
Os contingentes de po!;sej ros cxpuJ sos ele�

Slld;.

tc-·n·,;�:

,1'',1·

descontcnt arnento dos.:; trabalhadores já sern terr,:i

(J11r•

'\

1 1 1·�1cu 1·,•i11 ti.il ige11 tcmcn te me .lhores co11t1i çÕes de morttt'l .ia e L i·iil>1,.l h < ,.
<''.��:L•

cn11ju11Lo ele

situações eviden tc111cnte potc.. 11cic1liza u ttrn�iio

·1·,, !, ,

::o,· i .:1 l

v :, C'cnr,·c�11cia de conflitos pela. po:·;sc e uso cl,:-. ·, rra.
J\ ex per iene i é\ de trab.:ilho na Coordenador ia de Con f J i t· oi;

,"\q1·.11·itii:,

11<>

di.-1-�1-d.i.a de suas a.tivicbdcs, t:cm permitido iclc!ntifi,·.i,·: r

t. 11 açocs �m que, uo processo de concen tração da terra nüs m.:1 0 s de

um;

poucos proprjctari..os, soma-se, como elemento complicttclor, essa vc·1·1

,•1,

tc clü

-

,1luação do Estado, a moderniz.:iç.:Ío conservadora vi .:i polltictt

de.:

incentivos fisc,ti.s. siio indicações colhidas a p.:,rtir clü an:,lise <lj:1r. i<1

ele proc,'ssos oriundos da SUDl\M e da SUDENE, procedida pclc1 CCA, te:i"h L·::1

pr >j(··Lo�; q11c' pleit:c.::irn jnccI1tivos concedidos por ,1<]1iel0.s
1

,

É f ü to corr ic1uc ir.o a intcr.pre tc'lç5o c.:ur. rcn te c'l t1

...
çuo conscrv.:1clora do cnrnpo cm anos recentes. A trans(orm.:ic;�o

d ioi, crn t:mpresas rurais deveu-se em

-.
grõnde

partu

ü

..

Or(fdO!;.

111odc· 1 ,, ,
<.10!3

l,11, 1

: ' i '! 11 i

fjc.t « rolit,Lca de incentivos fiscais, hüsta mencionar clocu1111·11t·ri tl,,

, ·111

ck:n t C' do T.NCRl\, Dr. RUDEN ILGF.NFRITZ, dando co11 ta CJLIC os pro j e: to:,
1 1 ,:ut

<1

•

pür;1 aprovaçao pelél SUD/,M Lotulizavélm .i. 11 1.:1..:nLivos U d <.Jr<.1 1...:in

de·

ac.iu,•1,·

C: 1.$ 1,57 l>ilhüo, valor este superior ao orçamento do MIHAD purü
.....

,· ...

.._,

ilnn, clr Cz$ 1,2 bilhZ.Ío.
Hoje, .::iv.:-iliaçÕes

;·,.

,,·:.1

c1·c,t.�1rio Gc,ral do I\1If{l\D, datado de 18.0�.86, destjnado uo c.·11LZ;rJ
r

11 1

conr·,.. .·<,

9enero�:,,

<fo incc•nl.ivos fiscais e subsidios. Para ·se ter uma idéia do CJUe

-

.,

da SUDÊNE, SUDAM e IPEA dimcnsj Oné,rn

<;

r.esul tado dessa politica de incentivos como consicleravclincr,t. C! .:1qu(·H, ,1 ,:

agri,·uJ_

objcLivos traçados, de implantê'tção e de desenvolvir.1ento de uma

tur,1 moderntl e competi tiva n0ssas regiões/ c:fu seja, no Nonkstt } e

11<,

Norte.
De maneira geral, passados .:ilguns anos de efcliv,iç?ío d.· ..:·,,
politica, ol;servou-se um mal desempenho dos projetos. Os cro:wgr,1111:,·. ,:,,
.implantc1ç�ü n�o são cumpridos nos prazos estipulados p�irêt

-

COllC I t::::�,.
dcfinitiv�, geralmente de 4 anos. Dados disponivcis levnm �
"·
c1c qu<:� os atrasos não decorrem da nã� 1 iber ttção dos rccur:;n•-; ".-,;;1111· 1,, . 1 -

1·.i(,:; prcvi. ! ;tos, mas, sim, i? principalmente, do dc;.vio de rcc111!:

1::;.

,.

c,i; 1 1
1 < ·1:1 <.:o 111.:1.i s, projetou-se no tempo, corno verdade, qu0. os roeu c,os
d, :· 11C1f�
l u11th):, c.le .i nvc!,t.imentos tinham mé.l.is o car�t:.cr ele funde
flr''.! ,! i .J.,
1

De manciru geral a pecuária tem sido � princjp,:11 c'..ltivict.1ii,'
.:h• ,1._·;1d,1
l�'1

IH'

conjunto e.los projetos. Isso se explicu pclu pr() pr.'j a

.i:.,Li1.:;1 d,1 ütivid�1clc. De filto ela exige menores cuidado��, tr..iz

110r c,1n3;1 d,_, risco e, o que
q11u,

é mais importante, exige 1110no:. capiL.11

f,1ciliL,111do o dc.�!.Jocamc-nto dos recursos outido�; par�,

ou11,1!:

1:1,:
si•.'

,1' ,

\' idac1cs.
Outro fator observado e que, tl()Ós .t:0.111po razo(1v0l d,• i,,..,!.,11
·1, .•-111

dti:·: 1,i·1):ic'to�;, a cl.1ssj f.i.c.:1ç5o or.igin.:11 de 91·;inclc p,11 tt· cios

11·1,1

!H •
vci�:; l>v11r·íi.c.i.:idos continua

c1

mesma, ou seja, latiftindio pn1· cxt,1 1.1
11

1;

,,,.

1•·

E'.��,c (, u111 tl.:iclo cssc�nciül para dcmonst:i-ar que, apesar do pr1·�-;�;11p1, 1 ··

11�1J11cr11.i::::1ç00 da ayricultura, a polÍticu de incentivos n<lO tem tid,'> 1t
· 1·1
to i ll<l11 to r si9nif icu tivo n.:i expansZio ela estrutura produti v,.1.
Contudo, acarreta um custo social bastante c:lc•va<ln,
1

,,.,,:,·,

1·,,:,

.·,,t

111u i l, •::

:::, ..
l

1

.(,

,o dcscr.i.tcriosa de incentivos fiscnis traz conscqi.i;·nci .. :,

:;

r'•

procc:;so ele expulsão dos compones0s ele suas tc:rras.

110

r;,

os n:cu r!;os obt .i. dos siio u t:_i.li zaclor; nos procc·:·;:;c,i. cl, · " 1 1 1 ,1 ,.

c:1 :�r,:;

::.:" (i, 1 ,,rr:1:;, é.ltrí"lv(•i; da conlrataçao de pistoleiros, du �1q11i!;iç�1.)
· ,

:t,•,,.•::

, i, ; : · . , 11 , ,

11)·1:;_,

1'

('

• 1 :·;

Vi< l I c-· 111 • i,,

u11tros jnstl"IJmentos utili.z.:-tdos corno rn0car 1ismor; t1c,
1 , :-:

ó,·

p u 1 s Õe �; .

E con1u111 constat.:ir crn rcg.i ÕP.s dos Est,tdos <lc: C(ii[,�;,
l'a1rc1 o desé1p�\recjmcnto c.le povoados inteiro�.,. No c,,:.,;o d0. C',,·.i.:··,

li· .. 1 . 1 1i1,:io, Z1rca de ..ituaç::io do chi.unê.lc.lo "grl�_po pc:rr1.:1rnbuc:,111<J 11
i.::·.··
l>.:1·.· 1-.-,111 ,' cvi.cJente. Cupit.alizados co111 recursos da SUDENE, <;;mp1:cs .. 1
11

Í '.

1•

,

11

i-.·:

"

,ir, l',·, 1·.1LdJUl:c.1 promovE�ram expulsão em massa de tr<1balhadore?s, uU I i ::,11,c.:,,
-,.-,.�

,!1·

n:\' h>�� os mais violentos, q1.1é'.SC sempre dcsembocé1ndo c111

co11 í I

Denúncias nesse sentido tem chc9ado diariamente ao

i

I

1·1'11·..· !:

u OI ic·io !\l·:/N� 182/87, cJe 0G.03.87, da CONTl\G serve como j]w;l'rí1<;;,11.
11

Voltn1110s a tr;1zcr a aprP.ciação c1c V.Exa. o qu.:,<lro

co11 [ J. i tos de te 1·ra, já dcn1.1nc indo aos Órgilos íun<liár j o r.; por , ( •:" ·
ti d.:1!-; vc�zcs e q1\e se agravo a cadi1 e.lia, no Mun.i.cÍpio dr1
E:,l �1clo do Maranhão, envolvendo 12 áreas e cerca de

Ca:, i :,·'.,

í ,, "' I -

2 mil

.l.i,1�� de trabalhadores rurais de posseiros violenta, arb.itr.árid ,.
i

1 l'l.FI l111cnte expulsas ou itrneaçacJas de expulsão das terrar; po1· 1·1":

,111 t.iv.1.c.1i'ls hii longos anos, tendo vEtrias benfeitorias e

ant·_ i q<i

,

1,,,v->.ialo:: dcstruidos, sendo coml11n u prática de 0spanc.:1ntt'·11Lo <· 1•· 1
�.io dos tr.::ibulh,1t.lores.
)

.

l\ faze?ncla Caxir imbÚ, é obj.cto do processo de

dcs ,:p r �--·

p1-i.:11;?ío de nQ 2.G75/85 cncc1minh.:ido pela Comiss5o Agriír.ii'I do
clt> :, n1·-1�,Íli.:'1, desde 05.09.86. Envolvei 48 L1milias de

e·:

1-:-:1.1

pof;s0i1 11··.,

1

•

-

qu1' <'11contr.<1m-sc pre:-ssionados
a venderem suas roç.:1�; e for
t.vrw:,, t 1.·
<1111C·t1çatlos de terem suas casas
derrubadas por tratores. Scg
l,l· cm
;11w:·:o (l\ncxo 1) expediente do
Sindicato dos 'I'rabülh.:1cJorC'!� H11r
.1 i �:
Jur·.i] com u rclaç3o no111inal
de 33 trabalhaclores c1ue co11!-;;c•q11
i r,,11,
f�zer novas roças em 276 linhas
ou seja 92 hectares.

2.

e

Fazendas Rio Largo e Bcvisa adq
uiridas por Romero C0r; l:ê:1
de• Albuquen1ue Mc1ranhào e Zeq
uj nhu MaranhiÍo "Os Pcrn;11nbu,·.-J11n:;",
guc: ucnef iciados por projeto
agropecuário f inancú,do pcl.i SUU
tt�l�,
n pretexto de criar gado, sio rcs
p�ns�vcis pela dcstruiç5o de vf
1·jo:; povoados, prisões e agr
essões .flsicús e morais a
i nú u,c · r, 1 :-�
f;1111Tlias, utilizando-se de jag
unços e da Pcil �,·.i.a. Segue em .:.rnc>:o
.'\!W·:-:o 2), c>:pediente e levantaniento
minucioso enctiminh,1do [H, 1 o
Si1,djc,1lo dos 'l'rabnlh,H.lor.cs Rurais
de Caxias, dando contc:i da rci
LH_,<io norni na 1 elas faml lias expuls
as, da área por e las prcpcir;id<1:.;
pür,1 o plantio e plantadas com arr
oz, feijão, milho e . mancJioc.-1,
b<:�111 como das casas dcs
truidas.

(

Da Fazenda BEVISA, sornam Gl
as fé.lmilias de trabalhacbres

.itingidos, com uma área preparada
para o plantio de 664
(cerca de 221 hectares) plantadas
e de suas casas.
'9:.-

Da Fazenda HIO LARGO, so1fülm 145 fam
.1 lias de
dores, com uma �rea preparada para
o plantio de 1398 linh i ;s ou
s0j;1, 466 hectares e ninda 940 linhas
plantadas, ou scjc1,
Jll
hcc La L·es e de suas casas.
3.

Outr.is 5reas de forte tensão social
e conflito de t,,, ,.,.,
11<) tlu 11 j e Ir i.o de Caxias, conforme também
denÚncia do Si ndic,·1 to elo:;
'1'1·.iJ,.1Jli;1dn1·c·s H111·,1.is local, atraves
de oficio em anexo:
Füzc'ncl.:1 AGU,\ P!{ET/�, com 50 f amilLis;
FilZ1.."11c'la

CONCEIÇÃO, com 300 familias;

Fazcn<la FLORESTA e COCAL, com 160 familias;
F.1zc11ct.1 PEDHA e CANDEI/\S, com 400 fc1rnili.1s;

Povo,1do CHUPO COSTA PINTO, com 300 familj üS;
/\t:-C',7.

CHUPO COHINCA, com lS0 familias;

l\rca S.'\NTA FILOMEl�A, com 4G famili.:1s;

,

'
Povoado POÇÃO E L/\COTN!I/\, corn 130 f.1111.i.l:i..:1s.
Diante tlo exposto e consic.l<]l:'ando ü qrt1vidudv <!,1

i�i

·''l í I í ·

.i 11! e· 1 r:•;:.c ·
jo procc.·s�;o fo.i. c•nc,:uninhado desde :.C!tcmbro de: 198G 5 Hr:1!;].ljé1,
11c·l,1

C0111iss.:io l\<jr[1ri.a Estadnal, e• íJ disldl)u1.t,·�o di1!--;

,1u:, :-,,•:i:; JegitÜn()s posseiros'!.
,:,

!,·,I ,:·

i11c!ic·;ir,Õcs d<.' \llltd rel.1<,:iÍo din·Lél entre c011c:c!lllr.:1,;:;c. <1é1 !,r<;1•···
co111·1 il·or:, o <Jlt<.: :;0. obscrvé1 é a 111�1111.1tcnc;ão d;1 mc:sm.:.i 1•t1LTt.ic o 1 ,·!,·

,!•'
,.

t'

-

o Dccrclo 11 !! 91.77G d<.• l\t1" outubro <.k- 19Wi, qu,, i1,i.1. i

t11i•J o i>rrn.,\, no l\rt . .1 ° , § lº, diz <Juc:

"Os plano�; e pro9r.:11n;1s cspt·cl.1.i.s e cl0 dc·s<.!nv,1lvi1 i1,·111 ,, , .,
tot a] ou parci.-1lrncntc fi11anciadQ�,\ pelo Govcn10 Feder.:,! n,1s .:uc'�.·:

'11.°" ,. ; -1 ,

1 ·· ,,J1.i1:. 1•riori.L.:Írjé:1!�, Lé1111bém sc�rão reajustados aos objetivo:� C!
J.

1 •• .. ,,

m<'l,1!,

, 1

1,1111,:1

l\n

1·;,,·i;1 <.' H10s1110 cis .i.nicial:ivns co1;10 as consu.lt;,:� dé.l SlJlJ1.·:11r: :�11! · ,.

, cc,:)c. ' u.:11:,, . ,
ri9oro�;r;�; 11;1 c1111c·,. · ··

:, :-·i i u.1<:, 1c• iiCX;.i_,,J (os inDVt' i.s objeto (1e pedidos cki inc(mtivo�:; fiscz:ii:;
:::1

!\.1:·,

1 ,

11n'<.:ii�.1m ser aco11 1p�\n!1ad.:1s. <.1c crilL'r'ios mc1is

i·:, h , d, · h e 111' f i e i o!;; e no .:1 e o m p ü n h u 111 e n to cle pro j e tos .

,, .. , • ·,·, ,,,. l .1 ('e'.:'\, sohi·,, :.1 conccsi.;;10 de) i11cc,11tivos fj !;c.:ds .-� imove:-i·� ,·!

"Acolho é1 Infor111t1ç�o PJR/N2 38/87 .p.:1.r.a o c:.r:i to
(. 'CJl)C l 11 i 1· C'JIIC:

ele

-

1) J

lf:) l\ liberução de incentivos fiscais p:-ir.a jmovc.i :: r u
1.ii:.:,

entre·

Jl()f3,

deve pr.imaci.:1J111cntc ser condicion.:1c.l,'."l aos

<1j,;-

1,o�; i Ljvos do 8t;tatuto d ét Terra.
e:ifc�ito, l1ispõe o i1rtigo lJ 9 do Est.:iruto c.lz-1 T 1 ·r r ., ,

Con1

\.'I 'l 1 >.Í S:

"l�1rt. 119 - N5o pod�r�io gozar l1os bcneficjo!,

U•.·::I ,1

Lei, inclusive a obt.cnr,ão de fjrlélnci rn ., ····11
1

proprietários de imóveis rurais cujos certificados dr

-

c.:idastro os classifigucm na forma prcvj sta no arl:. ,1 '-',
inciso V".

O urtigo 49 do Estututo <la Terra por suu vez cm
jncjso V nos d,1 a definição de latifúndio:
"'lurt.
I II TTI IV -

4}'!!' -

Para os efeitos dest.:i Lei, <lcf.incrn-sc:

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

V - Latifúndio, o imÓvol
... rural que:
a) exceda a dimensão máxima fixada na forrné.l do c.1r.t.Lqu
vj��ta

46, § l!!, alinea b, desta Lei, tendo-se em

us condições ecolÓg.icas, sistemas agrlcolüs n·rJ

jq-

nais e o fim a que se destina;
b) ni.Ío excedendo o 1 imite refcrido na al Inca antC', i 111

,

e tendo área igual ou superior à dimcnsiio elo .111(11 1,1lo ele propr1edadc rur;:il, sej.:t mérntilto

j_11r:;.:r,lr,1

.ir!r,

cm relaç�o às possibilidades fisicas, cconomic:,:� e
!.ociais do meio, com fins espcculaUvos,

ou

�;1·j;,

ele f .i.c i cn te ou inaclc<J\1adamcnte explorado, de
11:(,do
.
il v0d,1t'.'- h
l c a .i.ncl.usZio no conceito de c•In1ffcsa r11-

r;11.1

A Con'.,Lituiç;io l?edcral r;or sua vc.z U1mbém i111poc

u:::1

] .i11,i 1 ;1c;:io .; com:css?ío de incentivos ao propr.ictarjo guc
rnau ;, '.;11a terr-.1 ao dispor:
1'f1.1rt. 172 - A lei regulará, mediante prévio

lcv.:iril.<1-

mcnto ecolbgico, o aproveitamento agrlco

la de terras sujeitas a intempérie::-; e calam.id.:1dcs.

O

mau uso da terra impedirá o proprietári? ele rcc0.bC'r jn

ccntivos e auxilio do Governo". (grifamos).

22) Dessa forma, o constituinte e o legislador ordi11i1
rio prestiqiílndo o principio da função social

C.�él

prqJric .-d:1tlr.

Vl·cl;,

réun, crnD vedado está, expn:ssam2nte "obtenção de fini.inciame:nl:os, cnp1·(._:�
tir11c,:; e outrüs facilidades financ()iras pclof-; p:ropric:ti1dos

c11-

:'t n:: i Jll•,JVL� is rurais n�o cumpram a sua função ou obriq,1ç�o

so

L:

i :1 l e por consegui n t:0 não logra.rnm obter pcrante o poder

p11 -

3 º ) D,1U1 vc11i,.1, discordo uo entendimento cont i do

nn

bli t·<, ,1 �:u;1 cl.:1(,s·if i.c�ç?;o corno cmpresn rurul.

d 1 ··1,.,,·1,,, l',J!�/11 º 21/87 que, i.n cc1!,u, chstinguc ent.n� lc:·1ti.fGndi0

!';, 1

l • :--:

l.C' n s Zí o

e 1 c1 t i f G 11d i o por e >: p 1 oração :

O p,1r�c3rafo primeiro do a:r-tigo 119 d o Estatuto da 'I'c'I"

r t1 11 :, o

u� m e �. t e

t1

1 e a n e e . O p r Ó p r i o E s tü tu l. o u a 'l' e r r .:..t

eIH Iu ;, d 1

o Li l j fÚnclj o ( q11cr por extensão quer por explor.:ic,:::Ío) c01no pi

"

1 1-

111 i <'d;1clc que 11Zío cumpre sua funçÜo social.
O p�1rágn1fo [)rimciro elo artigo 119 não permite inlc1·1•1 <'l ,1,_'il<) divcrSét. Em L.:tl parngrc:1fo prcocup;1Va-sc o
('IH

sem

10gii5J;1cl1,1

l'l'1111iUr, em J9G'1, com o adv<'11to elo Est,1l:ulo ela 'l'crr;:1, l..iv , ...
O!i

proprietários prazo 11Úbil para, querendo,. é1justarc111 - ::t·

Z1 11cw,1 lei. Quem assim não procedeu tornou-se vulnci:-5vcl à dc.•

s,1p1 C'pri.:-tÇilO por interesse sociul entre outras san<;ÕC's.

í-lojc•, decorrido quuse 23 (vinte e três) unos de'

v

iq,·�

ci:1 11l1 Estulut:o <1é\ '!'erra, quundo o Governo Federul pela prirnc·_i_
1i1 \',':: cumpn1 .-1 lei e n Constit11iç�o,
i1prov;mc1o o Pl,1no N.:ici1,-

nal d,• llcfonoa l\ tJ1.·i1t" i.1 scd.:t contrüditÓrio falê1r-sc que o
1:<•1: ,,;·11> \ ico pn.!l:cndu dcfc:rir fuc.i liclncles financeiroo ü qur.rn

po11-

:· .1 r· tl,: pnlpr it.!d.ic1c con tra o intcrc::;se soei,, 1.
Sendo assim, s .in. j., concluo pela impossibi] i. c1 ac1('
rldic:il ela conccsS<lO de incentivo� fiscais

él

imóveis rurais qu(·

cs l e· j �1111 e lass i í icados no Cadastro do INCRA corno la U f Ú11u i <)�,"

-

:i.12.
.

para demonstr.:i:c q ue ,: rc···
Novas situações acabam zervin<io
oriais ao PNH/\ nindc1 n,,o
c-omp�lt.ilJilização l1e políticas set
:·.�1<'

,1�;

pelo Projeto Cra11cle: C,:n.:1 j.'1: ..
,
las
tac
ado
nte
em0
ent
rcc
;
ze!.
i
trj
.
..
d r,

a do PGC inclu t muni e.: i 1 1 i v.
/\ area de abra n gência econo1nic
e,,.
m os fenôme n os jil rclat..:ldo:;
rrr.
oco
e
ond
ás
Goi
e
0
0
írnh
·
.1
1
l-l,.
(l<, P,u·,1,
t<' r r .i < ·r ,:1,,
c da<lb, mu11utcnr;�o d.:1
i
pr
pro
da
o
aça
tr
cen
con
ap1·oiund;1mento da
::,
t ica e grandes contingentes Jc..: t r
mZt
ble
pro
ão
lnç
tu
ti
or,
val
de
rc:.�c�rvn
co1;H.> J :1
ca terra. Essa caracter i zac;Zío,
bulhndor0s sem terra ou com pou
co11sibilidade de acirrbm<.�nto do!,
pos
a
te
men
ial
enc
pot
z
tra
,
;to
fo.i v.i.�
ocorre.
f:: .i ntcrcssiln te notar como .isto
1 li l oi;.

-

poderantcs.
governamental tem ·�feitos pre
o interessa na região .
maciço de recursos desperta
de i1>L,,
passam a se inlcuir numa á r ea
as"
cid
que
"es
ão
ent
ai-é
ra
ter
• ck
resse eco n omico.
/\

élÇttO

,
imulados pelas promessns d1!
Empresarios e aventureiros est
m,1 i. s v :1
a exploração de atividac1cs as
par
is
cia
ofi
s
c
r
avo
f
de
o
collcesszi
rcsen ç.:i ·se rc:f J Q
r o impacto de sua p
mei
pri
o
e
e
r-s
i»u
f
arn
1.-i;1cl,1s p1·oc\1r
a.
te nu estrutura fundi�ri

reserva de� valor, p .-,�:::;1 ;,
l\ terra, ate então mê.lntida como
1 dc111:1, ,, ! .. ,
ncia ccon;mica imediatas. Su.:
ic5
nif
sig
e
o
aç�
tin
dcs
ir
uir
ndq
l. 0
ularizadas torna-se ma.is dif{ci
reg
ras
ter
de
o
iç�
1is
nqt
l\
;1111r.1·1ll il.
çZio co11•;c,l 1 ,!.,
aquisição c.lc glebas sem tituln
["-l ()c·v:,::o de' qri l.1�10.in e <lc
1
concentraç�o d,1 p t 11; 1 ·_:_
de
ma
for
p,,1
nci
pri
no
o
111d
r111:
(!., .1,·,,h:1 :;,· t 1·,,n:;fo

1,1

u].:idc, 9c.cando incv i tavelmc11 te a expulsão de tr. ctbalhé.ldo.r.0s ( mo1-.i\l< 1 ,- , ·f;,
p�rcciros, posseiros, etc).
Tanto mais si9n i. f.icaçiÍo tem esse processo qu2.nto 1:1.ii,,r
,ip<>i-t:(' ele recursos globc1is a título de investimento 9ovc.!rnu111vr1111 t.

r,

O Pro�11·omc1 Grande Carujás é bastante élmbicioso no que cliz respr� i to

E rI L r e: r; 11; 1:: d i , , · ·-

d,·�:r11vo1v.imcnto cconoinico c1c sua RrP.a de influência.

trizcs, ,:1fora o escoamento da produçZto mineral, encontra-se o
vo u .11- . .i. vi da eles

üS

·i

r1<·,·r11 1

mais diversas corno siderurgia, re f lorcs tumcn u,,

cu�ria, silvicultura, etc.
.

t1c,

-

11:_:

Todas elas passiveis de serem bencfjcLtdds

c-c,m i!:;0nçocs de. IR, II e JPI.
Os projetos siderGrgicos, dentre todos, s�o os que
l(!lll

m;1is

utili?.udo essas isenções e, ao c1uc tudo indic.i, p.:i rc:cern con:.,

,1 ,· r r ,,

vc·r:111c11c .ia dos planos de descnvolv imen to da reg j il O .
O MIHJ\D teve oportunicJadc de participar de rcun.i.Õc!;
mi rl.istcriais com vistas
l

à definição ele normas para aprov;,çz;o ele

j

11t.1.•1·

mct,1lt1rgicos na área de Carajás, após o Conselho do Pro<_Jr.::1rn.:1

1,,;

.�1,ro\•;1do projetos de implantação de usinas siderúrgicas p0l .,s

i�::

r,n,
t

., ·r

P1 1111H'!�t,'.,

Ct 1 .l,\!\J , .. ,l\Jl'11ll:11"i<1 :..!\. (fcrro-1.igr.is) e SIMARA - SicJerÚr<)ic.:.i Mar,tl,.�1 i·.i·..
( 1

,•1 ·t,-q11r.<1 ) , condicion,rnc.Jo-os

à apr�sentação de documc-:ntos rcf,·n·ri! r·:·

1q·: i·· 1,;:10 tk Lc·1-r.1s e atestado libcratÓ;io do MIRJ\D/INCl�l1 qua111

<J

.,_;i" ,., ,,:: fu11d.i..Írios e existência ãc tensão soci ét l ou conflitos.
Segundo se alegou, esi,c condicion<1111r.!n to e.'."; lc:tr. iu
de,

t1

ir1icio

t121s

obras na 1:icdia

em

que "os int<•rc•ss�1dos

1 1cl l'l1111.r

d il{juis.i.c;iio de enormes glebas de terrü

d,�

pf'Cli elos de financiamento".

S('ll�:

<1ni:2s

-

iJ

<li f i, ·u 11. ,1,

11�Íocor1!�i<l 1 ·1.i·,

•J

mc•r;nI0 da ,11 ,r,;: ·
1 :o

Tais exigências, compr.ovaç.:10

{.·:1n dn:; pi-ojc•to�, ;1c<1baram sendo consideradas "dcm.isiad.--1s".
O entendimento b.:Ísico subja cente u essa aval.i.uçiio
t

n, do!; :n;u-r.os

cl.:1

visão dcsenvolvimontista que curactcr.izou u

'l\ ,,·1' 1 11. 11,:, ·11 l .-, 1 n te! tempos r0c0n tcs, conforme f,C! dcpr0c11d1, de;

-

(• '.; t d l!t •; 1

;1t li.1c,·.ir)
)l,1I ,,,·,,1

"Caruj [ir; possui
hoje os insumos e
ns condiç:Õ<'s ele
-c,,tr11tu1·a para im
.i n r ,·.i
plantação de um
a metal ucgia alt
wncnte rt·11t,lv,, 1
"" inccnt:i ver prof
1'·" ,
otos que venharn
auxili ar o atingi
mento <k·osc nl, ,, ' ,
""• ,1,,,cdc q11e
utilizando técnic
as eficazes que evi
tem a r<.•J,r odo,ç;;., ""
v,.,,,;, in ,:oc ial
indcsc,jável e ga
rant,.m a s ustentaçã
o d;i c,Livül"tl•· ,,, é'
dut iv.t ,, lorHJO ter
mo, <1t ravés da
conservação da ba
se de rccursnc. "·" ,,

"'"

-

/\ pr0dom.i nância
des�;a vi s�o dese nvo
l viment .is t ü .:ic êil>cJ11
, ;.111do .:1�: r,eguintes
l, ·
alteração nos proc
edimentos adotados
pelo
Cr,1ndc Cc:1rc1:i:is,
Pro:ictr)
para aprovação de
proj(-!tos de s.i.clL�rur
giél.
• Ã necessidade de
aprcscntaç;o, a t: e
G O d üi s .:-i n te s ele, i , , i
cio de operação do
empreendimento, de
docurw:n t:os pH,! ,, 1torios de propriedad
e das terras onde se
i 1 r,p L1n l:a ,, 1 :·::
jeto, foi interpos
ta emenda levzrndo
esse pr.:i7.0 pc-n·a <1L1·
2 élnos üf)Ós o iníc
io de operação do
cmprecncljmenL,·);
O a ':cs tado liberató
rio do MIRAD/INCRA,
comprov.-rnclo 1 ,w
xist0ncia de confli
tos fund.iários " nii
o in<:luo�o 11,,,.,
1·Lc
nos de desapropriaç
ão para efeito de
Rcformé1 /\yr�r j ,i, 1 ..�
bém teve seu prazo
de apresentação ampl
ü:do parc:i fll ,. <>
final do segundo an
o da irnplantaç3o do
projeto.
,.
\

Em relação a esses
_dois pontos e, oportu
no rcg.i.strc1r
�;1'1Ju i nt.es clpreenso
es:

-

;is

Essa mcdidü pode vi
r a favorecer a inte
nsific,1ç,10 di:i�-; •tri.
1 :1t;1.0 w: r d(1 conflito
s violentos pela po
sse da terra. /\ rc
g.iiio
\'l't11 sv i11Lt.l,.111do os
projetos é região de
muitos c:onfliUJs, c.:o
m p<)rlfi•·1 -cJc1s p0Ja posse as ma
is variadas. Ao empr
esário, com seu proj
c'to ,qn :'.
vado pi:nvi umente à aq
uisição àas terras,
nada impede que V<>1li1
a a '"l'J"_Í_
ri-las 111ccliante a ex·p
ulsào de pequenos prod
utores de árcus em
litJ<Ji0
ou cm d.isput� pela poss
e.

De outra parte, dois
,
anos upos
a ocorrcncL 1 de "lirrqx
.•;,.:,·'
<1,1 .tl't'.t (0;-.:pulgào <ic'
possciron), gcr.:llmcnte
ocorrl'm alt<.!l '.'1<;1"ic·r: 110
'"'·'
dro lk' c-1.)nfl it:os, co111
os trubaHwdorcs se�
dcs]oc,111c1o pur·,1 n11t-1
·�1�; ,-,, , .• ,.

"·

lt
I

Nt·�::;;1s concli �·Õcs um pa
recer c.Jo MIHJ\D sobre in
existência de c:onf 1 ih
,. 1 ,
c'lc· lonwr-sc rcdunduntc
rncntc incf:icai.

Outro exe:!mplo de politi
ca governamental que, pl
d r1cjacl.: l-�:
. ,1 .-11 ingir um objetivo
, acabou surtindo efei
tos contrários,
<'!: 1,n,hJc1nc1s <'xistentcs
, diz respeito ii pol.Íti
cü de regular i zuç·;io !"11:
1-
cl. i .-11 i-1 rrutic,Hfa ato
i.-ccentemcnte pelos.órgão
s ptÍbJ.icos.
Os resul tclclos da ação
do GE'I'AT na I3ACJ l\ l)Q l\Hi\C
tJAI/\-T(ll" ,;,1
'l'l t.J��, �-::obre os quais
existem lcvantame1rtos
disponí vc?is, sc!rvcim co1110
11111
bom 0>:('mplo.
r

1

-

Fruto de urna concepçtw
fundamentada na j deol
ogj <1 de SCCJU ·•
r.:inçt, nélciona.1, gue at
é recentemente embasou
a açlio do Estudo ncJi; q111, :
tõ,,s :;;ociais, o GETAT
_�
nasceu originariamente-·
subordinado iW CSN e�,
11111 i_
to c111lJOrê1 com o advent
o da Nova República e
a crii:1ç2ío do Mil</\D
pass,H!Oflc1l.ctoâmbito dest
e Ministério, s a poli
tica, v.ic1 re<J11l.:1ri.1/.:.1c;.,;o (1111
dj iir ic1, .:icabou por se co
ntrapor aos obj e - .i vos
e métodos do PN!U\.
As tabelas seguintes,
fcit.:is com base num lc
vc:i11t<1me11to e!,;
d 1 uJ os expedidos pelo GE
TAT, revelam os result
ados da regulilr iu,çiio
...
(.,.,
di.'...1ri.1 pn,movjfü1 pe
lo Órgão em C)Uestão (T
.tbelus OG e 07).
No periodo de l 9SO a 19
86, o GETAT expediu ce
n-,1 ,Ir. G 1 . "! :, •
í 1 1: ! 1,-:. /'. d i :; t ri bu i.<;,10
dc·s ses ti. L uJ.os, segund
o o tamanho cL-i i, n:,1, , !,
,t,· r e:., 1·t)111 c1�; l,1bela�;,
revela guc para 39.�31
titulos expedic.l.os, c�n
t 1·,,
,,,,:,1 ,, FlH'.'
, ;1',r,1nqc.>nclo uma :.Írea
de 5,2 milhões de ha,
3.09.l titulr,:.,
1,'j·t1"-v11L1nclo 7,8%, oc
up<1111 51% d.:1 área titul.:i
d.:i, ou seja 2,<i
. mi ll1e�r·:;
<k k1, c'rn p,nc--cl<1s supe
riores _a 300 lrn. De ou
tro ludo, 7.02.l
t i 1. l I l ,-, : , ,
c•q:1i,·,·,J'-'nlt?�; �1 17,8% dos ti
tulos expedidos, foram
concedidos c.-rn ti.1111:1!1!. ;
i11ft'rir,H'S ; fi·élção de
parcelamento minimo (30
ha) d,, região, 1·0p1·,·!: ·11t .i 11 d ü 1 l -1 mi l lt <1 ou 2 , l8 i
do to t. a l e on s i de r u d o .
1

\" '

,\, 1

,.

! : .

,·•1

1

1

T,tl tencl�nciu não se in
verteu no pcr.1.odo de 85
/f!G, j,1
11.1
:1 d.r N, , v ,-1 H e p til>
J i e a • De f D to, d os 1 O •
7 3 9 . l i t: u l os e x p ,.... d i
cl os , r·, , .,111_{
u1•1.i .�1-c;-l tn1:�1l
de 1,7 rnilli Üc!� ele hcct;1n
.-��,
t TI t: ! , ,
1)

(3,5% e.lo total conside
rado}, relativos a parc
clc1s acima de 1.000 !H!C.:l.i
r e·s, ü e u p 3 m 4 4 ,'Í � ( 7
74 mi 1 hectarC:! s ) do to
t a J. d u c1 r e n ti tu 1 fül.:i . : ; <'
!:
cons ide ,:ar
os títulos referentes
às áreas superiores a 330 hoc
-tilrc.'�3,
tcr-su-<1 que 1.149 tit
ulos, correspondentes ü
10,5% do totul de� t.it11Jr !
expedidos no pcriodo,
ocupam uma área de 1,1··
milhão de h.:i, ou GG,C.7: ,i,,
total cl,1 .:Írea titulada.
Do lado oposto, 3.613 ti
tulos,cquivalN1t.<·:�
J:?, :.,7. do tota.l de titulos co
nsiderados, representam, urn
.:i área de 119 111j 1
h.i ou 7, J'.� cb .:Írea titu
l.:idu.
1 •

1

e

Ucssê1 f orm.:1, parece incon
testável a afirmaçào segun
do
,1
qu.-1 l '' l' C CTA'l' f uvore ceu a
formação de latif Úndios
C? minifúndio�;, r 0111c,, ·,
1 .:11<1,, .i r.·011c(�nt 1:-.iç�o fundi
.1ria numa das regiões mais
conf litadt1s
�
dn
1', d):.
P11dc, est:jm,-1-se a existênci
,
a de mais ou menos 500 mil
posf:c.ir.n::, '1.'.
ri 111pc i 1·0:;, coJ.c tores de cas
tunha-do-purá e babaçu, e um
ace lerauo [ J u:-:11
dt' 111ig r .:.H;Zío 11 ( C[. Relatório
CPP/SEPLO/SG/MIRAD intitulud
o '"Avm.. lJ'�of':;\:'.} �::,
.
:n:7F:m_ . , ':('Jio Frn:�mrMIA oo GETAT - 1980/198
7).
Ressalta, ademais, o relató
rio em questão, que " ... nu
111t'l nt!,,l.09.ia uti.l
iznda relo GE'i'l'1T. no rec
esso de arrGçndaç:io, i111Pl�C'-1;<' rel.::iL.ivizar- o
valor das certidões emitidas
pelos cartÓrjos
,h: 1 ·<;ii,t1·0 de imoveis, no
que tange à inexistêncin de
dorn1nio11:1�
l: .i cu li. l i", e pc los orgâos
que tratam da questão fundiá
ria no ;mbj to
,.
'"'
rt tJ in11,1.l (ID.l".GO, ITERPA, IT�
IIA), no que diz respeito ü' inc
>:.i.!;t ,·ri
e.ia d,_, "contestação". Ilá ind
icações fidedignas de que nen
hum or
�1,10 r n(•m mesmo os cartor ios ter
iam condições de atestar a .i.11(
ix i :;
t ,�·nt· í,1 de propriedades ou de
poss es consideradas dentro elas
Z1n•11fi
u s,,1·c·111 arn�cacl.:-idas. Fo11tes
oficiuis assinalam que os liv
ros
c1c:
r�9isLros ·de im;veis encontram
-se eivados de irregularidades
, quer
s<•i.i 110 M.:-tr,1nlião, no Pará ou
em Goiás.
1

-

l

dado que a grand0. maioria dos
cc1rtorios da reg i ;10 1 rm srus 1 i vros de registro
,
de imÓve is sob desconfiança
up
h] ic:,, 11[1 dttvidas de que possam
vir a exercer certas funções
com
impt11:c i ('! 1 id,·1de ou indcpcndênc ia,
gue idealmente lhes compe lom.
Lun
ç,1r 111�0 de certidões emitidas a
partir deles, como instrumento
ele
g<1ré\nt i.:1 pl0n<1, significa persis
tir numa visão que tem ignoré
Hio,
r01wn111i ttrnt:('lilCnte, as
irrcgulat·idaclcs curtoriaiB .int
rjns<�C-it!;
,1
"Assim,

•
TlillEJ•.?\

---·---·

CL/\SSJ::S DE
ÁHEA (HA)

o

a

5

5

a

10

1 (l

ét

30

30

él

50

so

a

100

11 O a

150

1 '.",() n

200

?;?O

().

2'.,0 a

250
300

Acj11w de 300

f----'f o 'l' A L

[

'l' Í T

NÚMEno

u

L

O 6

o s

%

1.107

?. '8

944

2,4

4,970

12,6

7.364

878

1

l

4,9

3,0
2,2

3.091

7,8

39.331

100,0

,··..

-- .
�,'"

·-,

-··-j

- - ...

,..

(/,( )' '

7.078,2

(1 '

313.336,0

4,7

-- ·---

2.6S9, '/
10.tl. 47 J, 1

33 ,·5

4.624
1.180

HECTAílES

18,7

13.208

1.965

Á H E A

?

1 .,,'

1 (

)(•

1.

.J' (. ! (J

715.llü,9

.1 '1 '

�G4.773,!,

1 O, C )(

(

339 .OlJ, 8

() '

263.403,J

!1

239.632,'/

'-1,

2.693.402,9

'.)] '

( )(1

5.242,892,7

l 0(),

( )(./

( )()

' (

)(1

FONTE: Fichas cadGstrai
s forn�cidas pelo Setor d�
Cn<1�1r-;l:r·l)
do GETA'l', levantamento ela
borado pelo CEPliüf)/\i.J
Centro de P roces.san10nto Cie
ntífico P rojc Los e CCJ11 sultoria S/C LTDA.

,.\
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TABELA O 7
TÍTULOS EXPEIIHIDOS PELO CETAT - 1985/86

-

. CLASSES DE
ÁHl�A
( I IA)

-

o

é..l

10

10

.::1

30

:it)

a

�. o

a

so

'l'.['l'ULOS

NÚMEHO

1

%

(). ') 'J

OlG

7 ' ,·::>

2. '1'1 O

J 8. 080,4

l • () ()

22,'1

100.G57,7

l.00

4. 590

42, 7

22�!.735,2

l�

1 /;

2?.ü.220,'1

l:{

1

:1:�u

12,9

:t

500

479

4 ' /\
�

:1

1.000

286

?,6

J.CX:X.l n

3.000

383

Aci111a de 3.000

l

3,5

A L

-

·----- -- ----r.

J .vGl ,�

1.387

o 'l'

Áln·:/o.
--.... -·-··-·-·

3,3

330

T

-·

357

:,

----

---···

··-·--·--

Hf-:C'J'Í\lffS

1 ](l

'.>00

-

10.739

e 1·upnmc11 to

.

0,009

li

,.

Fundi ário/GETN.ll"

1

()

()

()

189.793,1

]o o

�-�M.Sl\0,3

1 ] .1 (J

7'10.9S0,7
3.291,2
1. 739. 930, 5

100

(, 1 : 1

1 �-

1

1\4,? u

o,

l

-

100

(l

p ropr ia li .L s tÓriu <1.-:.i ocupaç
�o dcs t<1s rcg .i.Õcs, u

-

fJ .:10

A
.,,,,•

dc:;rll!·nt i d.i

conflito:; que, com toda ccr
tez.:i, não :"e restri1t(Jc:rn ;1s
"contcstaçõc� cm juízo".
,,,111 . is

<11 'll(llf]

j

c.luml n lo j uc .Í c.Jico.

Parece meno!:;prezi1r él<Jlle]c:-; co11fl.i
tus de tc:rra, gue ficam no nível
de atu<1çiÍo de Ór<J2Íos txil ici,ti:�
e cfo cnt icl.:idcs de rcprescnt.:1çüo.
Trc1t.:i-sc, pois, de ur1 1,1
ç�o purcial que n;o abarca confro
ntos que se situam al6m
d�s
disputas forenses. Esta pareia
] idade élcentua-se, q11anc."lo :;e oi>
serva que existem grupos campon
eses, que ocupam esta
rcq.i;1c.,,
q t1 t' pos Slwm concepções de apr
opr i aç2io e uso di1 terra n;;o c-oin
e j c1c·ntes com as disposiçÕes previs
tas na leg j s J ;1çzío e que 11<10
1 ê·m .:1ccs�o aos cartórios. As
prcstRçÕcs de serviços curLori�.
d:;
jmp.licam, por sua vez, em elevnd
os custos, que os tornmn gera..!_
mente iné.lcesslveis às chamadas
cc1madas de baixa rerida", o qu�
concorre ainda mais para afastar
os camponeses dos . rc<Jj slros
de imóveis". (C.f. Relatório Citado).
110

11 ()

-

11

'\·

,)'1

0 D0-::�·;:1:·�tfr]DUO BJ:O PUDRA. A !��mOCHAT.B'.l.Jt.ÇéiO DA ,i�;.l.o n1r:!WP.�(,),ij 1 fl;ílf,.'Y.f�11·.1;('
SIEUS EFIFLEY.OS !EN SI'll''IU.G.ÇÕ•ES DE TIED�1;nt0 Ir. CODDG:D.G'1rl0 �;OCll.7.U.

Cumprindo compromissos UB�;umldos clur·un l.c: a c:,r,,p:11d1:, ,. i ·.; i
e,>. que pôs fim no re�irne militar, o gov0rno da l�ovél ílcpÚl.>J. jc:,,

:it, 1,•J· 11

elo tio:.; cla111ores da sociedal.le brasileira, instituiu o Plano tlnclo11:-il

dr•

He forma Agr';ria - PNílA, que, se. bem não atendi a plenamente! i1r; re: i v .ir'itl i
caçÕ 0. s e nnseios da população rural e de vastos segmentos

(1[1

socj c·d�td•:,

pelo menos constitui.a em avanço, um primeiro passo, no lonr,o ca111j1tl10 a

4t

sei· pcrcorr:i.do cm direção ao pleno estabelecimento

da cidadonia ao !")

111c:111 do cnmpo.

Entretnnto, passados quuse dois anu:., dt: sdc o 1rn1çarnc11 Ui cio
r'J,JIU\, marcados por vacilações e recuos, chegou-se a uma s:iLuaçÕ.o

dr�

v,�r<lrnlei ro i111p..1sse: a reforma agrária nõ.o avança e mui tas são n.s vo?<:S
fora e dentro do governo que se levantam contra o PNRA. e os Ór-gi.ior; f'•'.del'ais encarregados de sua implementação-MIRAD e INCílA.

-

Os números disponíveis 59bre o desempenho do PtmA são irrt2'futáveis:
Das 450. 000 fami 1ias prev j stas para assentamc:n t:o nc s�-:0. ri�
doclo de vigência do PNBA, os resultados obtidos até o momento 1,:;1, 1il
l 1·t\passnrn n 1 nsigni f ic ante soma de 7. 282 fami. li as assentada!_;, ou :;<· .i :, .
menos de dois por cento do previsto.

Da me ta tle 13, 86 milhÕes de ha a sc.: rcrn dcsnp r·o1>r· i é.Hl c 1:; 1,• 1:,
,,11L•::; de 85 a 07,
�;<',

,

a area efetivamente desapropriada, com ·imissoo

JH\

po:;

<llc:1nç�1 �q.>cnas l.,05 milhÕes de ho., menos de 10% do nÚ111<:ro prc:vi :·.l.n .

l'l' los e; 1 cu 1 0s d ispon l vc is, admitindo-se qt.ie o HICHA se irnil: isse

rw

',U

posse de todas as áreas que já contam com o ato declaratÓrlo, niri.l:, 11-::.
te ano, a capacidade de assentamento está cm torno de 57 mil f::1111lU.:1s
ou 12,G% da meta.
As marchas e contra-méH'cirn.s da reforma aernria ccrl.am,.:r,l.c:
encontram justificativas nem sempre coincidentes. Estas varinrn

(k'r, .. ,,_

dendo do ponto de vista ou dos interesses de quem analisa.
Os mais conservadores, por exemplo, aper,ncJos a r;,:11:-;
Jégios scculares,procuram descractcrizar a reforma agrÚria

r>1·

i

v J_

(·11t]l1,7fl IT,

e

in:;t nuncnto efetivo de transformc1çÜo e-. de justiça social. Atr:J._,;.,:
:1rgurn('ntof; falacl.osos, como o que aponta a reforma agrllria corno

f":,VJ,.

de ck�-:c11'l�·'11 i zaç?i.o <.ln ntividudc eco11Ômica no meio rural, travrun 111n,1 l 11t rt

:�<�111

qu[1.1�tel contra o PNílA, impondo mais obst[=l.culos ao cump1·j11,.�11I u r!e

11111 <:nt11J)t'l)111·i::�so ,:s�;umido perante a Nni;Õ.o. Mais que isto, negam u c:u·:q,r·J_
mc·nlo <lc um:=t lei, ou seja, recusau, submissão· ao Estat.lo ele Direi l:o, ,:t1_j;1

vir.c-ncü\ e respeito sempr·e rcclnmn.m.
Negc1nclo valor à função social que a propriedade tern

que•

p 1·j r, 01 1 ÕE'rn-se no instrurnento da desaproprj ação alegun<lo · n
,·j

(:11:1:-

; t1 ) 11 l ., 1 �li 1 -

:1 de lc't'rns pÚb] icas. Esquecem-se naturalmente de mencioné'lr

tivn'.; .C1·ac:1ssndn� de colonização tunlo pÚblicas quanto pt·ivn<.l:.t:;,
p(1 ns:1\'1·j
d()

!�,

110s Úl tirnos decênios, pelo agravamento da s:i. t,;�ç?to ci0 J,r,rrl"1t1

C,IIIIJlD.

Mns deixando d_e lado cs�.;cs argumentos, que de!::;!')r0v i <!(,:; /J,,
qualquer base de fundamentação, servem too só' como apelor-; idL'olÓeh:d; 11,

tJ

i:,n

•

,, 1
1 ,,

,:i:::

qu11 i i; se pretende confundir a opinino pÚblicu, e de se

c1: r quC!

.1 :;

rccc,1ilh'-

d i f iculdadcs que 1 imitam a plena exccuç2io do PNHJ\

Ili!> 1 ••

t:,1::;.

Seria falso, por exemplo, nao admitir os condic.io11,;11(·1;1n:;

c:<ist0n tcs no interior do prÓpr io governo que decretou o PNR/\. Govl' r 11<>
dt >

tr,rnsição que

é, o governo

da Nova

República tem sua açiÍo paral i i:,1-

d .. polo cnlre:choque de forças politic
. as heterogêneas e contraditÓr·j:1f�,
,1

l gu111,1s dcl.is decidamcnte refratárias

à

mudança social.

l\s consequênl.:ias disso para o processo de tor,wdn de d t 'c .i
�Õ:?s

Sf\O

im(•d.i.atas e desastrosas: as decisões não vêm ou guanclo vê i n r,.=i,

>

�:;e concr0t.i.%<1m em ações práticas de governo, na busca dos objetivo�, ct:�
f inidos. Dai porque, a todo momento, se definem e se redcf incm os p l ,:-

nos e as pr .ior idades e, na maior ia das vezes, não se consegue

c::icor;:1,,1-

11har a evolução dos fatos que a complexidade e o dinmnisrílo ele

no:;: ;.i

rc.:sl idadt1 economica e soe ial impõem.
'

,

No que diz respeito a reforma ag1 L�J
l':·s.:1

si.tuctção

.l.:t

propriamente

é claramente comprovada pela falt<1 de c11trosamcnLo

l11·

e:

a1 1 oio dos L1emais Órgãos do Governo envolvidos corn o PNRA nas v.:Íria�; c·ro
fcr.:is de competência.
De fato, apesar de o PNR1\ estabelecer a co-participé:ç�n no
processo de reforma agr;ria, at� o presente praticamente nada se avar1-

e

çou nesse ponto. Sequer os minist�iros mais diretamente ligados ao �s
sunto, SaL1de, Educação, Transportes, Agricultura, Previ�ência Soei a l
além <le outros, têm rubricas no orçamento para o efetivo exercici0

1

d.-,

co-participação definida no PNRA.
Quanto

à

participação dos governos estaduais, o ma. x.irrn

qtH·

se conseguiu avançar foi a assinatura de conv�nios com algu11!;
governos, j� no final da gestão do Ministro Dante de Oliveira, m,-:is que.'
a<_iuélrdom implementação.

Nessas condições, a responsabilidade quase que total p<: l ,1

,7plic.:1ç;Ío <10 PNHA recai sobre o MIRl\D e o INCRA, Ó r. g2ios guc,

isol,,d r1 :;,

,1:;o LL�rn co111pc t:ê nc iil, e s trutu ra e ex periência sufic ienteme n l.<' amp 1 ,, :; ! ·�
1 :1

;11·L·:11

t'111 com toda:.;

é.l�

tarefas cxigid.:is pela reforrnü élCJrZ11-ia, nu11, 1

1,1-

'

,.

J

ccono11, i t · •.1�:,

pais cl<? cJ.irncnsÕes continentais e de diversid,:llh��� sociais,
t:u I tu,·,, i.s e politicc1s como é o Orasil.

Acrescente-se a isto, ademais, uma dose exagerada de vt1l
nerabiliclade politica desses dois 6rg;os, constantemente atacados
los setores que se opõem

i

11e

reforma agr�tia, o que torna praticar�nle

j�

posslvel qualquer tentativa de continuidade administrativa, tant�s �3n
as mudanças de direção e de orientaç;o impostas, com interregnos extrc
mam�ntc prejudiciais� execuçio do PNR�.

O resultado de tudo isto é que d�cisões e prioridades

supcrpocm, deixando de serem implementadas, e fazcrrlo co111

que a re r <,,

agr�ria siga um longb e tortuoso caminho.Esta situação torna cada
ffiél Í S

complexa e distante a SOl UÇâo dos problemas gue lev.::u- illíl

se
1,,,

v�l

lé1rn:e

élO

mento do Ptml\.

d ( .'

Não parece fora de proposito reconhecer a cxi s tênc.i,1

uma cc•rta correlação entre o desempenho do PNRl\ e a persist&nciu dt:1 vio
lt�11ci.1 IH) ml'•io ru1-cJJ e ate sP.u él<Jr vamento. De fato, se S<� aclmi ie

q11c•

o J>Nl<i\ c.icrou um.J. expccLativa qunnto à solução dos proble111cJs mais
dt)�-;

i.1<.111,1110�;

r'11 f 1·e11t.aclos pelo homem do campo, agora, passados quase dois

dt'sdc..' seu Jançamento, sem que se vislumbre uma alteração substancial 11,1
<'lç5o do �overno em ordem a resgatar 6 compromisso assumido,

cria-fw

um.::i si l.ll.Jl;Zio de perplexidade e, mais que isto, de frustaçiÍo e de
c n.:nça nas autor idt1des governamentais, o que certamente e J cvc"lr Z1

dc•:;
i1

v0.is iw,u:.te11táveis a situação de tensão social e de CO[lflitos

11 p<�L,

pos:;0 e uso da terra.
O custo social diante do agravamento do quadro atual :; i <_J11 if .i cén·;i o sofrimento de milhões e milhões de familias, com c1-gcnt�1.-1l _i_
:::1c;�o cl:1i� pr;ticas C? manifestações de viol�ncia jii analisüd.:is.
Não bastassem os obstáculos de natureza polltica enfr.c111:��

dos pc)o PNR/\ e as dificuldades e deficiências ele ordem administ1·.11 1 v.i
d,, I dccorren tes, e que dizem respeito

à ação do poder pÚbl ico como

todo, é forçoso reconhecer a existência de dificuldades i11tcrn;-i�;

MIRJ\D e ao INCRA, o que complica ainda mais o processo de ('!Xccuc,·:io
PNRJ\.

urn
,it,

c!o

Conquan �o

nüo

,.
se possa ele ixar de rcssél 1 tur que n i ,,q, 1, ·11, ·_1,
I

tnç.:,o do PNHA nilo é uma responsé.lbili<.l.:ide isolad..i do MIIU\D/1 IKEl\, e, ,1,1 >

1,

1

sido ,1té o momento, mas sim uma tarefa do conjunto do podc:r pÚl,I
em

}

1

·11,

ir:o

v;tr ias cs feras de competênc iu, il verdoc.1e é qu(! 111u i tos clt ,:: i11 r,,

SUi'\S

<I i :'.< 'Ili

pelor; O:J�;e�vados, rcsponsávc is pc lo fraco desempenho do PNIU\,
'

-

,

respci to unica e exclusivamente a proprin eBfl!1.·a <le co111pc:L1:nc.:j ,, cl,,:: 1,1

gaos

questão.

0m

Por entender que a evolução do qu.:1<lro gcr.:iJ tk
reflete em parte a boa ou m� atuaç�o dd MIRAD/INCRA nü

co11 r 1 i

l.<l::

.i111plc:111•·111 ,,,,.:;.,

da reforma agr�ria, nos par�grafos seguintes s;o levantad�s
(Jlll'i�

l 0ci; pcrt inentes, cujo uprofundnmento cc rtamen te cond11 z i r;, ,�, 1:c 11 ,·, ·

çiio ele• práticas e à superação de falhas de coordenaçiio e de exccu<;,·1, 11,
PNRl\.

,

A cxpcrienciu acumulndu atraves cJ.a labuto coli.dü111;1
t l'

;1!;

:,;

f I t 'li

i tu..:1çÕes de tensão social, no �unbito . clu CCA, rcvclü que,

'�lit

qrun<k 110didu, os conflitos agrários são agravc1clos em virtude da

!)r��

fund.L[,d n do Órg�o responsável. O cerne ão problcrn.:i

11 .. ,

0xc12s:. i va burocratização dos proced1rnentos dcse.propr ia-t.Órios,
cnm qu1·,

mL·S1110

nas situnções mais delicadas e graves, os procesi:()!;

f:1·

i1rr.i!,I c'111 por meses e ate anos.
Mui to embora a falta de "··r arniliaridade com os proccc1im '11L<Y-;

,,

10Li11;1�; .:tclministrntivas do Órgão executor do PNRJ\ aconselhe prudC:m:i.;1,
i11tpl'<1i 1 1Llo �preciaçõcs precipitadas e descabidas, não parece for.1 ue 1,r,
1,:->s i l l)

.1 (

i.rrnar que os processos desapropriatór ios seguem umc:1

1':-:C-t':-;�;j\·,1m0nte burocratizada.

Comprova

Lr:,11,i t. :·;3·,

essél constatação a succ'.:!,?Ír, i11

l.('ni1i11;1vc�l de vistorias, revisões e atualizações cadastr<:1i.s, vcri.f

ir·d··

d.:1 cm a 1 guns processos de desapropriação, complicando a soluç�o c1o:; 1Jr5.::
b 1 em;i�;

0.

honerando desnecess·ariamente os cofrcs pÚblicos.
Alguns casos de desapropriação em curso ilustram

conSl.ê1ti1çoes, e, a título de preocu paçao com o problem<1 .:iqui lcv.-1111.,,cl<�

merecem ser menc ionndos neste documento, pois, il morosidade da t r,11!'. i
,;:i,),
1

cn1

rt'�;pondC', como se verá, uma ttgudizaçiÍo dos conflitos nar;

t,1

,:,r·r·.i•;

,! 1 j 1 • 1 11 l�\' <°kS.:lpropr i ação I é\Carretando, não rélrO, a perdc:1 ele Vi d,t!i tl' :11i;1

•

','1

Os casos sclecionudos referem-se iic tuzendas ,lU/\Rit�,\

V .-\

l'

l.1·: DO JU/\n l, si tu üda!.> nos rnuniclpios de Colméia e Couto Mag,:lllli:ic':;,

Estado de Goiás, BELA VIS'fl\, localizada cm Conceição do l\r.:1guc:1i.: 1 ,

li'>

P.,

1:•,

r,;, e Rll\CIIUELO, situadél em Lima Campos, no Estado do McJrc:11,h.:Ío.
J.2

Cl\SO - FAZENDA JUARINA
1. A FAZENDA JUARIN/\, com 30.200,92 ha, de propricclad<· cl:1

,\C IW- INDUS'l'IUJ\L MEIM!3EHG S/A - AGRIMISJ\, é palco de con f 1 i toe cn l. ,·<:
: 1'i ros e o proprietário desde 1985, pelo menos.

O agravc1mcnto elo!;

f ,::::..:'..
cor 1
_

flil'os já ocasionou a morte de um posseiro , atribuida, scçiundo r,)9i�;L1C.!;
conslant.es nos arquivos da

e

·ccA,

a um empregado du fazenda;
w!ncjo

2. Os conflitos e o clima de tensão existentes na

nuda fazenda levaram o extinto GETAT a formalizar processo desarr.oprj.0_
Lor.i.o, paru assentamento dos posseiros, gue culminou com a

111·. 1

<.1ssin,1t

elo Decreto nº 92.276, de 07.01.86, declurando purte da fazenda (ll.riL',?·l

lin) como �rea de interesse social para fins de reforma agr�rio;

3. Desde 14. 05. 86, o INCRI\ encontra-se imit i<lo nu posse d;1
,1t·e�1

desGpropria da, sem que, no entanto, se faça o projeto de

a�;!'õ,:-11

t

d

rncn to;
4. Os lotes abrangidos pelo. Decreto desaprop1� ia tório 1 llC

i

1

lizam-se em ambas as margens do Rio Juari, que corta a FazendaJuarinl,
r,

5. O proprietário do imó'vel, inconformado com o ato
propriatÓrio, eis que, segundo ele,

11

0

dr-�-.;t

Decreto rasga ao rneio o tot:il e.l i ,

Gleba, separando-a em duas partes'', intentou aç�o judicial perante
Justiça Federal;

6. Em janeiro deste ano, entrou com pedido udministr,11 j vo
junto ao extinto GE'l'/\'l' (processo n2 275/87), propondo o

�C<J11j

nt·r· ,w,,, ,:.,:

localizar toda a área desapropriada, através de permuta, do lado cl i t:'� i
to do Rio Juuri, propondo-se· o interessado, para facilit<1r o acord<,, e,·
der uma ;r.cu maior que a abrangida pelo decreto, desde que

indc11 i

11clas benfeitorias existentes, segundo avaliaç5o previamente
cl.::I;
t1·é1L,1

<�n.

z.idr>

rc:.-1 l 1 ::.1

7. Sem pronunciamento conclusivo, o Processo nQ 275/H7,q11, ...
do permuta, foi desloc.:1clo para a SR-04, no dia 12 de julltc, 1·,1•::;:_:
Por

0ut1·0

lado, o procc�;so origin,11 da dc��apropri.:1c;.:io 11.:io

11.1 1:

i ,1

l"I
J ,1

do:;

�;ido localizado até o momento da redação deste documento, ape::s..1r
°

l'!;J orços feitos nesse sentido;
8. À tentativa de pertnuta, formul«da pelo propricL,1ri.o, r ��
.:-,qir.am negativamente os posseiros, futuros bcneficiZ1r.ios da tk·�:.-,p ro p ri :_1
ç�o, eis que a pretensão do fazendeiro implica no rcrni1nc.·j.:i1nc11l

de í'ª!..·.

ri

te de lcs do lado esquerdo do Rio Juari, onde têrn seus rancl1oi: <' r, l. 11 ,t: io�:,
paré1 o lad9 direito, onde, segundo justificam, terü11n que: "c;o111(·<;.ir·

do de novo".

..

9. Acrescentam os posseiros, atraves de suas

111

1i dr! r,. 1 nças,

C]lle o remanejamento resultar ia na diminuição das árc�üs atual mc:n te

ocu

padas, além de outros prejulzos;
10. A demora na conclusão do processo dcsc:.tpropriLttÓrio, so
brc1 Ludo a não marcação do perímetro da área desapropr i adé.l e
pJ ,m u1ç�o do assentamento,

é.l •

niÍo

. 11 11

ijlém da ausência do Órgão na Zirea, pl! rn, i Li u

a entrada de outras farn.1.lias de sem-terra, cm número maior uo qu<·
pon. .:-i

ü

area desapropriada.

c111:1

Tal fato vem gerando tensiio socié: ll, er1Lt1t

ouLrns razoes porque alguns ocupantes antigos, que motivaram a dusapr�
pr l c1<;� 0 , receiam ser expulsos, tão logo se efetue o traçi1do elo
t i-1,

l�

pc!r i.111:.:_

es tC' comprove estarem suas posses fora dos 1imi tcs da üTC'<l

d<.:!�i,1

p1opriuda;
11. Outro fator de tens�o, decorrente da ausência do org�o

n.:1 J·',1 zen da Jua.r inc1, diz respeito à entrada na área de aventure� i rof: q ur•

vê,rn promovendo a grilagem de terras, conforme denunciam os propr i o!; L r�t
b;1 l h .-1dore s;

12. Finalmente, a tens30 na área
(>

1>11

tende a se agrav.:1r t,orq\h.:

priL>tário vem impedindo a utilização da estradu que corta él fazcnd.:1 J11.idn;,,

o

1

q11,' ot irjga alguns posseiros a darem irrensas voltas, pélssando por. outras p rop d<.:<.l.1d<'S,
p.11·.1 :,tinqircm suas posses •.
2° c�so - FAZENDA VALE DO JUARI
,

l. A Fazenda VALE DO JUJ\RI, com area de 5. 09 8 hél,

t1

e

pr9Col

pt-icdade do Sr. LUIS ESPÍNDOLA CARDOSO, situada no Munici.pio ck
,

méi-1-GO, e palco de conflitos antÍCJOS entre posseiros e o f.:1zc11d,� i i-o:
2. Com o recrudesc�mcnto dos conflitos CJUC, ate o

,111')

szH1o, rcgi struvél um saldo de trcs uortos, a fazenda fo i incJuid.i
PNHJ\;

1'".:·
1H.•

•

• �I,

3. Em 31.07.86, através do Decreto n º 93.052,

(azC'nd.1

él

f r, i. d 1 •cl<1ra<Jt.1 de interoi;-;se social para fins c.le reforma agriÍr j ;1;
'1. Logo cm seguida à publicação do Decreto, o
1

J o do irnÓvc 1 j rnpctrou Mandado de Scgurança junto ao STF, ob Lendo

11;1r ia1��pcndcndo os efeitos do Decreto.
dc�;L1c

.:1

U.111

i

Até o momento, passado um

ano

concest,iÍo da liminar, não foi julgado o mérito do Manc1;,ch

<lc·

Se· g u rança ;

5. Em 27.04. 87, com base em dcc isão judie iul em /\C;?'io

c1c-

Rc in tcgração de Posse de 1985, foi realizado despejo de 83 frnnili;1s d•·
!'º" r;0 i ros pe 1 a Policia Mi 1 itar, acompanhado de cenas de violência co1no
qucim� de casas, destruição da safra· e dos beris dos posseiros,
1

,· 1 ·1-,t,11,

.:.idcm;;iis, construngirnentos fisicos de toda ordem;
6. À época do despejo, não se conhecia

111

su

{jlll!

él

situuçâo

d,1

l

e

i taÇdO do Mandado de Segurança no STF eis que o GETA'l', que e>:ccu túVêl

,1

.:iç�o fundiária na área, não dispunha, há meses, de procuredorcs da H<'P}':
blica para atuar nos processos em que era parte;
7. Após o despejo realizado, sucederam-se tentativus

d0

clcslocar a competencia do juizo local para a Vara Fcd.eral recém i11�-;t.1Lt

Co i i,!;

da em Ar aguai na, bem como gestões junto ao Governo do Estado ele

a fim de se retirar da fazenda pi�toleiros a serviço do fazendci�o, con
Lumil'."(!S

na pr�tica de violências con�ra os po--:·(•iros:
8. Deslocado finalmente o feito que tramitava no jui:u,

c�l pnra a Justiça Federal, que sustou a ordem de despejo, nao se

1<1

con

,

s�guiu garantir a segurança na area, e num confronto entre po!;:-;c.: iro��
1.1i i;tolciros, ocorrido no dia 13.06.87, morreu o ois +-.ol�.i..ro étlcunhacloii�:

GRO GOUVEIA, elevando para quatro o nGmero de mortes na fazenda;
9. Os

fatos lamentáveis ocorridos no dia 13 de _junho

vol

t�ram a se repetir no dia 18.07.87, com a morte do posseiro

V}Of.:,iF:

Vl\L,'\DARES CAMPOS DA SILVJ\, irmão

1

Cl\MPOS DA SILVJ\, resul tirndo, ainda, gravemcn te f crido o posse 5 ro
de Violmc, elevando para cinC(

l Otl l
V

llUltl('

ro de pessoas mortas na fazenda.
Je CASO - FAZENDA BELA VISTA
1. /\ Fazenda DELA VISTA, no Loteamento Jtaipavr1s,

3'/, 42,43 e 5S, locali:.wdu no municlpio de ConcciçZio do /\r<.19 11 .ii.:,,

1 ,() t ,.. !',
r,•·11

"

1 .,

,

'
p.:1 uma <1rea de 17. 4 86 ha e pertence as
empresas Ci !! 13erocan ele

rt.t,

Jurupc1rana S/A e Ci� Melhoramentos do Pau D'Arco;
2.
,

Desde 1980, mais de 300 familias vinham mori.tmJocprc,d:(

zindo na area que se encontrava abandonadc1, embora fosse cL 1i.;!.>if i.c�id

1'

c0mo empresa rural;
3.

As constantes denúncias de conf1 i tos no imóvel Jcv,1rc1m

o ,111t: i.90 GETJ\'r a instruir o processo de desapropriação
133/86;

GETA'l'/U EC.1\ 11 �

4. Em 28. 04. 87, num confronto entre posseiros e

pj

f:to.1.(· i -

ros, estes atuando a mando dos proprietários, um dos pistoleiros� mor
to,

e

PH,

o que provocou a imediata entrada na fazend,. de policiaj s da

que a rnantem interditada, desde então;

5. Segundo denúncias registradas na CCA, o cerco

mantidc,

,w F'u.20.nda Bela Vista provocou a morte de uma criança que, fcricla,

fc,j

impedida de buscar socorro m�dico;

6. Apesar da gravidade da situáção na arca, o procc.·:;�;o ,Jc.

dcsapropriaç�o que tramitava no GETAT, hoje no INCRA, só foi loci1llza
do no final do mês de maio, em Marabá, com a notificação aos propr i, · t .'.�
rios, da desclassificação do Imóvel corno empresa rural, fixada na
lr�-c�pa do processo;

-

v .i i� t or i �,,

nova

7. Finalmente, a fazenda Bela Vista, foi objeto de

C':,

con

t· <111do-sc ,1<Juar<lando a análise do laudo técnico, pa1·,1 p0:; 1

�·

rior c11cnminhamonto.

-l' <'·\!�O - Fl\7.P.NDJ\

RIACIIUELO
,

1. A fazenda RIACJIUELO, com arca de 3. 6 00 ha,

loc..:l li za<Ja

no t·luni.cipio de Lima Campos-MA,de propriedade da Agropecuá r. ia

Hi.:tcl 1 u<·

h-.. Ltct,i, é cen5rio de conflitos antigos entre posseiros e o fazenc.lcin)
1-·1:,\Nl'l �_;co FElrnEIRJ\ LIMA (Chico Messias);

2. Na referida gleba existem 4 povoados (São Josc elos i-lou

Sc•rri11h,,, Olinda e Tucunzal) que já foram habitados por rnc1i!=i

){10

ft11!1iliils de lavradores, a maioria expulsa das terras pelo

t.1ri0;

º

3.

l\ situ,tçi\o de con f 1 i to na .:Írea. do imÓvc l levou

in!:it1·uir o processo clcsapropriatÓrio n!? 429/85;

propri�
,1

Síl- 1;,,

', H

•

•

,.

4. Somente no dia 22. 05. 87, atraves do Decreto n� 9·1. J'.,i:, H /,

fr,j n ,.n..,t!t1dN P•u·0talnu:tnc• c:laolcu:oda da
lluforma /\9réíria1

intorOf.iFlC social p.:ira f i,,:�

<.:,

5. 'I'ambém nessa fazenda, a exemplo dos casos j [1 mc11c i, J11ê1clos, a mor9 s idade da tramitação do processo corresponde
UJn
ª'Jr:1v,1
rnc11 to d.'1 si t:uução nu area, com a generalização da violênc: j ü, cm qu,: .,1 ,, 111
di11u cll'nt111c.i,1s de torturas, sequestros e ameaças de mor.te contr<.1 e,·; J,i
vrHdorcs e os representantes das entidades que os ap�iam;

6. No dia 08. 06. 87, segunclo consta dos arquivos da CC/'1 ,

.-:i

arca foi ocupada pela policia do Municipio vizinho de Pedreiras,
rt1çc10 quo S<' deu ilegalmente e que foi· acompanhada de mais

vioiê,,J(' i ,,:;

contra os posseiros;

7. O agravamento da situação na área da Fazcnd.:1 Ri ach•1r·

c11

lmi11ou, djas depois, na morte do capataz MANOEL MESSIAS, ocorrjd:1

cl.i.; 1 20. 06. 87, e em mais represálias, inclusive queima de barracos

111or.1dorcs;

8. Solicitada a intervir, já que o im6vel fora objeto

c'!Qsc1propriação, o que possibilita o acionamento da Ju_stiça Fcdcn1 l,


110

dos
de
d

SR do Maranh;o informou dificuldades que teria tido para obter o ap0io
�n Pollcia Federal para acompanhar t6cnicos da SR, numa visita

•

•

11' J

'lrlf!:eliS.iÍO SOCIAL .E OS COIUlilillOS EH SUA EXECUÇÃO
O tópico anterior, ao chamar a atcnçao p,ua a burocr;.1t i

Zil

ção dos procedimentos desapropriatÓrios, fazendo com que as desarr<JI ,r J:.
ações percorram uma verdadeira via crucis e acabem agravando os fJrnl, l.��
mas existentes nas áreas

objeto de desapropriação, abre c::.:pnço p:w,i .-, ,,,.

cessidude de se definirem estratégias de ação imediata cm �reas de qr�
ve tc11 s,10 soe ial.
Essa, aliás,

é

uma recomendação prevista tanto no Estatu

to da Terra, no Art. 15, quanto no Programa Básico do próprio PNHl\.
-·

A Ação Ernergencial ora em curso na região do l\raguais - T�
cantins, lançadc1 logo em seguida

à

:;<�r.i

extinção do GETAT, certamente

objeto d� avaliação, ao final do prazo previsto para seu termino, mas,
permite, desde já, fazer alguns comentários que poderno ser Úteis opo�
tunamcnte quando d� adoção de novas ações com essa caracteristica.
É conhGcido o estado de permanente conf l_agr�ção soe j c11 q11<•
caracteriza a região do Araguaia-Tocantins, conhecida como ílico elo Pa
pagaio, onde os litlgios pela posse e uso da terra assum0m carüctc,-ii;
ticas dram5ticas.
Mesmo nessas situações, cm que a gravidade dos

prc,Ll,·111 1 1·.

fundi (1i- ios impõe atenção especial do Poder Público, os rcsultadoi;
i n Lc..� r V<'11çZio govcrnnmcntal são timidos e contraproducen tcs.

d:,

Esla frJi "

conclu�;:-;o <l,1 .iva.1.i,tçiÍo da utuação do GETAT, constante <10. rclatÓr.in·: cl.1
��<'c1

<'l

;11

ia Ceral do MIRJ\D, e que levou

à

decisão de extinCJui-lo,

da efetivada atraves do Decreto Lei nQ 2,328, de 05.05.87, public�Ju1v,
D.O.li. de

06.05.87.
Emboru o processo de extinção do GETAT tenha exigido

longo esforço de convencimento e de mü tu ração pol I t icu sourc e s t,)

um

111

·r-<·2

sidad0, com incontáveis peregrinações e reuniões nos gab inctcs gov, · 1
111e11t.\1s, o ato que finalmente pôs fim ao Órgno, transfcrjndo ao
,1

rc,-p0n:;,1bilidadc pela ação fundiário na regiZío, parece

de su, pn•::.i o próprio MIRAD, patrocinuclor da cxl.inção.

; (;li,

ter

li,l

J!!C'IU\

coJ 1, 1 c!n

(, ()

Com efeito, embora o MIRAD tenha sido o condutor do

pr�
esp::_

cesso dt! extinção do GETJ\'r, a decisÜo presidencial, anciosamcnLe

r <1dê1, funcionou como espécie de bo1nba de efeito ret..:1rclado, lcv;111do
uma sÚbita sucessão de reuniões cm ordem a tr.asferir ao INCRA ,,
sabilidade pelas ações fundiárias

na

c1

r(;i.: 1 ,o��

área.

Niio houve planejamento para transfcr�nciu �a

sucessor.
mcndo

t, .

Somente nos dias que se seguiram u extinç�o tlo GJ-:'f'A'J', ,,

ocorr�ncia de um vazio do poder público na

c1

ni.ram oi:; levantamentos existentes sobre. a rcgino e sr. definiu "

n·,, 1 i

zuç�o de um Plc1no de Ação Emergencial, que, em sinlesc, objeLjv'r1 aJ<:,J11
çc11·

O!J

s(iguir1tes rcsulL.:idos .
. Agilizar o andamento de 96 processos de

<'lfl

dcsapropr t,H,<io

no cxlinto GETJ\T;

,t.·111;1·0

. lnstruir processos pür.a ccrci.l de 9G �1·c!,1!:; d<� ccml I i' "'
arroJ.<1d.:1s em lcvantc1mentos da CCA/SG/MIRJ\D, GETAT,

CPP/SEPLO/SC/1-111�/\IJ

e cn t .i d;1des civis, para as quais se recomendou a adoçZío dos ri t o?;

1;11111,1

rios previstos no Estatuto da Terra;
Elül>oração e aprovação dos projetos ele usscnt�1n<'r1l e,

,

p�

ra do:�c are as, declc1radas de interesse social para fins de Reforma

/\

qr�1 ri a, Lrcs com imiss2ío na posse e nove em aj uizarnen to de posse�.
A portaria ministerial .que aprovou esse Plano de Ação F.11l(•r
gcnciul, constituindo a equipe coor.denadorü, posteriormcnlc

n:l<·rv11,l.1<11

pelo atual titular do MIRAD, determinou prazo de 9 O dias para u cone 1 us.:1n

9

ci,)s trabalhos da Comissão, prazo que começou a contar a partir de
de junho de 1987, em decorr�ncia das alteraç�es ocorridas no·
rio, sendo que as SR's teriam 60 dias, ou seja, ate 18 de .:igoslo,

11;11·c1

remessa de todos os processos a Brasllia que,

r�

à

sua vez, no prazo

dias, e 1 ttboraria os atos finais vi sande subrneter

à

blica os processos de desapropriaç�o.

30

Prcsidênc i'é1 e.la Pcp��

No que tange à execução do PNRA na regino mais cor1flituê1-

da do Puls, o Bico do Papagaio, o quadro encontrado� 6poca da
ção era desalentador, o que, por

si

só, já justificuvu sua

Havia cm andamento 106 processos de desapropriação,
era a seguinte:

�xt iw;.�'",.

cuja

• 3 imóveis tinham imissão na posse, dcsclc 14.05.BG, � rw

•

•

11

l

nlium tinliJ projeto de assentamento;
9 .imóveis com decreto assinado desde junho e ju 11 1 '>

rl1·

.1 1 H!i e TD/\'s emitidos desde novembro de 1986 ugu.:1rdavam ajuizam(·11I.<> d,1
1

3 in1Óvc is c om decreto aguardavam emissZío ele

TD/1 '

�0lcs desde setembro de 1986;

:; , (!·, i:

4 imÓve is com decreto não haviam sido loca] i zaclo:;, ::,�11

do que em 3 casos, se extin9uira o prazo legal de imissão na posse;

• 33 processos de imóveis, referentes a Castélnhilir., ,1.-J11.i1�

davam proposta de solução do _Grupo de Trabalho do Poligono dos
nlla i.s;

Ca�� tzt
e�

• 32 processos de desapropriaçio tramitavam no Órg3o,

L,rnclo 1.9 deles no Grupamento Fundiz'1rio em Mar,1 1

,

alguns desde maio dr:

l f:l;, sem que qualquer prov 1dência tenha sido tomada para agi 1 i za r

.:1

II

tramitaç�o dos mesmos.

24 processos de desapropriação nüo haviam sido locãJ .i z�1

dos (Relatório CPP/SEPLO/SG/MIRAD).
,

De outra parte, havia listada uma centenu de nreas (fo c-011
flito, a partir de levantamentos da CCA/SG/MIRAD/, GETAT, CPP/SEPLO/SG
/MIRAD e entidades civis, com gra':'es denúncias de violências, sem q11,1_l_

-

quer perspectiva de solução pelo Órgã�.

Diante desse quadro, que uma aus�ncia do poder
na re9 ião, na fase de transição do GETJ\T para o INCRA, poderia él<Jr .-i

1.·.-ir,

a decis;'io de aprovar uma ação emergcncial na árcc1, pode !,L·r co11�: i rl,·1

,1-

du positiva e necessária.
i:ulirc

Conquanto nao se possa ainda fazer um balanço

O!_;

co11c J 1.1· 1 ·1,,

resultados da ação que está em curso, convém, cntrctGtnt.o,

lu�'. d,1s di ficuld .. ich·s vcrificüdas cm seu cindarncnto, .:ilcrl.1r p.:1r,1 "11,-

i,

icladc clc's�;c plano n�o resultar em muis um plano fracassado

do

;1

1··:::

<_JO\'C �

li•).

Essa actvertênc ia é oportuna em decorrência de di f icu l<l�1<lc s

d.._i ordem po]Ítica e técnico-administrativa que vêm sendo clctc:ct�cl.i•: ,. 11:i-:,
:,0lucion,1cl.1s a conlcnto.

,

(,,�

As dificuldades politicas decorrem, da um lauJo,
blcrnt1�; vivcnci.:Hlos na SR-12, do Marunhão, que tem !;c:u

Supc•r i 11l

c·11d,·111,

sob !iUi;peitc1, por pr5.tica de irreyulariclüd<1s aincJ.:i 11Z:Ío .:ipur.td.i::

1.c·l.i

1:

rropr i,t postura adotudu pelo Superintendente que nuo VC!m dando ri

da atenção

à ação emergencial, deixando de atender às solicj L1<,'l; ( ��;

d < ·V i

Comj ssão Coordenadora da Ação Emergenc ial, e, criando, uss j rn, cl i ,- i t • 11
dadcs no acompanhamento da ação.

D e outro 1ado, e s sr, dif i e.: u lc.1. " t ,_: ; , !,

rem clü mobilização de fazendeiros, proprict&rios de imovcü;

d.,
1 ·,. , r

pc<w,•:.

i;olJ

so ele desapropriação, que v�m criando 6biccs não so atrüves ele

Cillllj >,•.

111las e ü taques, dirigidas prif)cipalmente ao Superintendente do

P,lril,

rn:11� 11H·di.:rntC' proibiç3o c.1e acesso às fazcnd.:is que c1gu.-irclê.1m vi!;tc;ri.i.
l\s dificuldades de ordem técnica e administrativa, qtH�

v,-:111

sendo colocn<las pela SR's, refere1I1-se à faltn de ·recursos, ou it d t:·1111,e

em sua liberélção, e à falta de pessoa1técnico para executar us t.:.ir<�l.i·,
e·

tais como levantamentos de cam�o, vistorias; exame de documentaç�o
análise dos processos de desapropriação.
Nesse campo, há, ainda, dificuldades na parte de

CO<.>r de·

naç�o e de supervisão, não conseguindo a Comissão inteirar-se adequ�d�
mç-nl<' dus atividades em curso, seja por deficiência da prÓrpia

Coin i i:

siio - a maioria de seus membros não está podendo se dedicar integrc:1lmc11t ,,
aos t.rubalhos da Cc!"lissão - seja em raz;o de uma certa "crise de autorir!nde"
que .cria constrélngim entos, já que o INCRA

é o Órgão executor da

Rcforli1t1

,e

Agrária e deve assumir imediata e integralmente a responsabilidade
la ação fundiária na região do extinto GETAT.

E111,:1·

Há um, Último aspecto nessa questão do Plüno de J\ção
gcncial que requer comentários adicionais e que se refere aos
e

()

me tuclo:;

à forrna de conduzir a ação. É que os resultados de uma ação ·niio

<'S

tao dissoci�dos dos m&todos e da forma de sua condução.

No caso da ação emergcncial na área do Araguêlia-Tocant I

h� que se ter cm conta os ranços de autoritarismo deixados pelo

e presentes cm boa parte do corpo t�cnico do extinto Órgão - que

w:,

GETi\'l'
(!,

('Ili

til t im:l �1nál i se, quem está executando a ação emergcnc i al - n,1

com ,, clicnt0l.1 da reforma agrcÍria e com. c1s entid,1des apoLHlo1·,1s

l'

qut' l'l'dt'111, j11clui;ive, anular os resultados da nçiio fundii1ri.a <·111 ç·111 ·.,,.

•

•
De fato, desde sua c:.truturaçiio rigidarnc.:11te vcrlic:,tl i

;,,1

-·

dil, centrali�crndo no Presidente do Órgão c1n tlccisÕen e faz0n<.l<> cl,,!; i 11:;
tilncias intermediárias meros executores das orientüçÕC!S e del'.l·r

111 i 11�1

ç5cs emanadas de cima, at6 a relaç�o do 6rg�o r0m o p�blico, <>

co111

con�;tituiu um exemplo de militarização absolutamente incornpativel

ck

a natureza complexa da problemática fundiária e com a diversid,1dc
situações, marcadas por conf 1 itos de interesses divergcn tcs,

qur.:

�;0111e :�

te atrav�s da ncgociaç�o e da ação transparente� possivcl supcr�r.
rC'(or

Não há naquela região entidade comprometida com a

-

ma agrária, principalmente as entidade? de classe dos trabalhadores ru
rais, gue não tenha levantado dúvidas e suspeitas sobre a atuaç�o

do

GETJ\T. DenÚncias de arbitrariedades, de corrupçao e de conivênc .Ln

e o 11,

os interesses dos mais fortes abundam nos relatos colt1ldos de

,

ros, lideres sindicais e representantes de entidades civis as 111,d.s

di

versas. Documentos remetidos ao MIRAD chegam a solic;i tar a dc.:111 i i;:;;;,, d,
func ionários nominalmente citados como comprometidos com os

in Lc r<!:;i;c•:;

do lc:itifÚndio.
Não há reunião com trabalhadores e com dirigentes sjndi
cais cm que niÍo se levantem criticas e denúncias contra a ne9Ugr•nci..:,
a omissão e a parcialidude da ação

q�

elementos do corpo funcioné.11

elo

i: n_1:10. Reccn temente, numa reunião em Marabá com lidcrançõs si n<l i c:a is
1

r•

rc•pn's811tantcs de entidades civis que atuam em defesa dos trabalhc1clo n�i;,

realizada no dia 24 de julho, e que contou com a participaÇ[lO

Secretario Geral Adjunto, Dr. MARCOS LINS, e do Diretor de

Hccurso:;

Fundiários do INCRA, Dr. ANTENOR BONFIM, ouviu-se o depoimento c:tO
tempo dramático e contundente sobre a atuação de funcionário�

- -

1110

do
m0s
do

Ot"<J,,O.

Não se trata, evidentemente, de encontrar bodes expiato -

1·Jos ou tnmpouco generalizar a todo
Lttdl...'s

e comrortamentos

o corpo funcional do 6rgio

incornpativeis com

o exerci.cio do cargo
'(

r11t!>J

ati

ic:c,.

O registro vale como preocupação para a necessidade de uma profundn r'.::
vis5o de m6todos de trabalho e pautas de compo�tamento daqueles

que·,

�endo p.:igos com o dinheiro do contribuinte, principalmente do c:011tri -

l)ll.inte pobre, sabidamente o que pé1ga mais impostos, deve servir ao pLt -

•
bUco e nõ.o servir-se do pÚblico como sÓi acontecer sobretudo q11.:1: :,·
i5e L1·al.:t tle scrvJr aqueles que, scrn outru ulternotiví1, v?�o

11:11

1

1·

·\

porL:1 LJ:1;, rcp:1rtiçÕcs pÚhlicas em uusca de auxllio p;:,il';,1 a �;0111•;;�•. ,!,·
1

�CllS

,.ll'Obl c111:,s !

•

•

7. - rm-:STAÇÍiO DF. JUSTIÇA E A J\TUt..ÇÃO DO!; ÓHGÃOS POLTCJIU!i crn·oo CHWH
CIODDMU�DU"lf'OS í\DICIOUU1.IS A SOLUÇÃO l)JE crnan.1,r·os

O c 1 ima de tensão e de viol�nc ia que permeio. o

co ti e! i ;u 1,,

de vastos seementos da população rural cm nosso paÍ!:;, nurn qu:t<Jr'o

1

1r1•I•·

sobressai o desrespeito aos mais elementares diretos da pcsso.'..1 hurrEiri;t,
obriga a quantos se ocupam da questão agro.ria a volLo.rcm :.ua
para a qualidade da prestação de justiça e para a atuação dos Óq�no:; I':_'.
lid�is.

e
;l

Os exemplos de viol�npia no- meio rural que, como visLo, �
b:1n:,1111 mnis ele duas dezenas de diferentes manifesto.çÕcs de r.on!'.;I r·,mi•. i ·
111t'1rlo nos din:itos individuais, demonstram a precarjcdé..tdr: cl,t
tl1

rn· ·:;t.:,, .. ,,,
1

.iu:;t i<_;a p(1blica e o mal funcionamento dos Órgãos policiai�;.
Hclatos comprovadores desse estado de coisas,

. rccebj elo:= ;·

p(•la CCA, acumulam pilhas de papel. Sua leitura revela de inicdi�l.cJ q1r
(.)() l

se hem n;o se pode atribuir a problemas de natureza juridica ou
-

,

1·,

.!.

cial o fraco desempenho do PNRA, tanto a Justiça quanto os 01·e,1rJ:; 1 1·,IJ.
ci8.is têm falhado no cumprimento de Sl:.!,a missão preéipua de distribuj ,.

-

Ju!:;liç;i e de cnrantir a segurança dos cidadãos. Mais ainda, ta.i'.:.: r·r:1:,,

4t

t.c,�: ,k j xo.m claro que o mal funcionamento da Justiça e dos orgaos poli ci(1i:; contrit,uc�m, em grr1.nde medida, para o agravamento da situar;ito ::,,
c:.i�,l no campo, no seu aspecto mais delicado pois que diz rcspciLo,

11,1

111,\io1·L.\ das vezes, · à inte2ridade fÍ.sica das pessoas.
Ora por incompetência, ou conivência, ora devi elo

n

morr,:-; i

d:Hle dos procedimentos em suàs esferas de competência, se suc(·d1�m
i n f i n i tum 11 os cxemp los de despejos ilegais, com demons traçÕcs ele

":,cl
v

u,-

1 ;.ne i n e arbitrariedades policiais de toda ordem
,

De outra parte, e doloroso constatar o quadro de irnrunic'hclc

(.(,

guc dl'ixa u solt:a mandantes e pistoleiros a serviço do latifÚnc1io, p11l>lic:,,1lll'llte .ipont.:idos como resporisáveis por nssassinnLos de inC1111,., ():;

t,,.

balhii<.1ores rurais e seus familiares.
Pior ainda, quando o Estado se dispõe a tomar mcd.i.d�,s

clc:"'V('

1· i .:1111 amcn i zar a si tuaçüo, normalmente o faz para agravar a indêt

i 1 11.H,'iiu, qu,rn
. do n�o, gerando o terror de P.stêldo, certamente

.1

:

ll!êl

i :;

•]l ,IVC

(�Ili

S<:US

1Ji: 1
1n.1 i

•

:;

muilr,

efeitos.

l\ssim tem siào, por exemplo, as chamadas "Operc. 1çÕc�; U<:s..a 1-

mamcnto 1' que sistematicamente t&m-se voltado contra os mais de�protcg!
dos e os mais carentes de assistência dos Órgãos públicos. Exc:mplu

1�

pico foi a "Opc!'.'ação Desarmamento" levada a efeito no sul do Pará,

a

qu;-il, pGlos desdobramentos e pelas seqllelas provocadas, se cxpoe

seguir, segundo resumo constante de relatório de viagem de tecnicoi;
SG:

(

d.1

*)

"O Governador do Estudo Pará autor i ·•0u uma "Operação

Dc

Sé11·111.1111ento" nas áreas de inf luênciü das Fazendas BAMERINDUS, 54. 000 11..i,

e TONA 51.000 ha (de propriedade da Ciª Industrial Brasileira-CIU} que
se i11lciou din 04/02/87 sob o comando do Coronel ANTONIO Cl\RLOS, do ��
Batalhão àc Policia Militar de Marabá. Na área, 90 soldados foram

co-

,·

mandDdos pelo Capitão Saldanha, do didtrito da Paraopeba.
A "Operação Desarmamento" ocorreu nos povoados de

e

Monte

Sc1nt·0, que serve de apoio aos 120 posseiros da fazenda BAMERINDUS,

PARAÜNA, base dos 400 posseiros da Fazenda TONA (CIB). Toda a porulaç�o

dos povoados foi despejada. Segundo depoimentos dos posseiros, o ohj

1·

tivo era, além de expulsá-los, destruir os povoados. /\ maiorié1

tem sua "posse instalada" há mais de 5 anos e mora no povoado ..
Foram inúmeros os depoimentos sobre a ação violcn tél d,< J > c,

11 e .i �, ncs tas duas loca liàades, tendo esta cometido uma sér ic <.ic ,1bu i:,.,,;

e ai l>ilraricdades tais como: mulher violentada , confisco de di11l1c·i rr, ,

ele d,x·u1 10.ntos e de objetos de uso dos posseiros (bicicleta, rouri1·�, :n·,
1

t 1·u111,' 111 e,�; de'

l 1· .d.>,1 lho e Lc), além c1c torturas e prisões e f e L u,1<. l t1:;.

r !r,

r·) 1·:,l 1·.1to c;l! rclütÓ•:i..o c:e viagc.·r,, 0.os técnicos ãn SG, CLJ\�l\ Vi,!.l: 1:•::.:1
t:1:l.l'.�'l','\ (' M,'\HCOS M. CINTR/\.

•

•

1 >l'•\'P,1dn ck} Mon t.c Santo houve 7 2 prisÕes dentre as quc1 is 3 2 prc�;c,:;

f () -

r�,111 torturados. Em PARAÚNJ\, foram presos 2G trabalh.:ldores na LJc· 1 (·�F"' t,,
de Murabá e espancaram a todos sem exceção. Segundo c1s pessoas ouv icl 1�·,
êts

tortura$tinham como objetivo colher depoimentos doi; t.rabaJl 1 ,irl,111··. ,1

cusundo o Deputado ADEMIR ANDRADE - PMDB-PA e o Presidente do

(;f·;'l'h'f',

Dr. ROJffl.LOO DrutnTA, como responsáveis pelo estimulo às ocupações.
Disseram tamb�m ter reconhecido pistoleiros agindo jur,to

com os policiais.

-

Aliás, todos os depoimentos por nos ouvidos na reuni�o rc<.1
Pul.icta

firmoram os já colhidos pelo STR de Marabá e pelo Serviço de

Científica daquela cidade, no exame de corpo de delito por este rca) i
Zõdo, em atendimcn to à solicitação feita pelo GETA'r. Eles cornrrov, t111

o1i-:

Lorturas e arbitrariedades cometidas durante a ação.
l\lguns exemplos corro ilustração:
.1. Hafil.cl, delegado sindical do STR de Xinguara, teve todos

<,s

i;,,q•:

alimentos espalhados pelo chão de sua casa no povoado PAR�ÜN�.
J.('var�,m ui11hciro e destruíram tudo que havia dentro de c:,1::.-1;
7.. Piçarra f o i

espancado e levado preso para Sede de

Paumjrim

e de LÍ p.::i.ra de lcgacia de Marabá ( j untamcn te com os ou t rrJ:; r,r,·:.
1.:;1lcli1·
�eiros) de onde foram liberados por interferênci.::i de
(vereador de S. Geraldo). Levaram sua bicicleta e suas roup�,·.;
J. Um pequeno comerciante de PARAÚNA foi amarrado e sua

espoi,,1

v ioJ <'11 t..1dél pc los soldados;
1

1. Du rc·r;idênc ic1 de um comerciante ( intermedic'.Ír io na compr;1

d,1

p1·oduc,·�o dos posseiros) levaram Cz$ 4 5. 000, 00;

5. Maria, esposa de Salu, estava gestante e passou a noite
algemada e amarrada em uma árvore. Queriam suber dela

crianças onde se encontrava Salu. No dia seguinte, como

e

todit
d. l ! .

cons09uia andar ao ser desamarrada da iÍrvore, os soldüdo:; "t. i -

ravarn em seus p�s, obrigando-a a caminhar;
G. Furtuoso Ferreira. Lima, 29 anos, posr;ciro da n/\MEílINDU:, .i:,
depoimento: "às G:00 horas d.:i tarde quando vinh.1 chc9,111clo

·: ..

,1

,!.i

1

roçn; no povoudo Monte Santo, onde moro corn minhél

(j/�

o

fa111il i ,,

fui utacado pelos sol dados d.:i PM. Cerca de 90 PM' s, m•· l''''I·'
ré1111, me amarraram, depois começaram a me bater de fuzil,

0

me dá pontapé, arrancarram meus cabelos, inv adiram mi11!1i1 ''"
sa procurando onde estava as armas dizendo qu e eu era pLst9.
leiro, depois fui l evado para sede da BAMERINDUS.

ClrccJ,1nrl()

lá, novamente fui humilhado, botando as armas para eu
par e com o revÓl ver dando urna contagem em e irna do meu
de pois botaram todos para marchar e todo

este tempo

ct1u P'',
me

ame açaram de morte ." (Depoimento re col hido pel o STR de t-1ar.i
b5. Ver outros depoimentos anexos);
7. C omo resultado de exame de corpo del ito feito pelo

S0.r.viço

de Policia Cientifica de Marabá em D eocridio J oaquim d,1 SiJ;.ft
va temos: "Do exame verificamos equimoses com edema traurn:,
tico no antebraço esquerdo; hematomas no couro cabelu<...!o; c·2
coriações no tronco posterior e membros infer iores;
contusa àe três centimetros de ext ensüo, com edema ac<·nlu:1do na face interna do lábio

região nasal.

11

uperior; edema traumático

(Ver outros anexos);

Ltd

na

todos os exam�s r•:·c1-

l i za dos foram codificadas as agressões provocadas pele:,�� m:or
,·.

Ainda segundo os depoimentos, em PARAÚNl\ houve '1S mine
tos de tiroteio. A Policia chegou no povoado às 18:00 horas tendo s0
retirado às 10:00 horas do dia seguinte. (5)
(5) O Governador do Estado do Para, Dr. Jader·Barbalho, apÓs as dcnúncü,i: rc·.:i

lizadas pelo Presidente do GErAT, determinou a ubcrtura de inqu�r i.to p.:.ir,1 ;,r , 1rar os fatos, wna vez que o Coronel Antônio Carlos afirrrou que ;:i c,rx::-rac:;·:;() 11 .. via-se realizado sem problemas. O inquérito ficou a cargo d e tlitU Comís�;�iu vc r 1�;
titulcta pela representante àa Federc1ção Metropolitana de Centro CcJ1nW1itZ1rio ·;
Vitorin.:i Teles, pela representante Sindicato dos Jornalista�; Prof issj 011:, i •;
,h
Pará e pelo Procurador Geral da Justiça, Arthur Cláudio Melo, que tamlx·m /. l'r ·�
sidcnte do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa llum.-::ina.
1

•

,

'

•

l,'J

· Os trab<1lhadores denunciaram também que alguns func icn.�,
ri os da Fazenda OAMERINDUS estão sendo obrig<1dos pela Pol Ic i. a a t· r-,il '"
lhar na derrubada de toda a mata da região pretendida pelos

possei

ros."
Quanto à atuação do Judiciário, nada mais correto

c\1)

'

que abrir espaços as entidades mais diretamente envolvidas com a que·:;
tão, como a 01\B.
Segundo a Seccional da OAB no Pará, <1través do

OF.

li''

123, de 16.02.87, "a crise institucional que afeta o Poder Judiciário
.,.

como um todo, com especial destaque nas Comarcas das areas conflituosas em nosso Estado, apresenta um quadro alarmante. A inoper�nclu,

e

presentada pela excessiva morosidade da m5quina judiciária; ü

rc:

falL,1

de preparo especifico de juizes e advogados atuantes não cspcc iul l

;�it

dos nas questõcs fundicilrias; a quase absoluta carência de i n í rc.1-c[; 1: r�1
tura material, incluindo instalações, verbas para transporte!!;, furic i•1nários, peritos e até mesmo oficiais de justiça, tornando incx i!: tc·r11 , ·
a atividade de apoio imbricadas com a função judicante, a

vcr901!11 r)·,o1

rcmuneraçoo dos magistrados; todo esse abalo institucional, enf i111,

v c1

,10

tot u 1 e rnelancÓlico descrédito do poder constituido. Tal

Jr·

cri 1;1 •

institucional se conjuga com as dificuldades da grandeza geográf ic.:1 r�
,.
'·' ior1.il v com cJ;-1s forma umü burreira de dificil transposiçuo: <l 1 CII.. : J

e

i

·1c,qj timidadc do poder constituido que, na sua faceta judicial,

c1'11::l'�Jtt iu,

�wquer, administrar a indispensável justiça formal"

(*) Conforme relatório de viagem

já

citado.

( *)

• "/•(�

r:

8 . COOJCLUSÃO

O presente documento constituiu um esforço da Coorcl < '1L1dor .i ,1 de Conflitos Agrários no sentido de contribuir para a c.lcfir1i,;·1r,
d0 �strnt6gias de ação dos 6rgãos fundi�rios cm situaç�es de

t (�t l ::; • 10

socj a).
A partir da apresentação, em linhas gerais, dos confli
l

()S

ocorridos no Pais, no primeiro semestre deste ano, o texto proc:u r;1

chanwr

êl

atenção para a gravidade da situação existente, que não se re

flete tiÍo somente no número de mortes verificado no periodo crn

q11i:�:.

t�o mas abrange um leque bastante amplo de manifestações de tensitO so
cial.
Ao longo do trabalho procurou-se demonstrar que e,n gra�
Ll<' l'ilrtc as situações litigiosas decorrem da má atuação dos

propr.irJ�;

6rg;os fundi�rios, pela morosidade verificada na tramitação dos
Cl'S��o!,

ele desapropriação de que

pro

é reflexo o fraco desempenho do

l'l•l!);.

ate o momento.
De outro lado, a partir de uma avaliação inicial elo ro
liticas setoriais do governo, tentou-se desvendar os reflexos

clessus

,.

pollticc1s na estrutura fundiária e, consequentemente, no sur9imr'r1' 1>

r,,)

situaçoes potencializadoras de tensão social.
Referência especial foi feita

à

atuaçao elos Órgãos j U':Jt

c:iarios e policiais como condicionantes adiciono.i.s

r

à

solução dos co11-

l i t: os eh� terra.
Consideranào a experiência ca ação emergencial na

r<:

gi3o do extinto GETAT, chamoµ-se a atençio para a import�ncia d�

;1-

doçâo de ritos emergenciais em �reas de grave tensio social, alcrt��

do-se, entretanto, para a necessidade de se corrigirem falhas dctcc
t<1das na execução da mencionada ação, sob pena de prejudicar os

r.c

sultados esperados.
Por Último, a tltulo de conclusão, tornc;1-sc oporlur1 >
1

linhar algumas recomendações que, discutidas e aprofuncl.:tclas

.,

t.

c.i111ini1,·,,

7J

para a definição de. ações coordenadas do poder pGblico em ordem

,1

prevenir e amenizar os conflitos pela posse e uso da terra.
,

,

-

Nesse sentido, considerando que os orgnos judiciar ios 1:

policiais tem papel relevante a cumprirem na soluçi:Ío de si t:u,Jçcw�.

li

tiogiosas, algumas iniciativas do MIRAD junto a esses Órgãor. e a0

Mi

,

nisterio da Justiça podem contribuir para atingir os objetivai; d1-:i:1!·j.1_
dos.

Assim, caberia ao MIRAD�
1. Manter entendimentos junto ao Conselho de Justiça

-

Ft!

administração da Justiça Federal de

1�

Instância, no sentido de sugerir municipios, caracterizados

por

deral, Órgão máximo de

fortes conflitos de terra, onde seriam criadas as Varas Agr�ri�!;
previstas na legislação.

2. Manter entendimentos com a Corregedoria Geré.11

d;1

no

Justiça Federal e com as Corregedorias Estaduais de Justiça

sentido de recomendar que nas aç�es possessÓrias e interditos �e
jam considerados os aspectos de exploraç�o e morada do

dor, recomendando-se que antes das concessões de rnedidé.ls
res e dos consequentes mandados de despejo sejam

•

po:;i,;ui
l irnin,1

estat.Jclvc ide,:;

contatos com os Órgãos de ter�a' sobre a situação do imóvel litig ado. Tc1nto quanto posslvel, seria interessante a suspcm.i10 !. < ·�,�
porária dessas medidas em áreas de grave tensão social passivei�
ou em fase de desapropriação. Destarte, no cumprimento de

1nanda

dos de reintegração de posse, ater�se aos posseiros nominados.
3. Manter entendimentos junto ao Minist�rio da

Justiç�

no sentido de dinamizar a atuação do Conselho de Defesa dos

Oi

rcitos da Pessoa Humana em questoes de viol�ncia no campo, cri��

do, se possivel, conforme sugestões existentes, uma
que trataria especificamente de conflitos agrários.

subcomiss�o

4. Manter entendimentos junto ao Ministério da

Justiça

a fim de obter apoio logístico sistemático da Policia Federal

visitas e vistorias em imóveis objeto de' ação dos Órgãos
r. ios.

a

fur,di,;

No âmbito das medidas legislativa� caberia ao MIRAD:
5. Articular e apoiar propostas de lei,

no sentido

<l.:1

suspensão de despejos em imóveis declarados pelo Órgão competen

te (MIRAD/INCRA) corno área de tensão social.
No que se refere

à descentralização da reforma

e� co-participação na sua implementação, caberia:

6. Implementar os convênios firmados entre o INCRA

governos estaduais visando integiá-los efetivamente no

e

procc��o

de reforma agrária.

-

de

7. Suscitar junto �os governos estaduais a revisao
contratos de concessões de terras pÚblicas em áreas de tensão

e

conflito social.

8. Conhecer experiências porventura
existentes e consi
.,
derar a validade de apoiar a criação de Conselhos Agrários r-111 r1 i

cipais, com a participação das Câmaras, Prefeituras Municipais
e entidades civis, para, em caráter consultivo, participarcn1

a�

formulação e execução dos programas de reforma agrária, manifes

tando-se sobre propostas de desapropriação e prestando apoio

l<>

glstico �s ações de reforma agrária desenvolvidas no Municlpio.
,.\

9. Provocar junto ao Ministério do Trabalho

menta do protocolo

o

assinado entre esse Ministério, o MIRAD,

CONTAG e o CNA sobre coibição de trabalho escravo.
10.

Fazer gestões junto aos Órgãos de financiamento

gional (SUDAM, SUDENE, PGC) visando adotar maior rigor na

•

Cllfll( 11 _i_

º

re

;1n[1l L

se de cartas-consulta, dificultando a co11L.l!ssão de ince11 ti vo:. f is
cais a latifúndios.

No âmbito interno do MIRAD/INCRA, caberia:
11. Estudar formas de simplificação (desburocratização J do:.

processos de desapropriação.

·.12. Revisão de contratos de conc�ssão de terras públicas

federais de imóveis caracterizados como conflituosos ou de forte

73

tensão social.
13. Revisão de projetos de colonização e de

titulações

(regularização fundiária) em áreas de tensão ou conflito social.

torna-

14. Reforço das procuradorias do INCRA, visando

las mais ágeis no acompanhamento de pendências judiciais.
15. Recomendar às Superintendências do INCRA maior rigor
nas vistorias de imóveis para efeito de concessão de certidÕesso
bre inexistência de conflitos.

16. Realizar.pelos meios de comunicação de massa

camp�

nha publicitária esclarecendo a opinião pública sobre os

objcti

vos e propostas do PNRA.
17. Adotar mecanismos de integração MIRAD/INCRA que

su

pere entraves burocráticos no relacionamento entre unidades

de

ambos os Órgãos.

18. Prever a adoção de ações emergenciais em áreas

sob·

grave tensão social.
19. Fortalecer a autoridade da Comissão de

Coordenação

da Ação Emergencial na área do extinto GETAT, criada pela

Porta

ria nº 099, de 18 àe junho de f987, bem como recomendar aos seto

res do INCRA envolvidos com a ação o cumprimento dos prazos c�til
belecidos na referida portaria.

20. Rever a polltica de pessoal, atualizando os nivcissa

lariais defasados bem c9mo promovendo cursos de atualização e

perfeiçoamento e programas de reciclagem de servidores a fim

a

d�

melhor integrá-los nas aç�es do PNRA.
21. Estabelecer estreita relação com o movimento

social

organizado, através de suas entidades constitutivas, fazendo -

os

co-partÍcipes da reforma agrária, conforme preconiza o PNR�.
No âmbito da Secretaria Geral, caberia:

22. Prover os Órgãos técnicos de· condições minimas de tra

balho, a fim de poderem os mesmos desempenhar melhor suas

,ti: í v1

dades e, assim, contribuir para a definição de estratégias

de

ação a médio e longo prazos.

_,.

,,

'
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As diversas experiências ortodoxas, hete
rodoxas e orto-heterodoxas na condução da
polftica econômica da Nova Repôbllca não
apontaram perspectivas concretas de estabili
zação e retomada do desenvolvimento eco
nômico sustentado. Na realidade, a Clltirna
coisa que se espera da sociedade brasileira é
o confonnismo com a recessão ou trajetórias
hiperlnftacionãrias. Neste sentido, a mais re
cente iniciativa de lideranças empresariais e
trabalhadoras de assinarem um ·pacto social"
abre nova oportunidade de discutir e apontar
sugestões, assimiladas ou recriadas a partir
de diferentes contribuições, sem preconceitos
partidários ou acadêmicos.
A tese central resu�nte do acordo pro
posto poderia, neste sentido, estar situada
entre dois referenciais bem conhecidos: a or
todoxia que preconiza a redução da absorção
doméstica e, especificamente, do déficit p(r
bUco, como forma de manter o equillbrio exter
no e abrir espaço p�ra o investimento privado;
e a heterodoxia que enfatiza o �I do Esta
do e o confronto com a comunidade financeira
internacional, como forma de relo.mar o ®
senvolvimento econômico. A proposta de po
ftica externa inerente ao acordo social deve
ria admitir a neeesslclade de fazer com q\J!3 os
credores Internacionais arquem com o Onus
de sua própria irresponsabilidade, assumindo
o perdão parcial da dívida externa já reconhe
cido pelo mercado internacional, ao mesmo
tempo em que evitaria o rompimento unilateral
e preveria mecanismos concretos para a re
tomada do Investimento privado, sem negli
genciar o papel do Estado na ecooomla.
Não obstante o reconhecimento hoje já
bastante generanzado da Impagabilidade da
dívida externa. hA. Q'lda. quem atredlte ser

1

•

. •
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possível realizar as transferências fiscais in
ternas necessárias para viabilizar o paga
mento de juros da dívida externa do setor pú
blico. Ainda que isso fosse possível, a preo
cupação central deve ser dirigida à viabiliza
ção de um processo de crescimento econô
mico com justiça social, colocando-se em se
gundo plano o lucro dos banqueiros interna
cionais. Ademais, não são precisos arroubos
de etnocentrismo para reconhecer a desfavo
rabilidade dos termos de inserção do País no
mercado internacional, especialmente no que
tange à gênese e crescimento da dívida ex
terna.
Não temos dúvida de que a superação da
estagnação por que passa a economia bras
leira exige o equacionamento da questão ex
terna, nem de que a proposta citada repre
sente um avanço em relação à postura con
vencional. Acreditamos, porém, que são ne
cessários novos ingredientes, como a adoção
de tetos máximos para as taxas e o paga
mento de juros externos, a fim de possibilitar
maior alívio às finanças públicas e menor
pressão sobre o nível de liquidez da econo
mia.
Embora a redução das pressões cambiais
seja fundamental para a reversão das ex
pectativas, o perdão parcial da dívida externa
ou mesmo o seu cancelamento por "calote•
não representam panacéia para os problemas
que afligem a Nação. As possibilidades inter
nas de financiamento do setor público estão,
também, próximas do esgotamento, as infra
estruturas industrial e social do País estão
com capacidade esgotada ou em precárias

'

•

condições, a renda continua mal distribuk.fa, o
nível de sonegação fiscal é elevado, e o ga�to
público está longe de se constituir em modelo
de probidade e eficiência. Dessa forma, a
austeridade fiscal precisa continuar e, para
isso, necessitará também de participação e
apoio da sociedade a fim de que se obtenha
maior justiça e eficiência nos dispêndios pú
blicos.
Na verdade, o simples cumprimento das
disposições legais e o pleno atendimento das
obrigações sociais por parte dos diversos
agentes da sociedade civil seriam jâ o início
da superação da crise que vivemos, regida
quase sempre pela "lei de Gêrson". Nesse
sentido, o chamado •acordo antiinflação• qv'
se propõe no momento, ainda que restrito a'--'
deranças sindicais e empresariais, poderia
ser o ponto de partida para a restauração da
cidadania. Não hã dúvidas, no entanto, que s6
prosperará na medida em que incorpore parti
dos polfticos e um governo legitimado por am
plos segmentos da sociedade.
O momento exige a atuação ativa do con
junto da sociedade e a apresentação de pro
postas concretas. A radicalização e o indivi
dualismo, em contrapartida, em nada contri
buirão para atenuar o impasse em que nos
encontramos. Não hã muito tempo para la
mentar a escuridão. Ainda que não seja pos
sível lograr níveis ideais de transformação
social, vale a pena lutar pela consolidação
dos progressos a duras penas obtidos na di
reção da institucionalidade democrática e por
novos avanços, por menores que possam pa
recer.
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O "GARGALO EXTERNO"
Reflexões sobre os diagnósticos
e proposições

. Hélio Cézar Bontempo (*)

A escassez de divisas e o déficit público
têm sido apontados como as restrições bási
cas ao processo de crescimento econômico
do País, desde o início da República. O fim do
processo de "crescimento com endivida
mento externo•, evidente no início dos anos
80, levou as propostas de superação da res
triÇ,ão externa a se encaminharem para dois
pólos distintos. De um lado, a posição tradi
cional do FMI assumida pela tecnocracia do
governo militar e, de outro, as propostas es
truturalistas do antigo MDB.
EVOLUÇÃO DOS DIAGNÓSTICOS
DE EQUILfBRIO EXTERNO

(*) Conselheiro Efetivo do CORECON-DF.

A primeira posição, ortodoxa, efetivamente
adotada no perfodo 1981/85 promoveu a re
dução da absorção doméstica e o realinha
mento dos preços relativos em favor do câm
bio, logrando o equillbrio externo mas deixan
do para a "Nova República• níveis absoluta
mente "records" de endividamento público e
de taxas de inflação. Esperava-se que a re
dução ulterior do déficit público propiciasse a
oportunidade de ampliação do investimento
privado e a retomada do crescimento.
Os economistas do MDB, ao contrário,
enfatizavam o mercado interno, o papel do
Estado e a necessidade de reverter a depen
dência externa do País. A posição explicitada
efetivamente no I PND da Nova República
propugnava pela redução das transferências
ao exterior, como forma de possibilitar o au
mento do investimento e das importações, as
quais seriam essenciais na retomada do
crescimento econômico.
Posteriormente, surge a contribuição do
Prof. Antonio Barros de Castro, segundo a
qual a diversificação da estrutura produtiva do
País reduziu as necessidades de importação,
sendo esse o fator determinante principal dos
elevados superávits comerciais. Assim, man
tida as paridades cambiais, o País poderia
voltar a crescer de forma sustentada e manter
os superávits, desde que não houvessem
aumentos muito significativos na absorção
doméstica.
As diversas experiências de polftica eco
nômica e o avanço do debate propiciam hoje
algum nível de aproximação entre os defenso
res das posições anteriormente radicalizadas.
Toma-se fácil reconhecer que a diversifica
ção da estrutura de produção do País, ocorri
da ao longo da década de 70, foi fundamental
para permitir a redução das importações nos

CARTA DE CONJUNTURA CORECON/DF • ANO 2 • N915• PÁG. 04 ____________
anos 80, e que a diminuição do consumo in
terno foi necessária para que o superâvit co
mercial atingisse magnitude suficiente para
propiciar o "equillbrio externo·.
A ênfase recente ao debate sobre a ques
tão externa tende a ser centrada na discus
são da viabilidade da realização das transfe
rências fiscais necessárias para o pagamento
dos juros externos. A questão é saber se o
setor pôblico tem condições de arcar com a
dívida externa que assumiu, e ao mesmo
tempo propiciar condições para a estabiliza
ção e o crescimento econômico. A ex periên
cia até o momento mostra que essa concilia
ção é muito difícil. Decorridos cerca de dez
anos de tentativas cje ajustes, estamos ainda
com renda "pe r capita• em tomo do nível de
1980, a inflação elevadíssima e o setor pôbli
co em situação inusitadamente grave.
Os encargos externos do setor pôblico re
presentam algo em tomo de 2,7% do PIB,
que, embora elevados, podem ser subestima
dos quando comparados à magnitude da re
ceita tributária bruta ou das despesas com
pessoal, em tomo de 24% e 7% do PIB, res
pectivamente. Essas comparações são en
ganosas por negligenciarem a evolução global
das receitas e despesas pôblicas na presente
década, bem como o efeito do superâvit co
mercial sobre o nível de Uquidez, o esgota
mento progressivo das formas de financia
mento do setor pôblico e o impacto da escas
sez cambial sobre as expectativas dos
agentes econômicos.
DéFICIT PÚBLICO E AJUSTAMENTO
INTERNO
Os desembolsos líquidos do Tesouro Na
cional e Banco Central com operações de
crédito direcionadas representaram no perfo
do 1979/82 cerca de 5,5% do PIB, em média,
sendo que 95,4% desses recursos se cin
giam a atividades de fomento (agro-industria,
exportações e outras). No período 1986/87,
esses desembolsos representavam 4,5% do
PIB e cerca de 32% desses recursos consti
tuíram empréstimos ao setor pôblico (empre
sas estatais predominantemente) para o pa
gamento de juros da dívida externa. Houve
portanto redução significativa das operações
de fomento no período em favor do atendi
mento das cificuldades financeiras do setor
pôblico. Parte significativa do fluxo restante
de recursos se dirigiu também ao setor pôbli
co, o que, não raro, tem relação com o seu

elevado nível de endividamento. Ademais, o
Governo Federal, via BACEN, detém cerca
de metade da dívida externa, cujo fluxo anual
de juros l�uidos representa cerca de 120%
do saldo da base monetária atual. Dado a in
suficiência de receita fiscàl para atender es
ses gastos, pode-se depreender o seu im
pacto expansionista sobre a base ou sobre a
dívida pôblica interna. Considere-se adicio
nalmente os impactos provenientes do "relen
ding• e da conversão do principal em investi
mentos privados.
As contas nacionais, por sua vez, mos
tram que a receita tributária bruta caiu de
26,3\ do PIB em 1975, para 22% em 1985,
sendo que a tímida recuperação havida no pe
rfodo 1986/87 foi irrisória em vista do incr�
mento observado nas des pesas com os juros
da dívida interna e frente à enorme lacuna de
gastos governamentais na área social e de
infra-estrutura. A ônica despesa corrente da
Administração Pôblica consolidada que cres
ceu de forma significativa foram os juros da
dívida interna (evoluindo de 0,4% do PIB em
1985 para 3,6% em 1987, sem considerar a
correção monetária). A situação financeira
das estatais não é muito distinta, tendo em
vista a interrupção de seus projetos de inves
timento, o aumento do seu nível de endivida
mento e o controle de seus preços abaixo da
inflação.
A redução dos subsídios - que no con
ceito de contas nacionais cai de 3,6% do PIB
em 1980 para cerca de 1,4% em 1987 - bem
como a redução dos incentivos fiscais - que
evoluem de 3,3% e 3,8% do PIB em 1980 e
1984, respectivamente, para cerca de 3,0% e
1987, com diminuição bem mais significativa
em 1988 - são também insuficientes parv
compensar o progressivo esgotamento das
formas de financiamento do setor pôblico.
Não se quer com isso depreciar o saudá
vel e necessário esforço de ajuste fiscal, em
preendido pela área econômica do governo.
Ao contrário, a austeridade fiscal é funda
mental e deve merecer não só o apoio mas a
participação efetiva da sociedade, embora
seja insuficiente para promover a retomada do
crescimento. A ineficácia do aprofundamento
de cortes decorre da falta de limites para as
taxas de juros flutuantes e, portanto, para as
despesas financeiras do setor pôblico. Vale
lembrar que a maior parte do aumento da dívi
da externa não correspondeu a ingressos lí
quidos de recursos no País, mas ao financia
mento dos aumentos nas despesas de juros
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ocorridas a partir de 1978. Além disso a radl
calização das restrições fiscais, assim como
a recessão, não aumentam receitas nem
promovem as transferências fiscais na mag
nitude exigida. Dessa forma, a superação da
crise econômica passa necessariamente pela
superação do •gargalo externo" e pelo equa
cionamento polftico da questão econômica
global. Pressupõe, adicionalmente, austerida
de e eficiência fiscal.
PROPOSTAS DE SUPERAÇÃO DA CRISE

Dado o esgotamento da capacidade de ft
. nanciamento do setor público, uma estratégia
ve retomada do crescimento deve contemplar
o saneamento das fina_[lças públicas e o in
cremento do investimento do setor privado ca
pitalizado. Seria muita íngenuidade, no entan
to, esperar que o setor privado, tradicional
mente movido pelos incentivos governamen
tais, invista na perspectiva da confirmação da
desacreditada "Lei de Say", o que nos leva de
volta à questão das finanças públicas.
A recuperação da capacidade financeira
do Estado poderia ocorrer pela redução da dí
vida externa do setor público, através da
apropriação de parte do deságio, pela redu
ção no pagamento líquido de juros e pela con
tinuidade do esforço fiscal. A outra parte do
deságio da dívida externa poderia constituir
o incentivo para induzir o setor privado supe
ravitârio a realizar investimentos novos em
infra-estrutura, através da conversão da dívi
da. Dessa forma o Estado seria liberado para
adotar uma polltica fiscal equilibrada. Haven
do credibilidade e recomposição da receita
"ibutária líquida, o Estado poderia cumprir
'-',ais adequadamente o seu "papel social" e
de orientador do desenvolvimento econômico.
Os recursos do setor privado, capitalizado e
superavitário, dirigem-se hoje para os tltulos
públicos, para a especulação ou "fogem• do
Pars. Seu retorno às atividades produtivas
poderá ocorrer na medida em que haja pers
pectiva de retomada do processo de cresci
me!'lto com a dinâmica centrada nessas ativi
dades.
A sugestão de retomada que circula entre
grupos de empresários e trabalhadores se
encaminha no sentido de limitar as opções de
conversão da dívida, de forma a orientar essa
modalidade para a conversão em investi
mentos novos de infra-estrutura. A seqüência
do processo poderia ser a seguinte: o setor

privado compra a dívida externa do setor pCt
blico com deságio mínimo de 50% no exterior,
não Interessando a origem dos recursos para
realizar essa aquisição, Em seguida, os trtu
los da dívida adquiridos seriam trocados no
Banco Central por debêntures conversíveis
de empresas pCiblicas ou por certificados de
investimento (CI) de empreendimentos infra
estruturais novos, de acordo com o interesse
dos empresários-investidores. Trata-se de
substituir o credor externo do setor pCiblico
pelo credor interno; reduzir, via deságio, o en
dividamento externo, e trocar parte do paga
mento de juros que seria realizado pelo go
verno, por Investimentos cuja gerência pode
ria ser compartilhada com o setor privado.
Vale observar que, caso a proposta se en
caminhe para a simples troca de credor, atra
vés da amortização da dívida pôblica pelo
setor privado, realizada com cobertura cam
bial, a situação fiscal, monetária e cambial, no
curto prazo, não melhoraria significativamen
te. isso decorre do fato do setor pôblico conti
nuar por algum tempo a ter de desembolsar
os recursos (que não possui) para realizar.os
pagamentos de juros. A cobertura cambial pa
ra as amortizações poderia oferecer problema
na medida em que a manutenção de mega
su�rávits tenha custo elevado em termos de
subsídios, câmbio e expectativas. Se porém a
amortização da dívida externa do setor públi
co for efetivada com a entrega de ações de
empresas públicas, ou com recursos exter
nos e repatriados, evitar-se-ia o impacto mo
netário expansionista.
A recuperação financeira do Estado, no
curto prazo, exige a redução do nível relativo
das despesas financeiras externas, o que po
de permitir a redução do superávit comercial e
o alívio sobre o nível de liquidez. Adicional
mente, e de forma combinada, a estabilização
poderia ser dinamizada pela transferência de
recursos do setor privado para o setor pCiblico.
No contexto de viabilização da retomada
do processo de acumulação capitalista, com
base nas atividades produtivas, proporíamos,
especificamente, que fossem fixados limites
para a taxa de juros externa máxima que o
Pars aceita e que somente fossem pagos, na
forma de juros, 50% do valor devido pelo se
tor público. Os demais 50%, atê o limite má
ximo da taxa aceita, seriam utilizados para
amortizar a dívida externa pública. A amorti
zação se faria com a apropriação do deságio
de mercado (atualmente em tomo de 50%,
cujo percentual mínimo deve também ser fi-
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xado. Supondo a manutenção das taxas de
juros atuais e um deságio de 50% na aquisi
ção da dívida brasileira, esse esquema propi
ciaria, por exemplo, a utilização de US$ 30
bilhões em 5 anos, para amortizar US$ 60 bi
lhões do saldo da dívida externa pôblica (de,
suponhamos, US$ 100 bilhões). Naturalmente
que, em contrapartida, 9 governo teria que ga
rantir o pagamento integral da parte de juros
capitalizados enquanto amortiza o principal.
Dessa forma, ao final do processo, e admitin
do o cessamento de novos empréstimos e de
amortizações fora desse esquema, o governo
ficaria com um saldo de dívida nova •desa
giada• de US$ 30 bilhões e com o saldo re
manescente da sua dívida velha (atual), su
jeita a deságio, de US$ 40 bilhões, cujo valor
real seria de US$ 20 bilhões. Esse montante
pode ser compatível com a capacidade de
pagamento do setor pôblico, principalmente
se ocorrer a retomada do crescimento eco
nômico. Ademais, a amortização da dívida do
setor pôblico poderia ser financiada junto ao
setor privado, via conversão em novos pro
jetos de infra-estrutura.
Evidentemente que para financiar a amor
tização da dívida externa pôblica, o setor pri
vado exigiria incentivos. Esses poderão ser
viabilizados na medida que o governo ofereça
a metade do deságio apropriado da sua dívida
externa. Assim, a redução de US$ 60 bilhões
na dívida externa do setor pôblico, realizada
com apenas US$ 30 bilhões, seria financiada
pelo setor privado, que em troca receberia o
crédito de US$ 45 bilhões (e não dos US$ 30
bilhões que desembolsou). O pagamento e a
remuneração desses recursos teriam que
ocorrer de fonna mais favorável que a alter
nativa de pagamentos efetivos dos juros da
dívida externa (de US$ 60 bilhões). Além dis
so os desembolsos para investimento interno

deveriam se processar por tranches, confor
me a execução dos projetos e -a situação de
liquidez da economia. No càso, preferencial,
do setor privado desejar assumir o controle
efetivo dos projetos, não haveria necessidade
de qualquer desemboíso por parte do estado,
mas da emissão de certificados de investi
mento, debêntures ou ações.
As idéias apresentadas incluem de fonna
sintética algumas das diversas sugestões
relevantes surgidas no debate recente da
questão externa e na proposta de "pacto so
cial". Note-se que esse esquema admite a
realização de superávits comerciais eleva
dos, próximos ao necessário para manuten
ção do "equillbrio externo", mas aponta para '
sua rápida redução e viabiliza as transferê,t,,,-,'
cias fiscais necessárias à sua manutenção.
Por outro lado a redução do endividamento
externo do setor público tem reflexo favorável
sobre os juros e principal da dívida interna, o
que, aliado à perspectiva de folga cambial,
poderá reverter as expectativas dos agentes
econômicos.
Finalmente cabe ressaltar que uma pro
posta dessa natureza pressupõe pollticas co
ordenadas de fonna a evitar distorções que
anulem os efeitos positivos da redução na
despesa financeira externa do setor pôblico.
A polftica econômica não poderia permitir a
perda da capacidade de induzir a alocação de
recursos, nem distorções como financiamen
tos de qualquer natureza a grupos investido
res na "conversão da dívida", venda de ativos
públicos 'a preços irrisórios, ou expansão
exagerada do consumo interno, por exemplo.
Nesse sentido, é muito importante que o de
bate explicite propostas concretas, preferer
cialmente viáveis no curto prazo. Do contrá"--'
predominará a força inercial do status quo.

_____________ CARTA DE CON,JUNTURA CORECON/DF • ANO 2 • Nl115 • PÁG. 07

"INFLAÇÃO, DÉFICIT PÚBLICO E
TRANSFERÊNCIAS DE RENDA". *1/
RECOMENDAÇÕES DE POUTICA
Jos4 Cal1os de Assis*

• 1/ Extral'dOde recente artigo oom o mesmo tftulo,
ainda não publicado.
• Economista, Jornalista. Assessor da Presidência da
Confederação Nacional da lndõstrla. autor dO recém •
lançado"AnálisedaCrlse Brasileira" (Editora Forense).

Esta análise não tem objetivos acadêmicos,
mas é um roteiro de reflexão para orientação
de medidas práticas de poll\ica econômica.
Ela leva às seguintes conclusões:
1. A inflação brasileira só pode ser rever
tida mediante controle temporário, mas gene
ralizado, de preços, salários e juros; contudo,
em face da experiência acumulada com os
dois programas anteriores de estabilização, a
eficácia de um novo programa dependerá de
sua credibilidade perante a opinião pública, o
que por sua vez impõe que o controle tempo
rário e flexível de preços se faça a partir de
uma polftica de rendas negociada entre tra
balhadores e empregadores.
2. Não haverá eficácia no programa de
estabilização se não vier articulado a um pro
grama de retomada de investimentos para re
verter a estagnação econômica, permitindo
com a elevação da renda global a acomoda
ção das pressões redistributivas oriundas, no
curto prazo, das flutuações de preços relati
vos internos e internacionais e, no médio, do
crescimento da população, da chegada de
novas levas de trabalhadores ao mercado de
trabalho e dos estrangulamentos d·e oferta;
3. O programa de investimentos deve vi
sar, prioritariamente, à recuperação, moderni
zação e ampliação da infra-estrutura econô
mica, hoje a cargo do setor produtivo estatal,
e cujos níveis de ineficiência, determinados
sobretudo por um processo de descapitaliza
ção ao longo de toda esta década, ameaçam
estrangular também a eficiência do setor pri
vado por limitações físicas e de produtividade
na rede ferroviária e de portos, no setor de
energia elétrica, na rede de estradas de roda
gem, na siderurgia básica e até mesmo nas
telecomunicações;
4. O desequillbrio estrutural do setor pú
blico e, notadamente, do Governo Central caracterizado pela existência de uma dívida
líquida das autoridades monetárias, com forte
componente externo, sem contrapartida de
ativo interno capaz de gerar receita para hon
rar o serviço correspondente - impede que o
Estado recupere o papel tradicional de liderar
o programa de investimentos de infra-estrutu
ra. Essa constatação se tornou irrecusável
depois que a crise dos juros, na virada da dé·
cada, seguida pela geração de mega-superá
vits comerciais e altas transferências de re
cursos reais para o exterior, expôs as conse
qüências patrimoniais perversas da atuação
do estado como agente catalizador do inves
timento a partir de empréstimos externos a ju-
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ros flutuantes. Este padrão de financiamento
está superado de forma definitiva, e o tratamen
to convencional da dívida brasileira supõe
uma relação de drenagem permanente de re
cursos, sem contrapartida de novos ingressos.
5. O círculo vicioso de dívida externa e
interna se expressa na pressão redistributiva
contra salários e receita pública corrente
através da aceleração inflacionária, aumento
de juros internos, desequillbrio cumulativo do
Governo Central, com a expansão continuada
da dívida externa. Este círculo s6 pode ser
rompido se enfrentado, simultaneamente, o
problema da dívida externa, da inflação inter
na e da retomada do investimento em infra
estrutura;
6. O setor privado afastou-se do setor de
infra-estrutura pelas alternativas de maior
rentabilidade e mais rápida maturação dos in
vestimentos em outras áreas da economia,
também de menores riscos pollticos� entre
tanto, se projetos individualizados de infra
estrutura puderem ser financiados com base
na conversão, pelo valor de face, de tltulos da
dívida externa brasileira adquiridos aos ban
cos credores com deságio de 50%, mínimo,
eles passarão a ter uma elevada e compen
sadora rentabilidade real;
7. A conversão da dívida em investimento
novo de infra-estrutura, por esse mecanismo,
é a única forma realista de ir-se cancelando,
progressivamente, o desequillbrio estrutural
do Goveno Central. Esse cancelamento equi
vale à troca, subsidiada pelos credores ban
cários originais, do passivo do Banco Central
junto aos bancos, por passivo do sistema
econômico contra os adquirentes dos tltulos
desagiados, que tanto podem ser investidores
estrangeiros quanto brasileiros interessados
em repartir capital; ou, ainda, de investidores
internos que queiram participar de um pro
grama especial de compra de tltulos desagia
dos para conversão em investimentos de risco;
8. Para reduzir o impacto monetário inter
no do programa de conversão, é necessário:
a) coordenar, sob uma autoridade colegia
da, os diversos projetos novos individualiza
dos elegíveis para o programa de privatização
por conversão de dívida, cancelando-se a
possibilidade de conversão, com ou sem de
ságio, para empreendimento pronto e quais
quer investimentos não indicados;
b) criar mecanismos que permitam, alter
nativamente, o registro como investimento de
risco direto ou como aquisição de debêntures
e ações de empreendimentos novos do titulo
de crédito a ser convertido, cancelando-se,

no ato, a obrigação externa, em contrapartida
da assunção, pelo Banco Central, de com
promisso de liberar os correspondentes ·re- ·
cursos em cruzados em tranches determina
das pelo cronograma dos respectivos inves
timentos físicos;
c) garantir cobertura cambial a investido
res internos que queiram participar do pro
grama, do que resultará um imediato impacto
contracionista na economia, mais do que sufi
ciente, se bem planejado, para cobrir as tran
ches iniciais do cronograma de liberações.
9. No período concertado da polltica de
rendas - definida como controles negociados
da evolução dos salários, dos preços e dos
juros - a pólltica monetária deve ser passiva,
em especial no open, onde não se busca,.., ,
necessªriamente compensar a inflação, e�
bora uma taxa de inflação projetada possa vir a
ser usaaa como parâmetro máximo nas ope
rações; a polltica financeira se orientará no
sentido de restabelecer o princípio do maior
prêmio por maior prazo nas aplicações; a prá
tica de uma taxa de rentabilidade, no open, li·
geiramente abaixo da inflação, bem corno a
redução (forçada, se necessário, por emissão
monetária) da taxa primária de colocação dos
tltulos públicos, reduzirá as tensões redistri
butivas contra os salários e a receita do setor
produtivo estatal, num curso inverso ao que
se tem praticado desde o início dos anos 70;
1 o. A redução da taxa de juros interna de
ve ser acompanhada de pollticas destinadas
a evitar a especulação com ativos reais,
afastando-se, porém, como parâmetro de po
lllica, a premissa de que a queda de juros no
open ou da taxa primária de remuneração
dos papéis públicos venha provocar um pro
cesso de desintermediação. As aplicações �
curtíssimo prazo que giram no mercatir..;
aberto correspondem a capital de movimento
ou a saldo de caixa diário e simplesmente não
têm alternativa de aplicação em ativos reais.
Neste caso, a redução dos juros equivale, se a
taxa cai abaixo da inflação, a submeter esse
fluxo de capital de giro ao efeito parcial da
corrosão inflacionária, porém muito menor que
o efeito total que se abate sobre os salários, e
bem mais tolerável que o efeito de uma hipe
rinflação, ou do calote na dívida interna, a que
eventualmente nos levará a Insistência no
programa ortodoxo. Já para a parte das apli
cações no mercado aberto que corresponde,
de fato, a poupança privada a prazo, o cuida
do será o de compatibilizar sua rentabilidade
com a de aplicações alternativas, levando em
conta prazo, segurança e liquidez.
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HÁ SAÍDAS PARA A POUTICA
SALARIAL?
Adolfo C.A.R. Furtado•

O tortuoso processo de transição demo
crâtica vivido pelo País no passado recente
acabou pqr se tomar um grande laboratório
para a polftica salarial, notadamente a partir
de 1985, com a autodenominada Nova Repú
blica.
A negociação coletiva, apesar da sempre
presente coerção policial, ganhou novos
contornos e ampliou seu raio de ação, ajuda
da pela disposição governamental em não in
tervir nas entidades sindicais através da cas
sação de suas diretorias.
As polfticas institucionais de reajuste de
salârios conheceram, nesse período, três
sistemâticas diferentes: os reajustes semes
trais, a escala móvel e os reajustes mensais
com base na inflação média do trimestre ante
rior. Além disso, as autoridades econômicas
procuraram, através de dois choques hetero
doxos, redefinir a distribuição de renda por
decreto, provocando inúmeros impactos em
salârios e preços relativos.
O salârio mínimo chegou ao fundo do po
ço, em termos de poder de compra, e o go
verno acabou forjando uma nova polftica para
desvinculâ-lo dos demais salârios, teorica
mente a ele indexados, Criou-se, assim, o Pi·
so Nacional de Salârios e o Salârio Mínimo de
Referência, como tentativa de promover uma
recuperação real do piso salarial da econo
mia.
Finalmente, a política de salârios para os
trabalhadores do setor público federal foi um
retrato fiel da voraz atividade legisladora do
governo na matéria. Dois novos órgãos cole
giados (o Conselho lnterministerial de Salâ
rios das Empresas Estatais - CISEE e o
Conselho lnterministerial de Remunerações e
Proventos - CIRP) foram criados, e deles
brotou uma miríade de normas, resoluções
e instrumentos de controle. As enormes dis
torções geradas nos salârios relativos e na
estrutura ocupacional do setor público jâ fo
ram exaustivamente tratadas em artigos ante
riores da Carta de Conjuntura e não precisam
ser aqui repetidas.
AS LIÇÕES DO PASSADO
1. As políticas de reajustes

* Economista do CORECON-DF

Passados três anos e meio, o observador
perplexo pode ser levado a concluir que se
tentou de tudo na ârea salarial e praticamente
nada teria dado certo, não fossem certos fato
res "exógenos", como o razoâvel desempe-
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nho do emprego, apesar do quadro de desa
celeração da economia pós-Cruzado, e a
crescente capacidade de mobilização e bar
ganha da elite da classe trabalhadora.
O GrMco compara a evolução do salário
real de um trabalhador hipotético, que depen
de integralmente da polltica do governo para a
fixação do seu nível de remuneração, com a
trajetória dos rendimentos médios de um gru
po de trabalhadores de empresas estatais.
A comparação dá uma idéia clara de que
as diversas pollticas de reajuste ensaiadas no
período 85/88 não foram, por si sós, bem su
cedidas em seus objetivos de protegerem os
salários da corrosão inflacionária.
Estes mecanismos de reajuste, como se
sabe, pouco têm em comum além do fato de
se constituírem em indexadores baseados na
inflação passada. A experiência, portanto, foi
suficientemente rica para dela extrairmos al
gumas lições. Vejamos alguns pontos.
A sistemática do período pré-Cruzado, que
garantia teoricamente a reposição integral da
inflação com periodicidade fixa semestral,
chegava a causar perdas de ceca de 40o/o
entre períodos de reajuste, para um patamar
de inflação em tomo de 10% mensais. As
categorias que não reuniam condições para
exercitar integralmente sua capacidade de
barganha (como era o caso dos trabalhadores
das empresas estatais do nosso exemplo)
viam seu salário médio diminuir absoluta e
relativamente, "vis-à-vis" as remunerações
de trabalhadores mais organizados, que já
conseguiam, via negociação direta, o encur
tamento do período de reajuste.
O congelamento do Cruzado, se pudesse
ser abstraído do enorme conflito distributivo e
dos desequillbrios na estrutura produtiva que
estavam sempre presentes durante sua vi
gência, de forma aparente ou velada, parece
demonstrar ser melhor a inexistência de polí
tica de reajuste salarial, se a inflação é baixa
(ou seja, se a luta pela distribuição da renda
entre os diversos grupos sociais não está acir
rada), do que qualquer indexador, por mais
perfeito que seja, em meio a um sério conflito
distributivo.
A escala móvel de salários trouxe a inova
ção técnica de transformar o período de rea
juste em um dado endógeno, embora com
poucos resultados práticos. Os segmentos
capitalistas com capacidade de fixação de
preços, ao empreenderem um processo de
recomposição de margens de lucro, acaba
ram por transformar a escala móvel em um

mecanismo de reajuste com periodicidade
mensal, que é o limite mínimo de tempo, por
definição, para a correção dos salários. Per
cebendo· esta tendência, ainda em novembro
as autoridades econômicas "reinterpretaram"
a escala móvel, estipulando em 20% a taxa
de reajuste, mesmo que a inflação acumulada
ultrapassasse em muito este percentual.
A inflação, como era de se esperar, saltou
rapidamente para o patamar de 20% e iria fa
talmente a mais, para forçar uma deterioração
dos salários compatível com a distribuição de
renda desejada pelos capitalistas, se não fosse o novo choque heterodoxo do Ministro
Bresser Pereira, que impediu a ordem natural
dos acontecimentos de mostrar o caráter · ,
também imperfeito desse mecanismo de rea-V
juste.
Após o breve e parcial congelamento do
Plano Bresser, que criou profundas distor
ções relativas de salários, em função das di
ferenças de resíduos inflacionários entre ca
tegorias, inaugura-se a era da Unidade de
Referência de Preços, que passou a indexar
mensalmente os salários pela média geomé
trica da inflação do trimestre anterior. Bresser
julgava ter restabelecido uma taxa de salários
compatfvel com o equillbrio macroeconômico,
mas os próprios empresários encarregaramse de negar a tese, concedendo antecipação
de resíduos e URP's, cobrindo a diferença
trimestral acumulada entre as antecipações
legais e a variação do IPC, etc. Por este mo
tivo, até mesmo categorias com um poder
médio de barganha, como é o caso do nosso
exemplo, conseguiram manter constantes ou
mesmo ampliar levemente suas remunera
ções reais, a partir de setembro de 1987. Em
suma, a URP passou a ser, por conseguinte,
apenas um patamar mínimo de reajustes para'-'
os trabalhadores mais organizados.
A primeira conclusão básica da análise do
período é a de que os reajustes baseados na
inflação passada parecem ser pouco eficien
tes na manutenção dos salários reais dos tra
balhadores, mesmo que se tornem mensais,
independentemente do período usado corno
referência para o cálculo do reajuste. No en
tanto, contribuem perversamente - ao lado de
outros indexadores - para que o patamar de
inflação seja sempre rígido à baixa.
Em segundo lugar, é patente que as cate
gorias mais organizadas conseguem sempre
aumentos nominais superiores ao determina
do em lei, mas existem intervalos bem claros
de variação do salário real, que não são de-
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terminados nem pelo Governo, muito menos
pelos trabalhadores, mas pelos setores oligo
polistas do empresariado. A menos que sua
capacidade de fixação de preços seja con
trarrestada quer por um controle administrati
vo de preços eficaz ou por medidas que am
pliem a concorrência em seus mercados, o
círculo vicioso de preços e salários está fada
do a continuar.
Finalmente, o malogro do Cruzado e a
"desobediência civil" -durante o Plano Bresser
- que redundaram ambas em aceleração de
preços - deixam claro que as elites nunca pa
recem dispostas a aceitar perdas nas parce
las de renda de que se apropriam. Esta ê a
razão fundamental para que as diversas ten'-' tativas de realizar pactos e entendimentos
nacionais tenham falhado atê agora.
2. A política de salário mínimo

Os segmentos. mais desprotegidos da
classe trabalhadora, por sua vez, tiveram de
amargar ao longo da Nova República as con
seqüências do enorme distanciamento entre o
discurso populista e a prática heterodoxa, que
acabou por fazer inveja, em termos de fixação
do salário mínimo, aos mais renhidos defen
sores do neoliberalismó. Não fosse o aqueci
mento do mercado de trabalho Iniciado em
fins de 1984 e potencializado durante o Cru
zado, os rendimentos reais dos trabalhadores
que ingressam no mercado e dos menos qua
lificados teria sofrido uma deterioração de
cerca de 37% em dois anos.
O piso institucional atingiu, em junho de
1987, seu mais baixo valor real desde 1959 e
o alarde deste fato provocou, assim, uma mu
dança radical na polltica, Proibiu-se a utiliza
-;ão do salário mínimo, agora chamado Piso
'-'Nacional de Salârios, como indexador de re
munerações e outros contratos e fixou-se,
como meta, dobrar seu valor real em quatro
anos.
Pouco se conseguiu além de reverter a
queda real iniciada desde maio de 1985. O
Piso efetivamente cresceu cerca de 17% em
relação à data de sua criação mas, desde
a implantação da chamada polltica "feijão com
arroz", nada se alcançou além da manuten
ção do seu valor real. De qualquer modo, em
bora aquém do necessário, são dos poucos
resultados positivos que ainda se podem
apresentar.
UMA MODESTA VISÃO DA UTOPIA

Fracassadas tantas experiências, surge o

dilema: ainda resta algo para se tentar? Não
parece haver dúvidas de que um dos entra
ves importantes para o alcance de uma ver
dadeira democracia no Brasil reside não ape
nas na baixa taxa de salârios da economia,
que ê basicamente determinada no (desigual)
jogo de forças entre trabalho e capital, mas
também na enorme disparidade existente en
tre salários.
Uma polltica salarial talhada para corrigir
essas enormes distorções deveria ter, como
programa mínimo de curto prazo, dois objeti
vos fundamentais.
O primeiro seria o de estancar a piora da
distribuição funcional da renda, mediante me
canismos que garantissem não apenas esta
bilidade dos salârios médios reais, mas tam
bém a incorporação dos ganhos de produtivi
dade da economia. Um estudo recente elabo
rado por Carlos Alberto Ramos demonstra
que mesmo a parcela mais organizada dos
trabalhadores da indústria não tem sido capaz
de se apropriar da não desprezível elevação
da produtividade ocorrida desde 1975.
O segundo objetivo seria distribuir esses
ganhos de produtividade de forma diferencia
da, privilegiando com maiores aumentos reais
os trabalhadores na base da pirâmide salarial,
através de uma polltica mais agressiva de
elevação do Piso Nacional de Salários.
A questão é que mesmo essa modesta vi
são da utopia de curto prazo no Brasil encon
tra obstâculos praticamente intransponíveis,
quando se avaliam as condições objetivas pa
ra sua Implementação. Esses entraves resi
dem basicamente no baixo grau de disposi
ção para a renúncia aos privilégios jâ conse
guidos pelas elites. Não é a toa que as re
centes declarações de empresârios e dos
sindicatos mais organizados em torno de um
pacto social deixam clara a enorme disposi
ção para o entendimento, desde que não
sejam tocadas as parcelas de renda que
cada segmento detém.

O recente documento do Fórum de Em
presârios frisa que só faz sentido sentar à
mesa de negociação se forem tomadas medi
das efetivas para o corte do déficit público.
Certamente a grande maioria dos empresá
rios estâ disposta a defender medidas morali
zadoras e de austeridade, conquanto que os
subsídios e incentivos de que se beneficiam
permaneçam intocados.
Por sua vez, um dos representantes dos
trabalhadores condicionou a participação no
pacto social à introdução do reajuste mensal
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pela inflação do mês anterior. Não consegue
perceber que, na ausência de uma real inten
ção de colaboração por parte daqueles que
têm o poder de fixar preços, tal sistemática
meramente aceleraria a inflação e, mais uma
vez, as parcelas menos organizadas dos tra
balhadores pagariam a maior parte da conta,
ampliando-se cada vez mais o leque salarial.

da escassa legitimidade de interlocutores.
Não se pode esperar, "a priori" que institui
ções que representam interesses corporati
vos, quer do capital, quer do trabalho, possam
sozinhas discutir questões que extrapolam
seus interesses imediatos. Este papel com
plementar deveria ser preenchido por partidos
pollticos e pelo Governo, mas ninguém em sã
consciência é capaz de afirmar que um e ou
tro possuam hoje em dia identificação com
segmentos amplos da sociedade, para pode
rem melhor representá-los. Só nos resta es
perar por um milagre.

O principal problema, portanto, que condi
ciona o suceso de uin pacto social no Brasil,
mesmo com a implementação de um progra
ma tão modesto quanto o proposto aqui, é o
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A DÍVIDA EXTERNA E AS
LIMITAÇÕES AO CRESCIMENTO
ECONÔMICO

1. O acordo recentemente firmado entre o
governo e comunidade financeira internacio
nal representa nova oportunidade de reflexão
em torno dos fatores limitativos do cresci
mento éconômico brasileiro. Fundamental
mente, Interessa, no caso, saber se estamos
pressionados por uma restrição de poupança
ou por uma restrição de balanço de paga
menlos. Ou seja, trata-se de velha discussão
formaHzada por Chennery com o famoso mo
delo dos dois hiatos.
2. Do diagnóstico que se venha a fazer,
decorrem conseqüências importantes em
termos de análises dos efeitos do capital ex
terno no crescimento, da conversão de dfvida
externa em investimentos diretos e da própria
forma de renegociação da dívida externa.
3. A conjugação das duas restrições do
crescimento ê examinada com detalhes em
Sacha (1) e De Castro (2), podendo ser muito
grosseiramente resumida e visualizada por
intermédio do gráfico 1.

Canos Eduardo de Freitasº
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4. A reta SS, que define a restrição de
poupança, mostra, para uma situação onde o
produto efetivo seja igual ao produto potencial,
o "trade-off" entre exportações e investimen
tos. A reta BB - restrição de balanço de pa·
gamento - indica, para cada nível de investi
mentos, o volume de exportações requerido
para manter o balanço de pagamentos equili
brado, considerando as necessidades de im
portações e de pagamento do serviço da dívi
da externa, ao lado dos novos empréstimos,
financiamentos e investimentos ºque possam
ser obtidos.
5. A reta SS desloca-se para a direita em
função basicamente de aumentos de taxa de
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poupança e vice-versa. Ou seja, à medida em
que se aumentava a taxa de poupança, abre
se espaço simultaneamente para maiores ex
portações e Investimentos, e, por conseguin
te, crescimento econômico mais elevado.
6. A reta BB tem sua posição influenciada
pelo volume de dinheiro novo passível de ser
captado nos mercados financeiros internacio
nais, incluindo-se af as operações administra
das de aportes de novos recursos, a exemplo
do acordo recente com os bancos credores
do Pars, onde foram levantados US$ 5,2 bilhões
em novos empréstimos.
7. A visão de conotação mais estrutura
Usta sustentaria que pelas baixas elasticida
des de resposta do comércio exterior nos
pafses em desenvolvimento a mudanças nos
preços relativos, as exportações ficariam li
mitadas em um patamar (X no gráfico 1) que
não pennitlria a realização pfena do potencial de
poupança do Pafs. Em outras palavras, o in
vestimento seria de 10 não de 11•
8. Dada a rigidez das exportações, a (mi
ca fonna de concretizar o nível 11 de Investi
mentos seria a obtenção de maior volume de
recursos externos, de tal fonna que BB se
deslocasse atê B'B'. Em tais circunstâncias,
o endividamento externo é inevitável para a
concretização de uma taxa de crescimento
mais elevada.
9. O ponto de vista mais ortodoxo ê anali
sado no gráfico 2.
GRÁFICO li
X
U)

'°w

�

a:

o
a..
X

�

X3
X1
X2

12

13

,(INVESTIMENTO)

1O. Aqui, as exportações supostamente
podem atingir o nível x 1 permitindo a realiza
ção plena do potencial âe poupança do país.
Assim, o pafs sob exame teria duas alternati
vas para aumentar o investimento.
11. A primeira seria procurar financiamento
externo adicional que possibilitasse o deslo
camento da reta BB, digamos, atê B'B'. As
exportações poderiam se reduzir atê x2 e o
investimento aumentar atê 13• Observe-se
que o efeito do fluxo extra de recursos exter
nos sobre o aumento do investimento ê menor
que no caso anterior, quando a restrição era
de natureza cambial. A expansão do investi
mento de 10 para 11 ê mais expressiva que a
que se verinca de 12 para 1 •
3 em aumentar
12. A segunda consistina
-=
taxa de poupança interna, de tal sorte que a
reta SS se deslocasse para S'S' e o nível 13
de investimento interno fosse viabilizadõ
mesmo com a restrição de financiamento ex
terno correspondente às realidades concretas
dos mercados. internacionais, sem que se
procurasse expandir adicionalmente a dívida
externa. As exportações e o investimento
cresceriam simultâneamente.
13. Estratégicamente, e de um plano muito
geral, portanto, a segunda e mais fundamental
dHerença entre as duas situações consiste
em que, na segunda, quando a restrição ê de
poupança, o país tem, ao menos em tese,
dois caminhos à sua frente. Um, que requer
sacriffcio do consumo presente mais forte,
onde se evitam expansões adicionais de dívi
da externa e, portanto, sacriffcios maiores no
consumo futuro em função de pagamentos li
quídos do serviço da dívida. Estamos consi
derando que a trajetória de endividamento
bate, mais cedo ou mais tarde em seu limite, o
que obrigará a pagamentos líquidos do serv'-!
""'
ço da dívida (mais ou menos o que se tem �
passado com a América Latina a partir de
1981 e 1982). Além disso, descartamos hi
póteses de doações internacionais, principal
mente a países de renda média como o Brasil.
14. Ou seja, quando a restrição ê de pou
pança, o recurso a maior endividamento ex
terno ê uma opção e não uma via de crescí
mento inevitável. Em outras palavras, ao me
nos em tese, pode o pafs se desenvolver com
menos volume de endividamento. O recurso à
poupança externa representa um alívio ao
esforço interno e nessa linha de raciocínio, ê,
em geral, visto na comunidade das nações in
dustrializadas como substitutivo para a inca
pacidade polftica das elites dos países em

r.._;
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desenvolvimento de mobilizar recursos inter
nos para investimentos.
15. Examinemos a situação brasileira. Pa
rece evidente, no caso de nosso País, que
tanto as exportações como as importações,
apresentam grande sensibilidade a mudanças
de preços relativos, de tal sorte que, sob o
ângulo do balanço de pagamentos, o atual
formato de renegociação da dívida externa
não ê por si restritivo ao crescimento econô
mico. Isto quer dizer que ele permite a reali
zação plena do potencial de poupança do
País. Estaríamos, portanto, situados no ponto
A do gráfico li:
16. Pode ocorrer, no entanto, que o nível 12
, de investimentos, determinado pelo patamar
vx1 de exportações, se situe aquém do ne
cessário para sustentação de uma taxa de
crescimento politicamente gerenciável.
17. A solução do problema de aumento dos
investimentos pode, por conseguinte, vir de
um aumento de taxa de poupança interna ou
da obtenção de maior financiamento externo,
ou ainda, de uma combinação de ambas as
coisas.
18. Claramente o financiamento externo
privado encontra-se hoje fechado ao Brasil
para novas operações, exceto talvez para
transações localizadas, de prazo curto e
custo elevado. As fontes oficiais, bilaterais ou
multilaterais, são como se sabe, limitadas,
operacionalmente lentas e condiciona'das à
implementação de determinadas orientações
de polltica econômica conjuntural e, atê mes
mo, a medidas de desenvolvimento setoriaL
19. Restaria, antes de se perseguir o au
mento da taxa de poupança interna, a assun
ção de posições duras na questão de dívida
externa de forma a obter refinanciamento par\..,, cial dos juros. Isto foi tentato pelo Brasil com
a moratória de 1987, mas o governo optou,
agora no início de 1988, por um acordo nas
bases conceituais já assimiladas pela comu
nidade financeira internacional. Naturalmente,
os efeitos colaterais do enfrentamento, tanto
econômicos como polltlcos, de curto e médio
prazos, devem ter pesado naquela decisão
governamental.
20. Isto nada obstante, toda a concepção
de renegociação da dívida externa dos países
do Terceiro Mundo se baseia no princípio de
que a restrição aos pagamentos do serviço
da dívida ê de natureza cambial. Com isso, os
esquemas de refinanciamento do principal, ou
de aporte de dinheiro novo administrado,
olham sempre as potencialidades da balança

comercial, de per si, como fonte de um exce
dente de divisas para pagamentos dos juros,
independentemente do esforço de poupança
interna que compatibilizaria os saldos comer
ciais com crescimento econômico razoável e
certa estabilidade de preços. Esta segunda
parte do problema ficaria por conta dos pro
gramas de ajuste econômico do Fundo Mo
netário Internacional.
21. Dessa dicotomia das restrições de
poupança e de balanço de pagamentos ao
crescimento econômico, originam-se parado
xos como o que se observa na economia
brasileira desde 1984, quapdo, ao vigor do
setor externo, se contrapuseram, no âmbito
interno, pressões inflacionárias crescentes e
crescimento econômico inconstante.
22. Evidentemente, a problemática como
um todo ê suficientemente complexa para es
capar aos modestos objetivos deste artigo.
Todavia e, na medida em que se reconheça a
natureza interna e não cambiai das ciflculcla
des atuais, poderia eventualmente ser conce
bida uma estrutura de renegociação da dívida
externa que encarasse o problema de frente e
visasse diretamente o seu ponto fulcral - as
dificuldades financeiras do setor põblico da
economia brasileira.
23. é claro que acaba de ser assinado um
acordo com a comunidade financeira interna
cional, acordo este que contempla importan
tes avanços conceituais como, por exemplo, a
reformulação das cláusulas que, nos acordos
anteriores, permitiam penhora das reservas
cambiais brasileiras em casos de inadimplên
cia. Assim, foi afastado aquele tipo de pres
são, e, além disso, introduziu-se explicita
mente cláusula que prevê a realização de
consultas entre as partes caso fatores super
venientes afetem o equillbrio do contrato. Não
ê, portanto, momento de se rever tal acordo.
24. Por outro lado, embora não tenhamos
dt'Jvldas sobre a capacidade de seu cumpri
mento pelo Brasil, do ângulo do balanço de
pagamentos, restam claras reservas sobre o
espaço polltico que possa existir para o au
mento da carga tributária, implícito no esforço
de poupança necessário à sustentação dos
saldos comerciais, paralelamente à expansão
dos investimentos produtivos.
25. Pode ser que as fontes oficiais de cré
dito externo venham a allviar o gargalo interno
do desenvolvimento brasileiro, em futuro pró
ximo. Podem também ocorrer sucessos im
previstos na polftica governamental voltada
para o aumento da taxa de poupança interna.
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26. Se nenhuma dessas duas hipóteses se
verificar, provavelmente um novo encami
nhamento da questão da cfvida externa será
inevitável. Nessa linha de idéias é que se en
quadraria uma nova ooncepção de renego
ciação da dívida externa, onde se abandona
ria o ângulo cambial, trabalhando-se o pro
blema do ponto de vista da solvência e liqui
dez dos devedores internos; de sua respecti
va capacidade de geração efetiva e genuína
de cruzados para honrar os compromissos da
dívida interna.
27. Ora, o setor pôblico concentra hoje
cerca de 85% da dívida externa, percentual
que iria além de 90% se considerássemos
como do setor pôblico as dívidas de opera
ções 63 repassadas a empresas do Estado,
bem como os depósitos do setor privado no
Banco Central sob a égide da Resolução n9
432. E é o mesmo setor público que apre
senta os sintomas de profundo estrangula
mento financeiro.
28. Nesse sentido, eventualmente, poder
se-ia conceber um tipo de renegociação que
separasse claramente a dívida externa em
dois grandes segmentos:
a) o setor privado e as estatais produti
vas independentes financeiramente do Tesouro; e
b) o próprio Tesouro, o Banco Central,
os Governos estaduais e municipais, as es
tatais não produtivas e, das produtivas,
aquelas que dependem do Tesouro para o
serviço da sua dívida externa.
29. Apenas o Grupo definido em (b) teria
sua dívida objeto de renegociação pelo Go
verno. As entidades compreendidas em (a)
contariam com cobertura cambial para trans
ferir seu serviço da dívida, caso, evidente
mente, dispusessem dos cruzados para fe
chamento de câmbio. Importante acrescentar
que o Tesouro não daria mais seu aval em
operações de crédito externo, O esquema
poderia ter as seguintes vantagens:
a) eliminaria praticamente as discus
sões em tomo do "relending" e do "onlending"
porque a reestruturação da dívida já se pro
cessa diretamente com as ilstituições que
dela precisam e não têm, por hipótese, condi
ções de pré-pagar sua dívida;
b) dá uma dimensão clara ao problema
de conversão da dívida e resolve os dilemas
do Banco Central com a chamada "conversão
informal" (pagamento em cruzados de dívida
externa);
c) facilitaria uma eventual flutuação do

câmbio, que aliás, talvez devesse se çonside
rar no escopo da nova polftica industrial do
governo;
d) parece uma via mais fácil politica
mente para assumir posições negociais du
ras;
e) as negociações poderiam ser con
duzidas bilateralmente. O Banco Central
orientaria apenas as condições básicas, de
prazos e "spreads". Talvez por ar se pudesse
finalmente quebrar o monolltico comitê de cre
dores; eventualmente se formariam vários
comitês e a apreciação das condições espe
cificas de cada devedor poderia levar a solu
ções mais criativas;
f) os banqueiros teriam condições de
examinar os projetos respectivos e a situaç�
especifica de cada empresa ou "holding"; a
participação de entidades como o Banco
Mundial poderia ser mais efetiva.
30. Como desvantagens ou problemas da
estratégia mencionada, ocorrerfa-nos citar.
a) a existência de garantia da República
nos empréstimos em ser;
b) a situação dos bancos repassados
de operações 63 a entidades do setor pôblico
poderia ficar delicada; talvez estas operações
tivessem que ser consideradas no grupo (b);
c) o receio de que novamente se vies
sem a criar barreiras a transferências para o
exterior dos setores e entidades em condi
ções de gerar recursos genuínos para paga
mento do serviço da dívida poderia inibir no
vas operações de empréstimos com estes
mesmos setores e entidades, Dessa forma,
corre-se o risco de gerar um problema de
subfinanciamento daquelas áreas em melho
res condições para adquirir novo endivida
mento.
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(1) Sacha, Edmar L. "Crescimento com
oferta limitada de divisas: uma reavalia
ção do modelo de dois hiatos". Pesqui
sa e Planejamento Econômico, Vol. 12,
agosto 1982, n9 2, p. 285.
(2) De Castro, Steve "Two gaps with foreign
del:1t the Chennery result on the pro
ductivity of aid compared and illustrated
with Brazilian parameters." Texto para
discussão n9 165, mimeo. Dept9 de
Economia - Universidade de Brasnia,
agosto/86.
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YOSHIAKI NAKANO (FGY-SP)
MÁRIO TINOCO (UnB)
LUIZ ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA (CoFEcon)

DEBATE DE CONJUNTURA
SAIDAS PARA CRISE

DIA: 12/10/88
HORÁRIO: 20:00 Horas
LOCAL: Auditório da Associação Comercial
Ed. Palácio do Comércio, 1 g andar

do DF

PROMOÇÃO: CORECON-DF, CoFEcon e Dept9 Economia - UnB)
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CONVÊNIOS
O Conselho Regional de Economia - Dls1ltto Federa� Instituiu uma �e de Convênios com o objetivo de
ampliar os beneffcios aos seus ftllados.
Segue a lista atual de Convênios:
Uvnu1a PROPEL
CasaMasson
Casa do Rio Grande
do Sul
TabacoCla
Chalê Presentes
Pollyanna Presentes

5�:!or

MllaUomo
Cores e Malhas Boutlque
Boutique Infantil •
Brasllia
Veiga

Dr' Cleuza Tonáclo
Cl(nlca Dr. Carlos
Alberto de Freitas
Casa de Sallde St' Helena
Casa de Sallde St' Lllcia
Hospltal St' Marta
Clrnlca Odormlõglca Braslllense
Centro OdontóloglcoEspec. de Brasllla
Lapac

Lojas
Àvlsta 10%
À vista 15%
Armação 10%
Crediário 5%
Avista 10%
3 pgtos se juros
Artigos para presentes 10%
Artigos para fumantes 5%
Exceto fumos e cigarros
Àvista 10%
À vista 10%
� a 30%
Avista 10%
À vista 10%
À vista 10%
15 a 25%
Avlsta 20%
À vista 14o/o
Serviços M4kllcos
Dentista
Clrnlca Geral e Cardlol6glca

ses Ed. Embaixador - Loja 61

CRS 504 - BL B - Loja 55
SDN • Conj. Nacional BSB L. 109
CLS 207 BL A Loja 07
CLN 302 BL C Loja 11
SOS Ed. Miguel Badya L. 63
SOS Conj. Nacional BSB Têrreo
SOS Conj. Nacional BSB
, '
'i!landar
Parkshoplng
\..,.,
CLS 304
CLS 304
CLS 111
ses Ed. Ceará Lojas 01/02/03
CLS 107 BL A Loja 22
CRS 505 BL C Loja 23

ses Ed. Arnaldo Vilares s/416
CMB W/3 Sul 716 BL F s/401

Laboratõrlo de Patologia Clrnica

SHLN Conj. J O. 01
$HLS O. 716 Conj. C
Àrea Esp. n9 02 SES - Tag. • DF
SOS Conj. Nac. BSB Sala 4.078
SMHN Ed. das Clrnlcas 807/9
SDN CNB L. 3.003
Ed. Central I QC 12 BL E s/301
Ed. das Clrnlcas salas 8/9
Hospital Geral e Ortopêdlco
HGô- 710/910 Sul
SHIS QI 15 Trecho 05 Loja 06

Brazillan Functional School
lnstltulo Goethe
Sarnem> Computadores

Cursos
Curso de Inglês
Curso de Alemão 20%
Curso de Computação - 20%

ses Ed. 0om Bosco

Fllê de Frango

10%

Laboraldrlo Sabln
Hospital Golden Garden

Garvey Park Hotel
San Marco Hotel
Horsa Nacional - Rio - RJ
Hors Excelslor Copacabana - RJ
Horsa Nacional Brasllia • DF
Horsa Excelsior Grão Pará - Bel
Horsa Dei Rey • BHZ
Horsa Excelsior São Paulo - SP

Restaurante
Hotfis
DlasUtels
30%
20%
30%
10%
20%
20%
30%
20%

CLS 314 BL B Loja 18
W/3 Sul 506 BL A

CLS 201 BL.A
Fins de Semana
40%
10%
40%
30%
40%
20%

- Os descontos são limitados h diárias;
- Os descontos não são válidos durante os pedodos de Revelllon. Carnaval e Páscoa nos Hotêls do Rio de Janeiro;
na utilização de pacotes promocionais ou por ocasião de eventos que impllquem em alta ocupação dos Hotêls.
- Os QeSCOntos não são acumulativos.
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Relação das Entidades '' cabeças de rede", que recebem o Informe , via
telex.
RIO DE JANIURO
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

FASE
IBASE ( a/c de Emanuel )
COPPE
OAB
SIN/Petrópolis - passar via telex do co�reio
local. nQ do telex do correio
Telefone SIN:
(0242) 42-2462
Prefeitura Municipal de Petrópolis
CERIS

( a/e de RAPT)

(021)

34201

(021)

36466

UFCOBR
(021) 32358 OABR

(021) 33817

2123289

XPPTBR

(021) 34811
(021) 32752

SÃO PAULO
S.
9.
10.
11.
12.

-

Movimento dos Trab.Rurais Sem Terra
CUT
CGT (a/e Sind.Metalúrgicos de SP)
Sindicato dos Bancários
Centro Pastoral Vergueiro

( O 11)

37153

(011)

54828

(011) 54201
( O 11)

60905

( O 11)

SALVADOR
13.

CESE (via co�reio de Salvador)
235-5457
(071)
telefone da CESE :

14.

(081)

15.

INTERENTIDADES

OXFAM

( 081) 1077

16.

Prefeitura Mun. de Recife (a/e de José Lavareda)

(081)

3045
1154

SAN'rA CATARINA
Movimento dos Trab.Rurais sem Terra
Prefeitura Mun. de Florianópolj_s
18.
19 • Ivo Sostisso - IPUF

17.

(049) 2560
(049)

2460

(049) 2460

. 2.

SAN'rA CA'rAlUNA

NQ·OE TELEX

20.

Prefeitura Mun. de Itajaí (a/e de Roberto Ricardo
da Silva)

(047)

2778

21.

Movimento dos Trab.Rurais sem Terra

(051)

3058

(051)

2332

(069)

1050

CPT Nacional
UFGO (a/e de Pedro Wilson)

(062)

2605

(062)

2206

CIMI

(061)

4293

( O 61)

2144

CNBB

(061)

1104

(085)

1044

(085)

1044

22.

IECLEB

RONDÔNIA
23.

-

Movimento dos Trab.Rurais sem Terra

GOIANIA
24.
25.

26.
27.
28.

OAB

FORTALEZA
29.
30.

Plenário Pró-Part.Pop. na Constituinte
Prefeitura Mun. de Fortaleza

RONDONÕPOtIS
31.

Prefeitura Mun. de Rondonópolis

(065)

3120

32.

Prefeitura Mun. de Uberlândia

(034)

3315

(071)

2095

CAMACAIU
33.

Prefeitura Mun. de Camaçari

CÃCERES
34.

Prefeitura Mun. de Cáceres

(065) 6110

PAULO AFONSO
35.

Prefeitura Mun. de Paulo Afonso

(071)

3523

(084)

2324

RIO GRANDE DO NORTE
36.

Prefeitura Mun. de Natal
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CONSTITUINTE'

INESC INFORl•IA

NR. i:11:,

O INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIO-ECONOMICOS - INESC, COMUNICA
TRABALHO O CONGRESSO NACIONAL SERAH INTENSIFICADO DURANTE
PROCESSO CONSTIT�INTE, TENDO CO,.O UH DOS SE�S OBJETIVOS PRIN
CIPAIS INFORMAR AS EN T IDADES DA SOCIEDADE CIVIL COM AS QUAIS SE RE
LCIONA SOSRE OS TEMAS EM DEBATE, FATOS POLITICOS MAIS I PORTANTES,
DAT�S E MO�ENTOS DECISIVOS DA MESMA.
E SE n,1:-oRME NR. S:,1)SEG!JE E,.I CARATER OE El'1ERGENCIA., EM lJIR
1 S FORÇA;; POPlJLARES JAH SE FAZEREM PRESENTES NES
T-UC•E DA NEi:ESS IC:•AOE CA
MOMENTO C•A COl\fST ITUINTE EM QUE ESTAO SENC•O ESTABELEC IOAS AS ·· ·· RE
�G�AS ·DO JOGO'', ISTO EH, SEU REGIMENTO INTERNO DE FUNCIONAMENTO.

11,-:re:_

PARA TANTO SEGUE UM RESU,.10 C•AS ANALISES PRODUZ IC1AS PELO EX�
OEPUTAC:1
0
JOAO
GILBERTO 1: HOJE NO CEAC), POR ULISSES R IEC!EL ( C1IAP) E
t'-I
POR
JOSEH
GE�ALDO
(� 1 1B) ONDE FORAM CONSTATADAS LACUNAS QUE PREJUDICA
�
RAO A PARTICIPAÇAQ POPULA� NA CONSTIT�INTE. �ENTRE ELAS DESTACAM-SE:
1-- A NAO CEFINIÇAQ DA SOBERANIA DA ASSEMBLEIA, OU 5EJA, SE
US LIMITES PARA O TIPO OE TRANSIÇAQ ENTRE O SISTEMA CONSTITUCIONAL
ANTERIOR E AQUELE OUE SE SEGUIRAH. -q�BEM ESTAH INCEFINIDA A EXCLUSI
VIDADE DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA
�MA VEZ QUE A CAMARA E O SENA
DO CONTINUAM A EXISTIR.,
2-- O ANTEFRO...;ETO PRE\JE A PART ICIPACAO C1E PROPOSTAS POPU
LARES �R CONSTITUINTE, �AS ATRAVES DE GRANDES COMISSOES, O QUE LHES
••� CO,-IFERE O POCER OE INOEFERI-LAS A I"IOA NAOUEL..A INSTF.INC IA. Et,tQUAI\ITO OIJE
�- SE TAIS PROPOSTAS FOREM ENVIADAS DIRE R E TE AO PLENRRIO DA CONSTI
UINTE., NA FORMA C•E EMEI-IC•AS RO PROJETO C1
COMSTITUICAO, E:STARIA GARAN
�=

!ijTIC•O NAO SOH SEU AMPLO C1EBATE.�APRC JRÇAO INCLUSil.l E
3-- APESAR CE
PROPOSTA OE 3E 5UBMETER
PLEBISCITO •..

I.JAS IJOTAÇQES.,

C1E

ESTUDOS, FOI RETIRADA A
AO CRIVO POPULAR,

4-- EH NECESSRRIO QUE SE GARANTA O REGISTRO OOS TRABALHOS
COMISSOES NOS ANRIS DA CONSTIUINTE E SUA POSTERIOR PUBLICACAO.
PARTE DA PARTICIPAÇRQ POPULAR SE OARAH NESTE FORUM. E A ATUAL RE
OAÇAO DO REGIMENTO NAO C-R� ESSA GARANTIA.
s-- AS ATRISUIÇO!::. DR COMISSRO DE SISTEMATIZAÇAQ (RECtAÇAO,
�
lqc•E\.JEl"I 5ER MAIS Cª-ARA·S ?ARA QUE ESSA NAO 1.'ENHA A AL -ERAR O MERITO OAS
CE:ISOE=> C•E OU.,.RAS CO•II5SOES.
�
A UNICA IRMEIRA C•E SE PREENCHER TAI'5 LACUhlAS EH ATRAVES C1 E
E
l
::
�:: � ��� :::::�I-.TAC1AS POR CONSTIUINTES ATEH O C1IA 1,:, OE FEl. l EREIRO..
1

1.:

U G S S T O E S
1-- PROCURAR PARLAMENTARES IDENTIFICAOOS COM OS MOVIMENTOS
?CPU!..ARES Et ·:ã,EU·; ES �!:C;i .. SUGEC?IMC•O P. ESTE·S •J'-E APRESENTEM Et1E1,1C1 AS
CUBRAM RS LACUNAS JAH MENCIONADAS.
�E !1EDIATO, AO RELATOR DO REGII E�TO IN-ER
2-- TELEGRR�AR
NO - 5Et-'R�)OR FE�1,tA1,1c J HEl'4R!:lUE CAROOSO, SOL.ICITAI\IC•O - QUE SE,JAM IN
CLU:CAS EMENDAS QUE GARAN-AM A 50B�RANIA E A PARTICI?ACRO POPULAR
RS QUAIS C1E·:TACAMCJS A ···'If\lIC:ATI\JA POPIJLAR
11� 1'-IA �ONSTITtJ!·Tê:.- !:•Et,;TRE
PROPOSTA QELO PLENARIC PRO-PA�T:CIPAÇRO POPULAR NA
�C0�3Tl-�INTE
..._ lc:i,'ISTITI..I,-.:Tr.: - 30 M:i:L. C!C•ADAOS ou ENT'!OAOES C• A soc;,:e:c:1 AC1E CI 1.JIL COM UM
i':!MitHMO DE 3(1 MIL ASSOCIAOOS, POSSAM APRESENTAR AO PLENARIO DA ASSE�IBE
ONAL E
NLHEIA NACIONAL C�NSTITUINTE - PROJETOS SOBRE MATERIA CONSTITUCI
�ESTES PROJETO·;
RECEBAM TRATAMENTO EQ.Jl /ALENTE AO QUE SERAH DAD1J AOS
PROJETOS DE DEPUTADOS E SENADORES.
? ,

3-- POR FlM, PRONTIFICAMO-NOS A FAZER CHEGAR OS TELEGRAMAS
AO SENADOR RELATOR, INCLUSIVE PARA MAIOR CONTROLE DOS MOVIMENTOS SO
CIAIS. o ENDEREÇO DO INESC EH o SEGUINTE:
ses. OUADRA a - BLOCO B
N . SO, 4 ANDAR -SALAS 43S/437/9/441 - SUPER CENTER VENANCIO
2000
70.733--BRASILIA-DF
INESC
COORDENADORA GERAL--MARIA JOSEH JAIME
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INESC INFORMA

NR.00

O INSTITUTO OE ESTUDOS SOCIO-ECONOMICOS
INESC. COMUNICA
QUE SEU TRABALHO NO CONGRESSO NACIONAL SERAH INTENSIFICADO OURANTE
TOOO O PROCESSO�CONSTITUlNTE, TENDO COMO UM OOS SEUS OBJETIVOS PRIN\_.;CIPAIS INFORMAR AS ENTIOAOES OR SOCIEDADE CIVIL COM AS QUAIS SE RE�LCIONR SOBRE OS TEMAS EH OE8RTE, FATOS POLITICOS MAIS IMPORTANTES,
RRTICULAÇOES. C•ATAS E MOMENTOS O&:CISIVOS DR MESMA.
lli

ESSE INFORME NR. e,,:, SEGUE EM CARRTER C•E EMERGENCIA, EM VIR,.,. 1
�TUOE DA NECESSIOAOE C•AS FORÇAS POPULARES JAH SE FAZEREM PRESENTES NES
• •'RE
�-TE MOMENTO OA CONSTITUINTE E�I QUE ESTRO SENOO ESTA8ELECIOAS AS
GRAS
00
JOGO··•,
ISTO
EH,
SEU
REGIMENTO
INTERNO
OE
FUNCIONRMENTO.
......
PARA TANTO SEGUE UM RESUMO OAS ANALISES PROOUZIOAS PELO EX
OEPUTAOO JORO GILBERTO f.HOJE NO CEAC>, POR ULISSES RIEOEL (CoIAP> E
POR JOSEH GERALDO (UNS) ONDE FORAM CONSTATADAS LACUNAS OUE PREJUOICA
RAO A PARTICIPAÇAO POPULAR NA CONSTITUINTE. DENTRE ELAS DESTACAM-SE:

1-- A �AO OEFINIÇAO OA SOBERANIA OA ASSEMBLEIA, OU SEJA, SE
US LIMITES PARA O TIPO OE TRRNSIÇAO ENTRE O SISTEMA CONSTITUCIONAL
ANTERIOR E AQUELE QUE SE SEGUIRAH. TAMBEN ESTAH INDEFINIDA A EXCLUSI• \_.;\JIOAC•E OE FUNCIONAMENTO OA ASSEMBLEIA, UMA IJEZ OUE A CAHARA E O SENA
OO CONTil�UAM A EXISTIR.•
ÍU
z-- O ANTEPROJETO PREVE A PARTICIPAÇAO OE PROPOSTAS POPU
NLARE·5 NA CONSTITUINTE, MAS RTRAIJES OE GRANDES COMISSOES. O QUE LHES
!,ij coNFERE o PODER C•E INDEFERI-LAS AINDA NAQUELA INSTANCIA. ENQUANTO OUE
L
..... , SE TAIS PROPOSTAS FOREM ENIJIAOAS OIRETf\MENTE AO PLENARIO DA CONSTI
...... TUINTE, NA FORMA OE EMENDAS AO PROJETO OA CONSTITUIÇAO, ESTARIA GARAN
TIDO �AO SOH SEU AMPLO DEBATE, COMO TAMBEM UMA MAIOR PROBALIOAOE OE
APROVAÇAQ, INCLUSIVE ATRAUES OE ''OESTAOUES'' NAS VOTAÇOES.,

-

J-- APESAR OE CONSTAR NOS PRIMEIROS ESTUDOS� FOI RETIRADA A
PROPOSTA OE SE SUBMETER O PROJETO OA CONSTITUIÇAQ AO CRIVO POPULAR,
IJIA PLEBISCITO.,

.&1-- EH NECESSAR IO QUE SE GARANTA O REGI.STRO C•OS TRABALHOS
\,;
�OAS COl1ISSOES NOS ANAIS OA CONSTIUINTE E SUA POSTERIOR PUBLICA<;AO.
ll�BOA PARTE C:OA PARTICIPAÇAO POPULAR SE OARAH NESTE FORUM, E A ATUAL RE�OAÇAO 00 REGIMENTO iiiAO OAH ESSA GARANTIA.

S-- AS ATRISUICOES C•A COMISSAO OE SISTEMATIZA<;AO <REOAÇAO)
�
�OEVEl·I SER l•tAIS CLARFIS, PARA QUE ESSA iiiAO VENHA A AL.TERAR O MERITO OAS
...... OECISOES OE OUTRAS COMI�SOES.
A UNICA MANEIRA OE SE PREENCHER TAIS LFICUNAS EH ATRAVES OE
EMENDAS, APRESENTAOFIS POR CONSTIU1NTCS-ATEH O OIFI 10 OE FEVEREIRO,
AS 18: ,:,o HORAS.
S U G E S T O E S

1-- PROCURAR PARLAMENTARES IOENTIFICAOOS COM OS MOVIMENTOS
POPULARES EM SEUS ESTAC•OS, SUGERINDO A ESTES QUE APRESENTEM EMENDAS
\_
QUE CU8RRM AS LACUNAS JAH MENCIONADAS.
�

lQ

z-- TELEGRAFAR, C•E IMEDIATO, AO RELATOR C•O REGIMENTO INTERNO - SENADOR FERNANDO HENRIOUE CARDOSO, SOLICITANC•O - QUE SEJAM IN
� I
�CLUIOAS EMENDAS QUE GARANTA�! A SOBERANIA E A PARTICIPAÇAO POPULAR
�NA CONSTITUINTE, DENTRE AS QUAIS DESTACAMOS A '"INICIATIVA POPULAR
t_;;;:coNSTITUII-ITE' •• PROPOSTA PELO PLENARIO PRO-PARTICIPAÇAO POPULAR NA
CONSTITUINTE - 30 MIL CIDAOAOS OU ENTIOAOES OA SOCIEOAOE CIVIL COM UM
MINIHO OE 30 MIL ASSOCIADOS, POSSAM APRESENTAR AO PLENARIO OA ASSEMBE
�HEIA NACIONAL CONSTITUINTE - PROJETOS SOBRE HATERIA CONSTITUCIONAL E
ESTES PROJETOS RECEBAM TRATAMENTO EQUIVALENTE AO QUE SERAH DADO AOS
PROJETOS OE DEPUTADOS E SENADORES.
1
3-- POR FIM, PRONTIFICAMO-NOS A FAZER CHEGAR OS TELEdRAMAS
O SENADOR RELATOR, INCLUSIVE PARA MAIOR CONTROLE DOS MOVIMENTOS SOses, QUADRA 8 - BLOCO B
IAIS. O ENOERECO 00 INESC EH O SEGUINTE=
\_,;N. S•), .&I AI\IOAR -SALAS .&13S/.&137/9/.&l.&ll - SUPER CENTER VENANCIO 2000
7•).733--BRASILIA-OF
iti

,.

"61.&1233CONM BR�
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Proposta de lançamento de um processo constituinte popular aticula
do nacionalmente

Representantes de 500 entidades da sociedade civil de todo
o Brasil, integrantes do Plenário Pró-Participação Popular na Consti
tuinte, de são Paulo, do Movimento Gaúcho da Constituinte e de ou
tros movimentos similares de vários Estados do Brasil, reuniram-se
em Brasília dia 20 de agosto próximo passado.
O objetivo
dentes da República,
são Mista, designada
rnentos que expressam
se processo.

u

dessa delegação foi fazer a entrega aos Presi
da Câmara dos Deputados e do Sena<lo e a Cornis
para instalar o processo constituinte, ãe tlocü
os anseios da sociedade brasileira frente a es

Essa iniciativa é urna tentativa <le superar as dificuldades
quase intransponíveis que vêm sendo encontradas para assegurar
urna
efetiva participação do povo na elaboração na nova Constituição e,
dessa forma, evitar a ruptura entre o Congresso e a sociedade brasi
leira.
O risco decorrente dessa ruptura é o retrocesso do prece�
so democrático conquistado a duras penas. A campanha difamatória do
Poder Legislativo, que vem sendo desenvolvida por setores interessa
dos nesse retrocesso, será beneficiada caso o Congresso Nacional se
feche às reivindicações da sociedade no processo constituinte.
A maneira corno o ato convocatório da Constituinte se apr�
senta, apoiado na rigidez da estrutura congressual herdada do regime
autoritário, poderá conduzir à já referida ruptura.

t imprescindível um esforço nacional conjunto para que se

evite esse divórcio. Nesse esforço, é fundamental a ação dos meios
de comunicação de massa para estreitar o diálogo entre o Congresso
e a sociedade.
Em anexo, a proposta de mobilização e organização unitária
e articulada nacionalmente em torno da participação na Constituinte.

SUBSIDIO FORNECIDO
PELO INESC

•

..
Proposta de lançamento de um processo constituinte popular articula
do nacionalmente

1. Qualquer pessoa interessada poderá organizar um "plenário consti
tuinte" em seu bairro, em seu local de trabalho ou junto à sua as
sociação, sindicato ou partido.
2. Cada "plenário constituinte" discutirá o que deve estar contido
na Constituição, a partir de um roteiro único para todo o país.
3. As entidades que vem se mobilizando pela participação popular na
Constituinte organizarão cursos rápidos sobre conhecimentos bási
cos para um processo constituinte, para facilitar o uso do rotei
ro. Esses cursos serão dirigidos às pessoas que pretendem organ!
zar "plenários constituintes" e que considerem necessário
prep�
rar-se previamente .
4. Nos municípios em que tais "plenários" comecem a funcionar, um ou
mais representantes de cada plenário organizarão
uma ''Comissão
Constituinte Municipal", que se reunirá periodicamente pelo menos
uma vez por mês.
As propostas dos "plenários'', � medida em que forem surgi�
do nos mesmos, serão apresentadas nessas reuniões, que se�irão
também para intercâmbios entre plenários e para conhecimento
de
comunicações e propostas vindas de plenários de outros municípios.
5. Cada ''Comiss�o Constituinte Municipal" elegerá um representante
que trará a uma "Comissão Constituinte Estadual" todas as propo�
tas apresentadas pelos "plenários" de seu munic í pio. As " Comissões
Estaduais� se instalarão, para uma primeira sessão de trabalho de
uma semana, na primeira quinzena de dezembro de 1985, e tantas ou
tras vezes quantas considerarem necessário.
6. Cada "Comissão Estadual" elegerá um representante para cada
10
"Comissões Municipais", para uma primeira sessão de uma semana de
uma "Comissão Constituinte Nacional", em 13rasí lia,
na primeira
quinzena de abril de 1986, e outras quando esta comissão conside
rar necessário.

••

.2•
7. Os "plenários" continuarão a funcionar ao longo de todo este p�
ríodo e posteriormente às datas de instalação das Comissões Esta
duais e Nacional, passando a discutir as propostas que forem sur
gindo na Assembléia Nacional Constituinte.
8. Um boletim nacional mensal das Comissões Constituintes Municipais
receberá as propostas de todas as Comissões e as
todos os plenários existentes.

divulgará

para

9. Em cada Estado instalar-se-á um Serviço de Coordenação e Divulg�
ção formado por pessoas designadas pelas entidades que vem se mo
bilizando pela participação popular na Constituite. Esse serviço
se encarregará de informar os interessados em organizar plenários,
estimulará e divulgará o trabalho dos mesmos e se articulará com
os demais serviços de outros Estados e com o Boletim Nacional.
10. Cada Serviço constituirá e administrará um fundo estadual, com re

cursos doados, destinado a cobrir despesas de viagem e estadia p�
ra os delegados às sessões das Comissões Constituintes Estaduais
e para os delegados às sessões da Comissão Constituinte Nacional.
As despesas desses Serviços serão cobertas pelas entidades que os
formarem, a partir de um orçamento previamente estipulado pelas
mesmas.
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NESTA SEGUNDJ'. SEML'!Ni\ DE Fl: KCIONl'.ME ?O DA 1\SSE .PlE I.A !'.11.CIOj/\L
CO} S'TITUINTE, GS TIM.E.A LHOS E DISCU SSOES FOR/'J. CEl,TPADOS, PRn:c::: P.!\UJ,}.TE , NA EL.!\BORI\C/\0 DO REGIMEl\TO HlTERI,O.
O,
F OR/>J !1PRESEN'I'/D/\S J-'11'.IS DB 1. 300 E E :tJ\S J\O ANTEVi CJ c,TO DO l-'EStO.
ENCA! INHI\D.!\S t,_ SE.1: R1LJ\TO:?, SEN/J)C FEPNJ\I"DO HENRIC•Ut. CARDOS
DENTRE AS CEr''l'ENI\S DE. F.LEND/.S QUE ATENDE!-. 1).0$ INTERESSES POPlJLl�RES, DE ST/lC./\J·.OS AS SEGUH�TES :
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1. Df\. D EPU'Il\DJ\ CONf:TI'IUINTE ROSE DE FREITAS, PJl1DB -E.S, Gf\.l 1'.l'.'IJNDO
O ACESSG DE POPULARES /\A TRIBUNA DO PLENJ\RIO DA C01STITDIN1E PARI\
COLOCAREM AS SUAS �EINVIDICACOES.
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2. DA DEFU'I/\Df\. CONSTITUINTE /\NA M/\R:A EA'ITES, PMDB-IJ, QUE
GARA};TE J\Ml'LI\ E PERM/'.1'.ENTE PARTICIF/'.Cf..0 POPULAR Nl\S cm,,ISSOES
B Sl:BCOf�JSSOES Dl\ cm STITUINTE, ./\TRAVES DE SUAS ENTIDADES,
DEVIDJ\t- E1':TE cr..:EDENCI/l D/�S �1\ t-'.ESA DA cor STITL !NTE, .!\ TPl'.VES DE
SU!.S El'.'I'ID/'.Dt.S , DE. VID/Jv1El TE CREDE�CIJ\Dl'.S ti:f.. MES./1. D/1. CON STITUI�'I �.
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3. DO PARTIDO DOS TRABALHADORES:
t} CAtd\NTE f\. REALIZACAO DE ' 'REFERENDUN''POFULJ\R AO PROJETO DA
t.OV/1. CONS':'ITUlCJ\0 VOT.!\DO FELA CO' STITUINTE, P/\Rf.. SUA f•.PROVACJ\O
O U REJEICJ\.G PELO POVO. SE O 1' FC: O FOR APROVADO POR MAIORIA S�LnH
FROt,'ULGADC. SE FOk REJEITADO , 1� 1\SSEMBLEIJ\. N/'.CIONAL COI- s·rITUINTE
CONVOCJ\í MI ELr�ICOES Pf\.Rf.. UM.A LCVl\ I\SSELBLEili NJ\CION/\L CONSTI'IUIJ:TE.
DURAt-.Tf O FROCEfSO Di ' 1 REFbRb. DU '' SERAH GJ\Rf\.l,TIDO O /.CBSSO
P/RITf..RIO DE TODOS OS PARTIDOS J\GS IBIOS DE COt-UNICACAO.
E} CAi/�TE QUE 10D0S OS CC' STITlINTES SAC INVIOLAVEIS POI SUAS
CFii,ICES, PALJ\.VI l\S E VC'l'OS.
C) GARANTE QUE OS FEDIDOS DE DE.S'TJ\QUES, l 1\F:f.. VOT/\.Cft.O E.· SEPARADO
SE 1 /�O COt.CEDIDGS FF LO FRESIDEKTE DJ\ ./\SSEl"'BLEIJ\. , MEDII\NTE f\.
SOLICIT/\CAC DB LTDER DE E.t\NC/iD/1 ou DE vn:TE corSTITUINTES. E.ST/!
E?-:EI;Dt,. U Pf..R': ICULP. liME.lTE I. PCF'IANTE POkQUE, NC /�NTEFI OJ ETO
EXISTENTE , CL'.BI/i EXCLUSIVM·.ENTE AO FRESIDENTE DA cm.STITUINTE,
.CE.CID IR SOBRI:. f. COLCCf.C/1.0 OU t ltG DOS D ESTJ\.CUES H VO'lliCAO.
• SA rESIGNARJ\l (J� DE, SEUS l.Etv,BR OS

D) uf.lUl TE CliE A FRESIDENCIA Dt,.

F�TA iLCCEER , DAS LN'IIDJ\DFS, AS SUGES'lOES SOBiE t-ATERlf\.
CCNS'l'ITUCIC! AL, E R:SMETE-Ll'. AS COJ- ISSOES KESPE CTIVf.S.

E) AS '' ÇUES'TOES liE ORD EM'' SERAG RESCLVID/�S N/1.C L'.PENAS PELO PRESI
DENTE , Cet-,0 ES'l/1.}i NO l\NTEPPOjETO , t--'f..S QUE C/\BER/\.I: !<E.CURSO /\O
PLE�t�RIC' •
f) /1 l\NC EXERCERJ\H, CCh O APOIO DB U?/. CO!JISS/\0 DE TI'-If..GEt: E
I• I SCJ\.LIZJ\Cf\.O CO! :=OSTA DE 60 MEMB. OS , TOD/\S /\S FUt--:COES INEKEN'I'ES
/O LEGISLATIVO, FICANDO SUSPENSO O FUNCIONJ\f-IBNTC LG CONGRESSO
Nlt CIONAL E DC SUI\S DlJ/\S CJ\S!\S, SEP.i H GAR.!\NTIDP. t,, PRESE.NC/'. DE 1
REPRESé;NTf\.I�TE. I'L CAD/� BANCl'.D/1 NA f:ESMA. /1S l-.r SA':. G.J\ Cl\1<.!\R/', E DO
SENADO C.!\BEii.l\H UJ\:ICJ\t, 1:..NTE DELIBERA S �b. E E/\TI: I-II'. f..Dl.H I STRA'I IV/\.
ES. O !. COMTSSf..0 LE Tk!AGE,. 2Ci' PODE. AH SEL1CIONAR Pk'::A VOTJtCf\.O,
J�TERIJ\.S DE EXTRE�A URG�NCI�.
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G) EXCETO NJ\ ELEICAO DCS r-:m-BRCS DA !ESA Di\ COJ S'!ITUINTE, ?\}.O
li.VERA VGTACAC FOR ESChUTINEO S
4. DO P/\R�IDO DE}OCR�'IICO TRA.AL .IS A:
A)

UALQUER 1EMA COI �1ITUC:O fL CU

DE 20 0/0 DGS CO, STITUINTES SE

} L

EVOLVE tos DEPUTl\tOS t SE �DO
í)
�r�IR!DAS PFLI' Tfcr�1AcAo

0 P;El ROGi1TIVAS,
- E? TENDENDO-SE
ODH IC1\R O

COJJ REL/\C/\C l'.f\ F..l
•. LO PLE!d\F..IO P!<O-PARTICIP.!\C/.0
PCFDL/\} Nl\ COtS'lt L
AI FO,MAR
JAH REcrrE: os
MAIS DE 100 �SLEG1
C PI IS DE /.FOIO f.. MES�11, CUE
l 0:-J\f.'. EhC/�hINHl\DOS v RELI 'IO , FER�J\.NDO HENRIQUE Cf\.kDCSC. 1\
EME�Dl\ FOI APRES�NT/\Dn
s_ /:.DOR M/1.kIO cov,�s, TENDO os
SEGUINTES PONTOS F�INCIP/\IS:
�O MESMO PRAZO CO�CELIDO AOS CONSTITUINTES, DESDE QUE SUESCkITAS
POF, N/t.IS Df 30 ',: L CID/\Cl\OS BRASILEIROS, Et- LISTJ\S OKGf1l-<l Z/\D1\S
F01. PELO �ENOS TRES ENTIDADES ASSOCIATIV/\S LEGALMENTE CO S1ITUJDAS.
f\. l\SSIN/\Tt;Rf\. DO CIDACJ\O DB\IF R./\.P. SER /i.COMF/1NHJ\DJ\ DO El(DI::RECO E Dt
NUMERO DO '11 '!ULO E.LEI'! ORAL. PRO'IOCOLAD/i PEfcl\NTE A NESl\ DA CON STI '::U IN'I 8 , ESTA SE Hi\NTFESTJ\.RAH E . 4S HO. l\S SOBRE G SE.U RECEBH.E.NTO
F/i.Rl\ TR/\J1IT.!\C1'.0. 1,EG/1.DA PELA MES/. A TP.1\!• I'IAC/\0 DA E MENDJ\., CABER.Ah
f.ECUkSG , DESDE' QUE :REQUERIDO PGR CINQUEtTA E SE H' CGh STI'IUP IT'ES
NU!·J PRAZO DE TF ES SESSOES, /\ PJ\R'i IR DAQUELA El· QUE FOR COt- UNICJ\D/1,
i\C FLEN./\.1'-IO / DECIS/\.0 NEGATIV/1.. /l EMEND.f\. TE'F'/1.H !-. !"E SMA 'II· 1\fv1ITAC/I.O
QUE AS DE J\UTGRIJ\ DE CONSTI'I·UINTES. D U1'.J\l-.;'I'L A SUA DISCUSSJ\.O Pl:.Lf\.
COMI SSJ\O /\. QUE TIVEP s IDO El.CAtr I HJ\.Dt�, u�. :ros sIGNATARIOS INDICADO
PAR/\. ESTE F'IM NO Et,CAI-.INH/1.f'.,ENTO DA EMENDA M MESJ\, TERAH i�A
CCEISS/\0 DIREITO f. USAR D/\ Pl\LAV.1� CURANTE 20 MINUTOS Ff..Rl� Jl'S'II
FICJ\-L/\.
J\TEH O DIA 19 DE FEVEREIRO FODE AO CONTI�Uf\.� A SER ENVIADOS DIRETJ\.MEI!TE OU VIA INESC - 'IELE'G f.. l\S /'.O REL/\TCP. SEr.. PERfl J\NDO
HENRIQUE CARDO�C, APOIANDO Et-'E.KDAS DE U,TE.RESSE Dfi. SOCIEDf..DE CIVIL.
A F/\R'I'IR DESTA DAT/1., Nl.t:..H O DIA D/\ VO'l./1.Cf..O, PODf Rl\O SER ENVIADOS
'IELEGRhMf.S /\OS DEFU'I·JI.DOS CONS'IITUII TES Pf\.RI\ QUE VOTEt-'. DE ACORDO
co� os I�TERESSES PCPULhREf
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:w�TA- s1..;t;u1mr. St:,tY,J;f'. J.,c, Fut:CIQJ;/,EL 1J':'0 DI\ f:�St.! :L Ll:.IA t�/iCim:1.L
CCt{S'!'ITU Ii:TL I os ':": úI /1 Li!OS l:. DI SCIJS!:>OLS rORí,:-� CL.i:'J';'ALJOS I Pin::cr
PAL�(1:.::1 m 1.:, , "A J;Ll-1.:.:0:�ACAO ['Q rLC'I! 1 1'.l!'!'O Ill ,..., t..F"C:,.
FOPA:: API'-ESSr:TAL>AS .. f.IS [;1., 1. 300 L::c.: DA� .... e 1,::r1:.r::0JLTC LC :·c.s:'O,
L;:cA: :::1·:1:ADI\S P. seu r:.LLATO:r:, �i:.,;JAD()R f't:.,R!!i\i!DO ;�LJ-:�IC.;Uü CA�DOSO.
L,L17T�L AS C6rJT6t·:As IiE 1-,;:t;,l;)AS (,UI:; /\':'c,:;oi.:,;: ,,8.3 r:: '" L'."'..:;S�t.S POPULA
�tS, I;,�ST/\CAl:O� ,\S �_,r; :::��S :
1

•

1. Df,. D .... PUTA:.Jt\ COlJS':":!:TüI�:T.i.:, �e�� DI:. r!�c: '"'.t.;, P"L:... -L �:, r-1�::,1\:·:'I�!DO
O ACtSSO Di:; POP1JLAPL:S AA TRIDU:,A DO PLLi!/,:-'IC UI\ cr·:J':'I':'UI:!.�\., P1,S.\
'OLCC/\ ��i: AS Sü/,S 11.:::::::'iIOIC.. co_ �.
2. D!, l.)f.:.:?UTI.DA cc1:STI':'urr;-:,1:, A1!A ::/\�L\ :-:A':'':' :�, r·:u;...-.:-:J, (..Ut
... :\�A'J':' . ..; Al'.PLA L PEl<!'.fdJSil':'b r't'\!(':'ICIPI\C/\O POPUL!I':. 'U\S CCWISSOGS
:, SUBCO!HSSO!:.:S D/', COt'.�':'I':'UI::Tc., A".: "' AVi:..S D 8LA3 2':':'IDADE.:5,
D.:VIDA�EW:'B C�EL>l NC :::ADAS ':/\ ''bSA DA CONSTI'I'lJI:!�L, hTRAVt:.S DE
1
..;uAs C!,'Tl'IDA• DL.,
r"�
DE·I'VY I"l\
!Tr-J/• 1)1'\\)•' •1··� 1'\� " LJ ,c-1
:L• crr V,.,.,.-.,!.,.,U
! 1 • 'r.r·m
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L) GM�A:JT1:, (.iüE TODOS os co�: 0TIT1.JI:.'�1:,!., SAC r::vIOLA"/c.:;:.:; F02 SLúS
CJPI'.IIOLS, PALAV�AS ::. VO'::'OS.

..

C) CH�i.!:Tc. 1...,ú u OS F, ., DI;_,CS DI:. DL�T�<.,Ul.'...J, ":n.:.!, \' TA ';f,O t.>'. .] . .,;'1.�.'.DO
:., .... ��úO C0!'1Cl:.DIDOS P .�LO P�;·., SIDórlTb Di", i\SSu: ·:x1 . ,IA , : : ..., DI.;,:;•_:-... h
..iCLICITACAO DE LIDL:� ;; .., ...,,""l.,:C1.�H CL 0..., 'I..":'.., '�G ;6Tl7vl'/:'-J. ,�S':'A
l,r-:.:.::DA t:;H PAR':'ICULA�lil::r':'L Il"PORTA:JTE I?O.,L.;U1..,, :10 /\trTLFRCJ t:,':'C
LAI...,T1:,l{TE. , CAi>IA LACLUSIV.A:.ut'.:'C.: h.0 P:m ..,I • .,:::- ..,,/. :0'!3':l'::'uI::T6,
D..;CIPIR 0C:R1:, A C01' CJ\CAC OU ��f..O DOS 1)1:,:_;T/\C,:U:..;S C.:l: 'IO":N:;110.
;:, ) CA:.U\!;':'1.., <.,U.:; A P:�..;SI;::>E..:CIA D,\ !{t..:iA
PARA RGCELG� , DAS CHTIDA;J1:, , hS SuGt,J'.i'0!.S f'"JC�L ;:ATC:RL\
co::S':'I'T'UCIG��AL, �
AS o.:rssoss �é.SP8CTIV/\S.

t't:;I .. BROS

- L) AS ' 'C.,U6S-:::'O....,..; DL OrJi:;: ' ' SE::AO Rt,SCLVI:)AS �J/\0 r\Fl'.::;As ?'.:;LO PR6SI
.A DE!JTE , COt�O ESTAE !O AK'I'GPROJi::TO , 1 1'\S C_iU8 CA13CRJ\H Rê.CURSO AO
-W PLr..?;i\RIO •
r) /\ Al'.C l::XERCERAH' e ·: n /.PCI Dl:, u:-rA CO!'ISSM) D,., ?�IACi::;,' �
rrsc:.LIZ/\CAO cm�POSTA DE G
'[,:"fC::'.OS , ':'0l)fi.S AS PU":COL:S INl!if.t•;t,;TES
f10 LL::GISL/\TIVO, FICANDO SUSP8i:SO O F'UHCJO\l'A'. .f..:.t!TO DC' cc::-:.:::r.S,,0
':ACT0.!,11., ., DE, SUAS DU/\S CASAS, S!�RAíI Cl\-:.!\'�'T'II>f. A P�L;:..'l ;'Ct. l)I:; 1
.) 1 :LP�1.:,SE;::':'id.JTE, D..; C/\lll\ LAIJC/J)/. iu� t".1;• sr,�A. AS ;,:t�:3/\S DA CAI '.[\�A l:. DO
LI
Jc. i': AD(; C.-\ór..�:\:I L,t,ICH'. ;1.,t:TL Dê;L I�t;�/, !\. SOBF L '.1A':'i..::U,\ AD":I::l $1':'ATIVA.
�:i:::.i: :o A cor�I JSAO DG TRIAG��-1 S011 PODl::R/\H �l·,LtXI OnJ\l\. F!\RA Ví)T,\CJ\O,
r') LXCt.;TO t:Í'I. c..LCIC.\O JO� ':J. ., IíCRC.3 DA t:t.Si\ DA cn·:sT:TuI:l';'.::,' :.JAG
r·A\'t:, 1 �Ai! V0TACAO PO� S::iCRU':'Dll::O SECRti;TO.
4. 00 PA�TIDO D�MOC�ATICC �RALALHISTA:

:(

h) �LJALC.,,Ut.r. TL�u cor:5TI':'UCIC·:11L 1.,Ul:.. Tl:.:Hlli\ �ruo VO":ACt,O ('()':TP./,RIA
DG 20 0/0 DOS CONGT!TGINT6S SSRAH L�VADO A PLELISCITO.
L) Dl:.:VOLV8 �os D8PUTADOS � S�NADORI:,S SUAS R�AIS PR6RROCATIVAS,
R�?IRADAS PSLh LBGtSLACAO DE EXC�SSAO.
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C) CARJ\NTI:iDO A S0:2l!.RANIA DA COtrnTI�Uil,TC:: - 6:rruKD1:;t:.;o-si::
cmm TAL' PRIVATIVJ\MEt;TE,, LEGISLAR, DISCU'í'IR' MOGirICAR o
Tl:.ÀTO COHSTITUCIO!JAL VICG�TT6, APROVAR í-, PRC'.'ULr:AR RI:..,CLUC01.,S
.., Lu:::::5 co;:S'!'ITUCICt:AIS - A 1:C::Sl:A Tl!.:r-.AE lJIAPIA:·"I;;NTt. 15 i-:Ií.UTOS
i\O RhLIO 1:, IJA TV. E. ::As 7VS t:;DUCA':'IVAS, 1 ' 10�A. L: ::J\IS 1 PC;A
i'.�!'SAL e::: �E.D..; !JACIO�:AL Dl:.. !"'ld:�In L 7V.

n,
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1J.

Cü!1 J,1.,L/1.CAO /\A l•,l'.LI.J,/ 1 �lJLL..:dLi/\ J'L,LO PLJ,1./'d l<1 : 11i-l i\l 'l'lt;11 f\('l·.l>
.,...CtlJl,1\f, N/\ COMS'l'l'l'Ul>''Tl·:, TL�'O�� A : 1 J·C�'�'/\ 1� t� Ll ,. j11II Fl•:C'l·,Lh'.'0'.'.
!"/\IS Dl!. 100 TGU,Cf-1\:iA� IA.: ':'01;0 O PAI� D!. J\'.'C;If'· h !:l'SI'/\, L, Ul ,
FORAM ENC.l\l'.HlHAJ;OS t,0 RGLi\TOR, F'LF ..,!A ' f'O f�r,rLIL. Ui r:/\rDn.:-;n. t,
LMGIJDA FOI APRE;S[:;WT'ADA PI:.1O SG1;/1D0� �(1\ ,-, IO C()V/,S, 7L:!'\lJO O::..
SLGUL;TGS Pm:TOS P�Il'.C'IPAI0:
VO FESJ--:0 P�l\ZO C()!-!Ct.DIDO 1108 r;C,"STIT\J It''1'1 .�, DL �;r L QlJE, SUI-SCRI':' AS
1 ?OI:. :·íAIS e...; 20 r-n1 CIDADAOS D::1\Sil.,LI::Cs, , ,: : L 1.J':'J.�) cr.GAiaZADAS
....
f'Ot P�LO t :8IWS 'I'PLS i.'..hTIDAD8� AS�CCIATH 11.: LLCAV ·:...1:T 1� co:'STITC IDAS •
.,
h A.::;sn-:NrUI:/\ DO CIDADJ\0 L l;;\'S:::A!'
31'...'.:" ;\CCTJ\t·:· 1 11t:l\. L (' 1::t�lJr., ,..1...iCO !.'.. DE
. " ::., �- ,". l/. CO�·'.STI
::tn<6[0 DO TITULO .,_,Lt:., r.:-o�AL. F:.:r1r:1r::cLúl,A r . .:.�.:"'�'r,
rnur;:':11:: , l:i�'I'A SL l'./d·:IfBS?Af:AI: L!: t; 0 ror A�- .:C:.; L ( ::,,� L' :��CLr·,PT,ETO
f'A--:...A TF:.AMITh.CAO. Ct,rl\DA fr.:.. LA :·t::JA H TÀl'.:T:-!.�,.�í' f/,\ i i·:1 '.WA, CAL;.,Y:AH
.....,
:-.LCUf.SO , ULSL.t QU..:: �1.:.C..,UI:..P ID� :-0� c1;:t._ U L;::Ti\ ._, :� L:, IS CC 1 -!G'::'I:'U It'r..:.S
::ur: !1!-,l\ZO DL T�._,S SwSSOLS, t \· I-1\��::: l.)A(.,Lu..,L1� (,;. i_,ut.. FG;- co�:1..,:;IC!',I,A
,,O
/, L'LCL::, AO 1·:LCA'I'I\'ú. n L;.í::t:i.Jr, ':':..,�1.lí;, :-'.,�SFA ':'7-A:'.ITI\CAC
,, t.,lJL PLLNARIC
h.0 Dl!, AUTORIA [;J.:, CO!:S':'ITUI;::-L0. i..1URAJ:':'u j_ vUí. l>L.;CUSSi'\O PGLA
..J
JJ
cm·:ISS/.'..O ú t.:UL TIVL� SIDO Ll'�CAt:11:::AuA, u:1 DOS SICIIJ\TARICS IilDICADO
PARli. t.STE FIH !·�O r.it!CAt'.I!�I:A!":1:,1:TO Df. L:·li.:.�:DA AA t'.LS/\ , 'I'LRAE :a....
cor�r:..; SAO DIIZt::::To A USAR DA PALAVRA DURMlTL 20 IHJ-:U':'CS FARA JUS'IIF'ICt,-LA.
J,T6H
O DIA 19 uL F ü '.J t J �l.:. I�O POJ:,t.:�AC SONTF:Ul,� n S .... í. r..::XVIADGS 1
(
1.,n:1./2Al'-;Et,f'i'B OU VIA lllt,:JC - T...:iLi:.CfJ\:.;AS /\O �L,Li,TC':' :.iw:;. f'..,:�!iPJmn
l
mj:,r�:;:i...,Ui:. CARDOSO, AFOil,SDO Lr�UW.\S r,:.:; Ii:r:'f:.�L,��:L Li\ �OCit.uADt CIVIL.
J, PARTIR DLSTA DAT.I\, ATEH O DIA DA VO":l\C/.,,0, I'OD.t:.�AO SLr� wUVIACOS
, t Tc.LECRA�fiA.S AOS DEPUTADOS CONSTITü Ii?:'8S FJ\I'J, QUó VOT�:': D[; ACORDO
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CONSTITUINT•: INESC INFORI-�
O BOLETIM SEMANAL ''CONSTITUINTE: INESC INFORMA'', ESTA SENDO
8NVIADO, VIA TELEX, A ENTIDADES LOCALIZADAS EM 10 E�TADOS. ESTAS
POR SUA VEZ, TEM REPASSADO O TEXTO A !NUMERA� ORGANIZAÇOES E GRUPOS,
A NIVEL REGIONAL. O RE�TJLTADO DE�TA INICIATIVA TEM SIDO F:XTREMAMENTE
POSITIVO. ESTE BOLETIM NAO FOI ENVIADO NA SEXTA-FEIRA DA SEMANA
PASSADA, AGUARDANDO QUE FOSSE RESOLVIDO O It-:PASSE CRIADO NA
CONSTITUINTE EM TORNO no REGIMENTO INTERNO. ESTE, NAO SOMENTE NAO SE
RBSOLVEU, COMO �E AGRAVOU, PELA INTERFERENCIA no EXECUTIVO NAS
QUE�TOF� DO LEGISLATIVO.
FOI DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA O ENVIO DE CERCA DE MIL TELEGRAMAS
� CARTA� PARA o RELATOR no REGIMENTO INTERNO DA CONSTITUINTE, SENADOR
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, INCLUIR A PROPOSTA DO PLENARIO PRO-PARTia
PACAO POPULAR �A�C9NSTITUINTE, APRESBNTAnA, EM FORMA DE EMENDA,
PELO SENADOR F/t,A�O COVAS, QUE GARANTIU NO PROJETO DE RESOLUCAO
NR 1, A PARTICIPACAO POPULAR NA CONSTITUINTE, ATRAVE� DE 30 MIL
CIDADAO� F. SOB A RE�PONSABILIDA E DE TRES ENTIDADES LEGALMENTE
CONSTITtTIDA�. EMBORA O RF.GIMF:NTO INTERNO DA CONSTITUINTE AINDA NAO
TENHA SIDO APROVADO, O TEXTO T>A PARTICIPAÇAO POPULAR CONTINUA
GARANTIDO NO PROJF.TO D� RESOL CAO 1 R 2, SENDO PRATICAMENTE CERTA A
SUA APROVACAO.
O REGIMENTO DEVERA SER APROVADO ENTRE 9 E 13 DE MARCO. PORTANTO,
AS ENTIDADES TERAO DE COMEÇAR A RECOLHER SUAS ASSINATURAS IMEDIATA
MENTE, POIS O PRAZO FINAL PARA APRESENTACAO DF. PROPOSTAS AO PROJETO
DA CONSTITUINTE DEVERA SER EM FINS DE MAIO OT INICIO DE JUNHO
O ACORDO CONSEGUIDO PELO PFL E O PDS PARA QUE HOUVBSSP.
EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUCAO NR 1, VISAVA RETIRAR DESTES QUF.f:TOES
QUE GARANTIAM A SOBERANIA F. A PARTICIPACAO POPULAR NA CONSTITUINTE.
POREM, OS CONSERVADORE� NAO CONSEGUIRAM O SETJ INTENTO NESTA ETAPA.
MOTIVO PELO QUAL ROMPERAM COM O PMDB, QUE POR SUA VEZ, NAO DISPOE DE
�80 DE SEUS 305 PARLAMENTARES PARA A APROVACAO DO REGIMENTO INTERNO,
TENDO DE POSTERGA-LO PARA DEPOIS DO CARNAVAL.
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COMISSOES, SUACOMISSOES E PRAZO�

•

VOTANDO O REGIMENTO INTERNO SE
REALIZADA A ELEICAO PARA
COMPOSICAO DA MESA DA CONSTITUINTE. QUARENTA E OITO (48) HORA� DEPOE
OS LIDERES DOS PARTIDOS INDICARAO OS MEMBROS DAS COMISSOES, 63 PARLA
MENTARES POR COMISSAO. E�TES, UMA V.EZ INSTALADA A COMISSAO ESPECIFICA
SERAO SUBDIVIDIDOS IGUALMENTF: PELAS SUBCOMISSOES DA MESMA. ESTAS
INDICACOES DEVERAO OCORRER POR VOLTA DE 15 DE MARCO. ALERTAMOS POIS
QUE EH NECES�ARIO DESDE AGORA COMEÇA A FAZER UM TRABALHO POLITICO
JUNTO AOS LIDERES DOS PARTIDOS E PARLAMENTA ES PARA GARANTIR UMA
MELHOR COMPOSICAO DA� COMlSSOES DE MAIOR IN E ESSE PARA O
MOVIMENTO POPULAR. SUGERIMOS:
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B} PRESSAO SOBRE OS PARLAMENTARE
UM TRABALHO
C) V!A EM .A. BRASILIA, NA SEMAN
CORPO A CORPO COM OS PARLAMEN AR
COMISSOES E
SEGUE POR CARTA, UM ORGANOG AMA COM
SUBCOMISSOES.
A DILUICAO DOS T�MASi QUE INIT'ER
A O MOVIMENTO POPULAR EM
INU�ERA� STTBCOMIS�OF.S, .E voe
MA DISPERSA.O DOS MELHORES QUADROS,
CONTRIBUINDO ASS!iM PARA t-'.A CO ELACAO DE F'ORÇAS NEGATIVA, O QUE
COMPROMETE, DE�
O [NICIO A ONSTITUINTE, AVANÇOS MAIS SIGNIFICA
TIVOS NO NOVO TEXTO CONSTIT ICIONAL. DAI A MAIOR IMPORTANCIA ADQUIRI
DA PELA PRESSAO POPUL R, V SA O UMA DISTRIBUICAO MAIS FQl'ANIME DE
PARLAMENTARES PROG F.SSISTAS P LA� REF'ERIDAS SUBCOMISSOF�. ISTO
GARANTIRA UMA MELHO ATUACA NOS TEMAS PRIORITARIOS TRATAnos, EM
VIRTUDE DA CORRELAÇAO E FORCAS DENTRO DA CONSTITUINTE, DESFAVORAVEL
A CONSOLIDACAO DEMOCRATICA.
E IMPORTANTE RESSALTAR QUE E�TA PRE�SAO NAO DEVE SE RESTRINGIR
AO CHAMADOS PROGRESSITAS, HMA VEZ QUF. OS �ODERADOS, SENDO A MAIORIA
SAO O F'IF.L DA BALANÇA. PORTANTO, EH IMPRESCINDIVEL CONTAR COM
O� VOTOS DESTES PARA APROVACAO E MAT�RIAS DE NO�SO INTERESSE.
QUFREMOS CHAMAR A ATENCAO PARA A MANF.IRA COMO FOI INSERIDA
A QTTF.STAO INDIGENA NA COMISSAO A ORD�M SOCIAL. F.LA FICOU NA
SUBCOMIS�AO QUE TRATARA, TAMBEM, DOS TEMA� ''NEGROS, DEFICIENTES E
MINORIAS''. VISTO QUE JA EH TRADICIONAL O DESINTERBSSF. POLITICO DE
PARLAMENTARES PARA TRATAR DESSES ASSUNTOS, FICA EVIDENTE O ESVAZIA
MENTO POLITICO DESSA SUBCOMISSAO, O QUE ABRIRA PARA O AVANÇO DA DI
REITA EM OTJESTOES FUNDAMENTAIS COMO MINERACAO, TERRAS INDIGENAS,
ETC.
O MESMO OCORRE COM ''MEIO AMBIENTE'', QUE F'ICOU ACOMPANHADO,
NA SUA STTBCOMISSAO, DOS TEMAS SAUDE E SEGTJRIDADE, QUANDO NA VERSAO
ORIGINAL, SBRIA TRATADA JUNTAMENTE COM QUESTAO INDIGENA •
. O INE�C SE PRONTIFICA A RECEBER F. A ENCAMINHAR OS TELEGRAMAS
DIRIGIDOS AOS LIDERES DOS PARTIDO�. E CONTINUA AA DISPOSIÇAO PARA
ACOMPANHAR, NO CONGRESSO, AS PESSOAS OU GRUPOS QUE VIEREM A
BRASILIA.
CORDIALMENTE
MARIA JOSEH JAIME - COORDENA ORA/GERAL
JOSEH DA SILVA MOURA E JOSEH CARLOS LIBANIO COORnENACAO DO
CONGRESSO NACIONAL
INESC - INSTITUTO T'E ESTUDOS SOCIOS ECONOMICOS
ses SUPERCENTER VENANCIO 2.000 - BLOCO B N5 50 SALAS 435/9
70.333 BRASILIA/DF TELEFONE (061) 226.8093
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CONSTITUINTE: INFORMATIVO INESC

COMO� SABIDO, FOI APROVADO O REGIMENTO INTERNO DA

-

03

CONS

TITUINTE. NESTE EPISÓDIO PÔDE-SE VISLUMBRAR A MEDIÇÃO .DE

FORÇAS

DENTRO DO PLENÁRIO MAIOR DA CONSTITUINTE. DESDE JÁ, FICOU

PATENTE

A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA DAS FORÇAS POPULARES NA PRESSÃO

JUNTO

AOS CONSTITUINTES,RESPONSÁVEL, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELA

INCLUSÃO

NO REGIMENTO INTERNO DE ALGUNS DISPOSITIVOS QUE GARANTEM, EM CERTA
MEDIDA, A PARTICIPAÇÃO POPULAR DIRETA NO PROCESSO

CONSTITUCIONAL.

É IMPORTANTE DESTACAR QUE NESSA ETAPA,0 POOL. DE ENTIDADES

LIGADO

AOS MOVIMENTOS POPULARES EM BRASÍLIA (PLENÁRIO PRÓ-PARTICIPAÇÃO P2
NACIONAL

PULAR NA CONSTITUINTE, CNBB, CIMI, AGEN, DIAP, CAMPANHA

PELA REFORMA AGRÁRIA, CEAC/UNB, INESC), COM A DESTACADA ATUAÇÃO �O

EX-DEPUTADO JOÃO GILBERTO, EXERCEU UMA AÇÃO SISTEMÁTICA E PERMANEN
ISSO SE DESTACA

NA

PARTICIPAÇÃO ÍMPAR DO JOÃO GILBERTO (CEAC), QUANDO DA REDAÇÃO

DAS

TE PARA

GARANTIR A EFICÁCIA DESTA PRESSÃO.

QUESTÕES TOCANTES A SOBERANIA, PARTICIPAÇÃO POPULAR E A

DOS PEQUE

NOS PARTIDOS.
EM RELAÇÃO A QUESTÃO DA SOBERANIA FICOU CLARO O REVÉS SO
FRIDO PELAS FORÇAS PROGRESSISTAS QUE, AO PERDEREM A.

OPORTUNIDADE

DE AFIRMAR A SOBERANIA DA CONSTITUINTE ATRAVÉS DE UM ATO POLÍTICO,
REMOVENDO O EN'IULHO AUTORITÁRIO DA CONSTITUIÇÃO EM VIGOR,

ANTES

MESMO DE APROVADO SEU REGIMENTO INTERNO, PERDERAM-SE EM DISCUSSÕES
SOBRE O TEXTO DO MESMO. DESTA FORMA, OS PROJETOS DE DECISÃO LIMITA
RAM-SE A GARANTIR SOMENTE AS QUESTÕES RELATIVAS AO

DA CON81'ITlJINTB,

FUNCIONAMENTO

StGUB V!A CORREIO, UMA ANÁLISE DETALHADA DO REGIMENTO IN
.,
TERNO SQB A OtICA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E UM FLUXOGRAMA DO
FUN

CIONAMENTO DA ANC

NA PRÓXIMA SEMANA REMETEREMOS O TEXTO DO REGI

MENTO INTERNO, CASO O ACESSO A SUA PUBLICAÇÂO NÃO SEJA

AOS CONSTITUINTES.

RESTRITA

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos· CGC00580159/0001-22· ses, Q. 8, BI. B, n<.> 50, 49 and., Salas435n/9/41
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.333 - Brasília· DF - Tel.: 226-8093
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QUEREMOS CHAMAR A ATENÇÃO DE TODOS QUANTO AO PRAZO

PARA

A FORMAÇÃO DAS COMISSÕES E SUB-COMISSÕES TEMÁTICAS, ESTE ESGOTA-SE

ENTRE 18 E 20 DE MARÇO. É FUNDAMENTAL,PORTANTO� QUE SEJA

EXERCIDA

PRESSÃO, CONSIDERADA ADEQUADA PELAS ENTIDADES, VISANDO GARANTIR

A

PRESENÇA, NAS MESMAS, DE PARLAMENTARES IDENTIFICADOS COM SEUS INTE
RESSES.

NOTA D A

REDAÇÃO: Devido a um erro de datilogr fia do operador do telex, o nosso 1nformati
vo n2 2
seguiu com uma incorreção no nome do Senador MÁRIO COVAS. Ped�
mos que se observe onde estiver escrito SENADOR FERNANDO COVAS, leia - se
SENADOR MÁRIO COVAS.

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos· CGC 00580159/0001-22 - SCS, O. 8, BI. B, n<? 50, 4<? and., Salas 435n/9/41
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70.333 - Brasília - DF - Tel.: 226-8093
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O REGIMENTO INTERNO DA CONST-ITUINTE

E A

PARTICIPAÇÃO

POPULAR

( Texto elaborado pelo ex-Deputado JOÃO GILBERTO,a
( pedido de diversas entidades da sociedade civil.

-

)
}

Decidido o Regimento Interno e, portanto, o
rQ
teiro de elaboração do Proj�to da futura Constituição é importan
te analizá-lo à luz dos interesses de participação popular nele.
a) O NASCIMENTO DO PROJETO

Um dos aspectos mais interessantes e inusitados
da forma como vai ser elaborada a Constituição Brasileira é
a
na�cente plural do Projeto. Ao invés de existir uma Comissão
de

-

Projeto,· existem 24 diferentes nascentes.
Isto por que a Assembléia vai ser dividida
NOVE comissões, sendo OITO COMISSÕES TEMÁTICAS e urna COMISSÃO
SISTEMATIZAÇÃO.

em
DE

Cada uma das oito Comissões Temáticas subdivide
se em TR�S SUBCOMISSÕES, as quais serão um total de 24. É nestas
subcomissões que estão as vertentes do Projeto.
Cada sub-tema ·passa por várias votações (três em
Comissões e três em Plenário, sem contar as emendas). Por exem plo: o tema Reforma Agrária. Ele será elaborado na subcomissão de
e
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Elaborado

votado nessa subcomissão passa a ser tratado junto com outros t�
O
mas na Comissão da Ordem Econômica, onde é novamente votado.
que a Comissão da Ordem Econômica escrever vai ser compatibilizª
do com as demais Comissões, através da Comissão de Sistematiza
ção que elabora o Projeto de Constituição jun�ando e ajustando as
diferentes partes das Comissões Tamáticas.
Já o Projeto é submetido à discussão e emendas do
Plenário e a dois turnos de votação, além da redação final.
b) MOMENTOS E FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Existe uma primeira maneira de participar,
sem
nenhuma garantia ou caráter oficial: enviar sugestões à
Consti
tuinte. Estas sugestões serão encaminhadas à subcomissão do tema
respectivo.

As subcomissões que estiverem elaborando os
24
ternas sao obrigadas a realizar de 5 a 8 audiências com entidades
da
repr:sentntivas de segmentos da sociedade a respe
· ito da parte
e§_
Constituição que lhes cabe elaborar. É um momento importante,
de
pecialmente para grandes entidades·nacionais representativas
trabalhadores, estudant es, professores, etc.

1'� ,....

•

.

\

Quando o Projeto for a Plenário serao apresenta
das emendas de constituintes, mas, também populares. Trinta mil
eleitores, com a organização e responsabilidade de três entida
des associativas, poderão propor emendas que terão_ tramitação Q
ficial junto com o Projeto de Constituição (Art 23).

É importante assinalar-se que a participação atrª
vés de rnanisfestação junto- aos constituintes dar-se-á também em
etapas diferenciadas.
elabQ
As Comissões Temáticas terão 60 dias para
rar a parte que cabé a cada uma delas do futuro Projeto. Dentro
três
desse prazo, quarenta dias são destinados ao trabalho das
subcomissões.

-

Este prazo inicial da �ubcomissão � comissão

tQ

mática é muito importante para a apresentação de idéias básicas
sobre o assunto, contribuição dos grupos de pesquisa e comunida
de de pensamento a respeito de cada tema e assim por diante. Cª
be aos movimentos populares interessados em temas específicos
acompanhar quem vai formar a subcomissão onde ele terá o primei
ro tratamento (serão 21 membros), mas, não perder de vista
os
que integrarão a Comissão Temática dentro da qual está
aquela
subcomissão (63 membros, incluindo os citados 21). É este
gru
po que vai formular a proposta sobre o tema que vai estar no Pro
jeto de Constituição. E tudo isso acontecerá em 60 dias.
ques
Mobilizações específicas e levantamento de
tões básicas devem acontecer muito rapidamente para que sejam
teis ao processo de nascimento do Projeto de Constituição.
A etapa em que a matéria aprovada pela

Comissão

Temática vai a de Sistematização para ser unificada com o

tante ( trinta dias seguintes) é um momento de atenção. A

re�

C9mi�

são de Sistematização não vai inverter o mérito d3s proposições

( se a Comissão Temática respectiva aprovou Parlamentarismo, a
Comissão de Sistematização não pode transformar em Presidenciaredª
lismo), mas, ela pode fazer muita coisa no ajustamento de
çao, na compatibilização etc, inclusive modificando ou co�prome
tendo o sentido de decisões iniciais.
e
Pronto o Projeto é apresentado à Constituinte
amplamente divulgado e distribuído. Inicia-se então a etapa de
,EMENDAS DE PLENÁRIO (trinta dias), quando·também serao admitidas
oficialmente EMENDAS POPULARES.
se um assunto não constou adequadamente no texto
da Consti�uição, prec isa haver emenda sobre ·ele neste momento
Do contrário estará perdida a chance d� vi-lo·�dequadam�nto aprQ
ciado.

.\!

•

Vale tanto recolher as assinaturas necessárias
mo apresentar através de um constituinte a idéia que falta ou

-

CQ

a

modificação que é necessária.
As Emendas terão parecer da Comissã9 de Sistemati
zaçao (25 dias) que também deverá ouvir um representante de cada
lista de assinaturas das propostas de emenda da população.
O momento s�guinte já é o de· votação. O primeiro
e mais complexo turno de votação.
O Projeto será votado por Títulos ou Capítutos
As emendas de cada título ou capítulo serão votadas em bloco con
forme tenham recebido parecer contrário ou favorável da Comissão
ou
de Sistematização. Mas, cabem destaques para que uma emenda
r�
uma parte ou artigo do Projeto seja votado separadamente. O

querimento de destaque deve ser apresentado por TRINTA E CINCO
constituintes, e se indeferido, caberá recurso ao Plenário.
Este será o momento das grandes manifestações po
de
pulares. Politicamente, é o mais intens0 ° , o mais forte, o
de
tensões e pressões. Pelo cronograma, irá acontecer no final
agosto ou em setembro .
Os movimentos populares deverão chegar a esta fª
se já com muita unidade sobre alguns pontos prioritários que s�
rão destacados ou nos quais será investida a maior potencialidª
de da mobilização e da manifestação.
O segundo turno de votação admitirá apenas
emen
das supressivas ou de redação. Nele será necessário o alerta pa
ra as conquistas obtidas não serem desvirtuadas ou até suprimi
das, bem como poderá haver o esforço para afastar algum disposi
tivo contrário aos interesses poi;ulares que tenha sido vitorioso
na primeira rodada de votação.
reda
A redação final admite·apenas correçoes de
por
ção e sua votação, ao contrário, das anteriores dar-se-á

maioria simples.
Nas grandes votações o critério de aprovaçao sera
sempre o da maioria absoluta. Isto é, para um determinado
ARTX
GO ou assunto ser aprovado tem que obter a metade mais um do tQ
tal de constituintes em votos favoráveis.
A questão do PLEBISCITO, CONSULTA POPULAR OU REF�
RENDO
é outra que merece um tratamento pelos movimentos
pop�
lares na ocasião determinada pelo Regimento (período de primeira
discussão do Projeto).

C) A PROPOSTA DE EMENDA POPULAR

O Art. 23 do Regimento Interno assegura a apresen
tação de Proposta de Emenda ao Projeto de Constituição
por ceK
to n�mero de cidadãos, da mesma forma que cada constit11inte pode
fazê-lo,
A Emenda de cidadãos será apresentada nos trinta

dias após a publicação do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, prazo que
verá transcorrer em fins de junho e meados de julho.

-

d�

É interessante que a Emenda seja redigida no foK
mulário próprio que vai ser feito pela Assembléia (Art 22 § 12 )
para uso dos prÓprios constituintes, evitando-se, assim, erros té�
nices que criem problemas futuros de tramitação.
A Emenda deve ser apoiada em listas
organizadas
por TR�S entidades associati�as, legalmente constituídas e com p�
lo menos a subscrição de trinta mil eleitores.
A assinatura de cada eleitor deve ser acompanhada
do nome completo e legível, endereço e os dados identificadores
do 'título eleitoral (n2 do título, zona eleitoral, região eleito
ral ou Estado).
No prazo citado acima os organizadores das listas

irão protocolar a emenda junto à Comissão de Sistematiz'ação. E.§.
ta dará um primeiro despacho, aceitando ou não a emenda.
Neste
momento vai ser verificado especialmente se o assunto é '(J2rtinen
te ao processo constituinte, se as listas de assinaturas e as enti
dades organizadoras atendem aos dispositivos do Regimento.
Caso
a Comissão negar recebimento à emenda, o fato será comunicado em
Plenário -e haverá o prazo de três sessões para recurso interposto
por 56 constituintes:
Aceita a emenda, ela passará a fazer parte do
cgn

junto de emendas que terão parecer favorável ou contrário da Co
missão de Sistematização e acompanharão o Projeto até a sua vota
çao em Plenário.
Há uma exceção: se a Emenda proposta por
populª
res tiver parecer da Comissão de Sistematização UNANIME pela sua
rejeição, ela poderá ser arquivada, caso não venha a ser assinada
por um Constituinte, o que lhe garantirá continuar tramitando.
O Parecer da Comissão de Sistematização é
impoK
tante, porque em plenário, depois, as Emendas a um mesmo Capítulo
ou Título serão votadas em conjunto conforme tenham tido parecer
contrário ou favorável, mas, ainda aí pode haver DESTAQUE,
isto
é um emenda ser separada do grupo Para ter úma votação especial
dela. O destaque tem de ser requerido por 35 constituintes.

... .....

•

emenda
Na Comissão de Sistematização, quando a
indicado
popular for apreciada, um de seus autores, previamente
pelos subscritores, poderá defendê-la por vinte minutos. Esta
é
uma conquista especial e interessan�e.
Cada eleitor só poderá subscrever até TR�S propo�
tas de emendas.
A Emenda tem que abordar um Único assunto,

ind_g_
·pendentemente do número de artigos que contenha. Às vezes
para
regular um assunto será necessário disposições no texto permanen
te da Constituição e outras transitórias.
d) COMISSÕES E SUBCOMISSÕES TEMÁTICAS

e

I - Comissão da Soberania e dos Direitos e Garan
tias do Homem e da Mulher:
a) Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e
das Relações Internacionais;
b) Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direi
tos Coletivos e Garantias;.
e)
Subcomissão dos Direitos e garantias Individu
ais;
II - Comissão da Organi·zação do Estado:
a) Subcomissão da União, Distrito Federal e Te�
ritórios;
b) Subcomissão dos Estados;
Subcomissão dos Municípios e Regiões;
e)
III
Comissão da Organização dos Poderes e Sist_g_
ma de Gove ,... no:
a)
Subcomissão do Poder Legislativo;
b)
Subcomissão do Poder Executivo;
e) Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministé
rio Público;
IV - Comissão da Organização Eleitoral, Partidá
ria.e Garantias das Instituições:
Partidos
a) Subcomissão do Sistema Eleitoral e
Políticos;
b) Subcomissão de Defes� do Estado, da Sociedade
e)

e de sua Segurança;
Subcomissão de Garantfa da Constituição,
formas e Emendas;

R_g_

e
V - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento
Finanças:
di�
a) Subcomissão de Tributos, ·participação e
tribuição das Receitas;

..
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização
Fi
naceira;
e) Subcomissão do Sistema Financeiro;
VI - Comissão da Ordem Econômica:
a)
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção
do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e
da Atividade Econômica;
b) Subcomissão da Questão Urbana e Transporte;
e) Subcomissão da Política Agrícola e Fundiária
e da Reforma Agrária;
VII - Comissão da Ordem Social:
a)
Subcomissão dos Dtreitos dos Trabalhadores e

b)

-

Servidores Públicos;
b) Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Am
biente;
Subcomissão dos Negros, Populações ·Indígenas,
e)
Deficientes e Minorias;
VIII - Comissão da Família, de Educação, Cultura,
Esporte, Comunicação, Ciência e Tecnologia:
a)
Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes;
b) Subcomissão de Ciência e Tecnologia e de Comg
nicação;
e)

Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso.

João
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CENTRO OE ESTUDOS E ACOHPANHAHENTO DA CONSTITUINTE - CEAC
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Universidade do Sras il

FLUXOGRAMA DA ASSEMBL�IA NACIONAL CONSTITUINTE
APROVAÇÃO DO REGIMENTO
INTERNO DA ANC

-l.>

ELEIÇÃO DA MESA
. CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES E SUB-COMISSÕES

-l.>

COMISSÕES TEMÁTICAS
- ORGANIZAÇÃO
- PARECERES SUB-COMISSÕES (40 DIAS)
- PARECERES COMISSÕES

.

·,'

-·

-l.>

(60 DIAS)
COMISSÃO OE SISTEMATIZAÇÃO
(30 DIAS)

<->

PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO PROJETO

-l.>

DISCUSSÃO EM PLENÁRIO
-APRESENTAÇÃO OE EMENDAS (30 DIAS)
(40 DIAS)

<. J,

ELABORAÇÃO OE PARECER SOBRE: AS EMENDAS
PELA COMISSÃO SISTEMATIZAÇÃO
(25 DIAS)

-l.>

'•·

J

•

V

1�VOTAÇÃO

{ J.

.

'·.

REDAÇÃO PARA 2� TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
PELA COMISSÃO SISTEMATIZAÇÃO
(10 DIAS)

-·

!

'

.

<..

>

<.

>

,•

PUBLICAÇÃO
(201AS)

20 TURNO OE OISCUSSAO EM PLENARIO
APRESENTAÇÃO OE EMENDAS SUPRESSIVAS OU DE REDAÇÃO
(15 DIAS)

•

{ J.

ELABORAÇÃO DE PARECER SOBRE AS NOVAS EMENDAS PELA COMISSÃO
DE SISTEMATIZAÇÃO.
,,
(10 DIAS)

-l J.

-l.>

�VOTAÇÃO

""J

REDAÇÃO FINAL PELA COMISSÃO
OE SISTEMATIZAÇÃO
(5 DIAS)

<...J.

PUBLICAÇÃO E INC&:.USÃO
NA ORDEM DO QIA
(1 DIA)
1

<...J.

ELABORAÇÃO DE PARECER DA COM. 'SIST, SE
HOUVER EMENOA NAjEDACAO
(2 DIAS)

<...>

-

VOTAÇÃO OA REDAÇÃO FINAL

"'

..

••
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Um PerfÍl Inicial da Constituinte

RNECIDO

PfLO: INEsc

P rof2 David Fleischer
Chefe, DeptQ de Ciência Politica e Relações Internacionais da V:.�
.

'

.

Neste breve espaço, tentaremo� traçar um perfil prel��inar

da Assembleia Constituinte e leita · em novembro de .1986, pc·.proximos numeres deste Bo�etim, seguiremos aprofundando

vez mais este retrato.

t: .,

em

3.

.:a .

Este perfil j� º inclue os suplente� que

assumiram os mandatos dos Constituintes que tomaram posse como

governadores de estado em 15 de março de 1987,bem como os que

---v-em-s-u-b-s-ti tuindo-m±ni-s-t-ros de-estado-. - P or não t·er-dados com-

-

e

--<'

'.

-

pletos ainda a respeito, nao estao incluídos os suplentes que

substituirão os Constituintes que assumirão cargos nos novos

governos estaduais.
Henova9:ão

A Única deputado do PSC foi integrado à bancada do PTB ·

-

Os dados encontrados sobre taxas de renovaçao producem

indices mais baixos do que os divulgados nos jornais em janeiro
passado.

Definimos este conceito em termos dos Constituintes

que chegam à Ass�mbleia sem nenhuma experiência previa no Con

gresso Nacional.

Assim, excluimos os elementos qu� exerceram

mandatos como suplentes. ou titulares antes de 1987, os quatro

-

ex-Senadores que se ·elegerem Deputados, e ainda os 31

Deputa�os eleitos como Senadores.

ex

Feitos estes calculos, a

Assembleia conta com 274 "calouros" ou "anginhos" (49%).

A renovação mais baixa fica por conta do PFL (43,6%), se-

partidos

guido de perto pelo PDS (44,7%) e pelo PMDB (47,7%)

maiores, onde as chances de reeleição eram maiores.

O P T apre

senta a taxa de renovação mais alta (81,3%), pois em mais do

que tr�plicou a sua pequena bancada de 1986 -- seguido pelo PDC
(66,7%) e pelo PDT (61,5%).

Atividade EconÔmi�a

(QUADRO 01)

-

Um dos indicadores mais importantes sobre o futuro-comporta�

mento dos Constituintes são as suas atividades economicas.

Nada

m�nos n11I'>
,-- 37,7% dos Constituinte� �cccbcm a maior partê da sua
renda proveniente de capital (investimentos e ·propriedades)

liderados pelo PDC (100%), o P L (57,1%), o PDS (50%), o P CB (�2,9%1,
o PTB (42,1), o PMDB (38, 9% � e o PFL (37,6) ..·· Tres par tidos te m

nenhum -elementó---nesta· categoria {PT, P SB e PC d·o B), e o PDT
(QUADRO 01)
tem apenas 19,2%.
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e o único Senador do PMB a bancada.do PMDB
por questões de afinidades locais.
As bancadas do PCB e do PC do B contam com
sete Constituintes cada em razao
de vínculos notorios.

..

-

Por estas razões, nesta an?lise, as ban
cadas do PMDB e do PFL contam com
298 e 133 Constituintes, respectivame
nte.
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Destes 211 elementos ja "classe proprietaria�, 91 encontram-�

se no setor agrario (54 do PMDB e 18 do PFL), 48do setor fina�ças

bancos-empresas (26 do PMDB e 11 do PFL), e.ainda 23 do setor de
comircio-serviços (15 do PMDB e 6 do.-PFL).

classe.são do PMDB e 23,7% do PFL.

Ao todo., 55% desta

Observando a escala decrescente de status socio-econ;mico

no QUADRO 01, as bancadas mais "prolet�rias" são· do PT, PC do B,
PSB e PDT.

Independente de status socio-economico, o setor comercialA

-

empresarial

é o mais numeroso (21,°6%).

tários e 50 asalariados.

•

Destes 121 são proprie

Para o segundo setor mais numeroso

(Agricuitura) -- com 16,3% -- os dados são ainda mais supreendentes:

t·odos os 91 constituintes do setor agrario são proprietáriós.

contamos a segunda, terceira e quarta·atividade economica dos

Se

constituintes, a classe propriet�r�a rural chega a 133, ou seja
. ..
A terceira categoria mais numerosa e dos funcionario�
23,8%.

-publicos (12,9%).
Idade

A idade media do Constituintes

é 48,07 anos· (em 01.02.87).

As bancadas mais velhas são: PSB (53,96), PDC (53,118), PDS (51,40) ..

e PTB (51,00).

4lt

PT (43,73).

As bancadas mais jovens são: PC do B (33,81) e

Por ser as maiores bancadas, o PMDB (47,53) e o

PFL (48,51) situam-se em torno da media geral.
Geneologia Partidária

Embora as legendas partidarias tenham sido rotules muito

frageis e provisórios nos �ltimos vinte �nos, ainda são uteis

como indicadores do processo de "transformismo político" ocorrido

desde 1979.

Assim, o QUADRO 02 apresenta a "arvore geneolÓgica

partidaria" da Constituinte que se instalou em 01.02.87; pelas
filiações partidárias dos seus membros em 1983 e 1979.
O d.ado mais supreendente desta análise

é que a ma<,:i r bancada

n es t--a-A-ss emb reiâ · Con s ti::t ui11te -rrão--ê-nem -o--PM-D 8-<te:--hoj e-, ma i s--em -

termos

de 1979

é a ARENA. Nada menos que 217 Constituintes

tiveram passagem por esta legenda que apoiou o regime militar

antes de 1980.
PMDB

Este quadro-facilita a análise da bancada do

em 1987 emtcrmos de adesistas o� "vira-casacas" de �ltJmn

hora, ou pen-ultima-hora.

A bancada do PMDB em 1987 de 298 Constituintes contem: 110

elementos que eram do PDS cm 1983 e mais 112 pol1tico3 que crnm

• 3.

1
•

da ARENA em 1979 mais passaram para o PMDB cm 1982.

Apenas 137

Constituintes do PMDB em 1987 eram do MDB em 1979 e do PMDB em

1983 -- ou seja os ·mais autênticos.

Se

acrescentamos os

47 que entrarám diretamente para o PMDB em 1983 sem filiações

partidarias anteriores e ainda os 28 que chegaram diretamente ao
�MDB em 1986 -- a banc�da mais confi�vel deste partido em 1987

conta com.apenas 212 Constituintes

40% da assembleia

Em contrapartida, as bancadas do PFL e do PDS são bem mais

coerentes.

-

O PFL conta com 94 elementos da sequencia ARENA-PDS-

PFL, mais tres da sequencia ARENA-Outros-PFL,

..

f8 da sequencia

. Sem-PDS-PFL, e ainda 11 "anginhos" da sequência Sem-Sem-PFL,·

totalizindo 1�6 elementos mais confiiveis., numa·bancada de �33.
A bancada do PDS contem 31 elementos "ARENA-PDS-PDS", seis

"Sem-PDS-PDS",

·PDS".

um solitario "ARENA-PDT-PDS'' , e dois "ARENA-PTB

Perfil Ideologico

Os dados preliminares sobre os Constituintes nao permitam

· de um p�rfil ideolÓgice
muito nitido
neste. momento.
.
.
Alguns indicadores categorizam a Assembleia como sendo:

-

Esquerda

9%
Centro-Esquerda 23%
Esquerda

12%

?1%
Liberal Conservador 35%
Direita
26%
Liberal-Reformista

Centro

Centro-Direita
Direita

J

32'!,
24'!,
12'!,

Em termos da representação de interesses .na Con�tituinte,

um indicador discriminou assim:

Capitalistas Agrarios

22'!,

Trabalhistas Rurais

2%
10%

Capitalistas Urbanos
Trabalhistas ·urbanos
Desconhecidos

23%

43%

Conclusões Preliminares

Baseado nos perfis econômico e idcologic� traçados acima,

-· basicamente a Ass�mbleia Constituinte está dividida em tres

grandes grupos mais ou menos iguais em tamanho: 1) Progrcs!li:Jta::/

Esquerda; 2) um Centro ba�tante amorfo e dcDconhccido; e 3) _Con-

,,
é

'

•

servadores/Direita.

Os interesses das classes produtoras (Comerciais, Industrais

e Agririos) estão bem representados.

Constituintes · oriundos da

classe média são bastante numerosas, mas sem uma definição ideolo

Jica muito nítida.

Os dados retratam o PMDB como uma "frent� µulitlea�·organi�ada

na maioria dos estados n�s meados de 1986 para vencer os pleitos

de governador, onde ·se· ae:eitou "de tudo" em nome da vitoria.

�

Por

estas raz;es, as lideranças do fMDB na Constituinte tem tido (e

..

•

ainda terão) muitas dificuldades em manter a sua bancada coesa

e coerente.

Pois, 25% da sua bancada teve origem na ARENA, 38%

são da classe capital-propriet�ria, e mais ou menos metade destes

do setor capitalista rural.

· rta-bandeira das "Diretas-Ja" e das
Assim, o partido po

"mudartças-J�", não tem condiç;es de colocar mudanças significativas
na nova Constituição sozinho, e nem com a "col�boração" com seus

-58 companheiros mais à esquerda (PT, PSB, PCB, PC do B e PDT);
sem contar com elementos do Centro de outros partidos.

-

-

1

QUADRO 01

- O c upa·ção Principal, S ta tu s ·sES, I dade e Experiên cia da
C o n s tituinte de 1987-, por Par tido

"

..

�

Ocueaçào Princieal
Agricultura

Com-Ban-ErnpFin

Indu st-Transp.

FMDB

PF L

PDS

. PDT

PTB

1 e, r.

13�5

15,8

1 1, 5

26,3

3,4

6,8

13,2

3,8

o,o

6,4

6,8

2,6

1,1

, 1, l
6,�

5,3

5,3

23,1

22,1

Advogado/Juiz

9,7

Ensino

, 1, J

Profis. Saúde
Imprensa

Outros Prof1s •

Func. Publicos
' 1

Militares

Status SES

Donos-Capital

Gerente-Adro.

W.Collar-Sup.

W. Co llar..;.o..rt:rcs

Manuais

T O T A L J
T otal (N)
Idade 01.02.87

Antiguidade(�"X:S)
J "Ca).ou."'os"

� 1, ,

O,7.

38,9

23,3

9,0
6;o

5,3
5,3

8,3

13,2

1,5

2,6

19,5

37,6

24,f

31,6

0,0

0,8

·?6
�> , ?'

26,3

30,1

10,5

50,0
23,7

26,3 ·
o,o

11,5

11,5

23, 1

44,7

0,0

0,0

16,3

18,8

14,3

o,o

o ,.o

0,0

14,3

. 5,4

5,3·

12,5

14,3

50,0

28,6

1,9

0,0

0,0

0,0

14,3
0,0

15,8

21 ,1

o,o

28,6

o,o

31 ,3
o,o

12,5 .
.
6,3

14,3

0,0

0,0

..

0,0

0,0

·O,O

o,o

o,o

57,1

100,0

o,o

0,0

100,0

0,0

0,0

14,3 .

62,5

14,3

o,o

18,8

o,.o

0,0

48,97
61,5

o,o

100,0
( 19)
51,00

1 2,5

100,0
( 16)

43,73

3,02 . : .. :·· 2 ,.00

57,9

81,3

o,o

0,0

36, a·

6,: 3

0,0

0,0

14,3

_46, 2

21,1

14,3

14,3

42,1

30,8

57, 1

50,0

19,2

0,0

0,0

0,0

o,o

o,o

33,3

o,o

o,o

5,24

43,6

0,0

10,5

5,49

47,7

66,7

3,8

4,53

51,40

14,3

0,0

6,3

L, 1�

48,51

TOTAL

1O,5.

100,0
(38)

47,5�

PCdoB

3,8

100,0
(133)

0,0

PCB

12,5

100,
(298�

o,o

PSB

PL

10,5

. 3,8
100,0
(26)

O,�

PD C

PT

28,6

º�º

0,0

O,Ot
../í

o,o

o,o

0,0
0,0

100,0
(07)
..49,60

100,0
(06)

100,�
(02)

6,86

3;33

0,53

57,1 o,

53,48
66;7

53,96
50,0

0,0

28,6·

0,0

21,6
9, 1

9,3

9,1
8, 4

14,3

12,9

4 2,9

0,0

37,7

42,9

85,7

35,8

0,0

1 4 ,3

1, 1

o,o

14,3
0,0

100,0
(07)
50,21

5,14 .

57,1

•

o,o

o,o

o,o

0,9

24,9
·O,5

100,O
(07)

100,0
(559)

1,69

.4,26
49,0

33,8T

57,1

'

48,07

''

.ti

1

QUADRO

-

--· . ., - l .. . -

PF L

PDS

PDT

PT B
PL

PDC

PSB

PCB

PCdoB

30
94

(26)

05

(38)

. { 19)
.
: , { 1,6)

..,..

'

·(07)

31

05

00

42

OJ
O•J

00

00
00

' .

02

00

(02)

00

00

(06)
'

(07)

02

00

00
00

00

00

TOTAL (559) 169

42

(01)

. .

., . • ...

-

.. ,.u. •. _ -·- -, ·- w- _...,. __ ·---· ... ... ,,..

.

..

02 - ''Arvore Geneol�gic a" das Fi!iaç;es Parti dirias dos
Constituin t es de 1987; Sequencia 1979-1983 -1987

PDS PMDB PDT PTB
C.298)
'
(133 )

•. . . .

:

A R E N A

PMDB

.

bo

0' 1
p1

po
po
po
po

po

00

po
po
02

00

02

00
00
01

M

PT

Sem

Oô

00

TOTAL

00

00

00

00

07

01

01

00

02

00

05

1

1

O<D

00
01

00

06

00

00

00

00'

00

00

00

00

00

00

00
1

00

03

01

00

01

00

05

217

08

00

00

00

01

03

Ó1

00 • 00

00

00

00

03

00

00

03

05

00

00

166

38·

58

09

04

01

00

02

00

05

00

01

00

01

08 147

03

00

00

02

01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

03

00

04

00

00

00

00

04

00

00

00

00

00

·01

01

00

00

00

ºº

00

00

00

00

00
02

00

00

00
00"
00

04

08

02

01

01

18

00

02

00

03.

00

00

00

06

01

00

00

Cio

PT Sem TOTAL

00

00

00

01

06

02

01

·oo

00

00

47

00

01

00

00

07

01

00

00

141

01

02·

01

00

00

00

01

PDS PMDB PDT PTB

00

00

02

Sem TOTAL

00

00

00
00

00

32

00

00

PT

01

00

Sem Partido em 1979

PDS PMDB PDT PTB
00

00

•

B

D

03 137

12
91

•

00

00

00

00
01

28

11

32 .

05

13

14

01

00

02

00

85

06

15

03

00

01
· 05

01

00

00

01

03

16

52

. . .:.

04

176
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Comissões
comandam
trabalhos

,

No último dia 25,
encerrou-se o trabalho
das 24 subcomissões da
Constituinte, com muitas
disputas entre conservadores
e progressistas sobre
o futuro texto.
Agora, desaparecem as
subcomissões e seus
integrantes passam a formar
as oito Comissões Temáticas
que, de·25 de maio a 15
de julho, emendam, discutem
e votam nova.mente
as matérias.
Cada Comissão, de 63 membros,
reúne os temas tratados
por 3 subcomissões.
A partir da página 3,
publicamos uma análise
do resultado final do
trabalho das subcomissões.

A saúde como
prioridade
constitucional
O professor E leutério
Rodrigues Neto, diretor do
Núcleo de Estudos da Saúde
Pública da UnB, em artigo
na página sete, afirma
que a nova Constituição,
para ser coerente com a
proposta de reforma sanitária,
deve contemplar aspectos
como o direito universal
e igualitário� saúde;
alocação adequada de
recursos para o setor e a
proibição de práticas aéticas
contra o indivíduo,

2

"

Ferrovia
para o
futuro

A Constituição é o caminho que a
Nação utiliza na busca de seu futuro.
Quando esta Constituição é elaborada
por uma sociedade estável, com seus
valores essenciais claros, com suas ne
cessidades básicas atendidas e com ní
veis toleráveis de diferença entre suas
classes e minorias, toma-se fácil elabo
rar a Constituição pensando apenas no
futuro. Isto ocorreu em todos os paí
ses onde a nova Constituição foi elabo
rada depois de um processo político
que rompeu com o passado, e a Nova
Constituição é a carta de reorganização
da sociedade dentro das novas propos
tas e interesses, contra aqueles que fo
ram rompidos. Como nos E.U.A., no
século XVIII, e no Brasil, no século
XIX, quando se fizeram as constitui
ções que permitiram nações indepen
dentes, graças à ruptura com as metró
poles.
Esta não é a situação do Brasil de
hoje. O Brasil "escolheu" o caminho
de mudança do antigo para o novo re
gime, através de uma transição; sem
ruptura. Além disto, a transição ocorre
simultaneamente com uma gravíssima
crise sócio-econômica.
A realidade é que os constituintes
brasileiros, de 1986, têm diante de si
um desafio talvez nunca encontrado
em qualquer outra situação: elaborar
um documento onde a única certeza
desejada é a construção de um regime
democrático, mas onde o fu turo não
está claro, em uma sociedade extrema
mente desigual, com dívidas internas e
externas, preços inflacionados, uma das
maiores pobrezas de todo o mundo.
O resultado é a incerteza generaliza
da. Os constituintes trabalham entre a
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elaboração de uma excelente carta pa
ra um futuro onde não chegaremos; ou
um documento tão preocupado com o
presente, que nã() passará de um acor
do político para enfrentar a crise.
A solução estará em enfrentar o de
safio sem desprezar qualquer de duas
funções: pensar o futuro, administrando o presente.
No que� refere ao futuro, para que
a constituição seja duradoura, os cons
tituintes terão que compor uma socie
dade com quatro vocações: uma demo
cracia política; uma forma de moderni
zação econômica compatível com nos
sas necessidades e com nossos recursos;
uma modernização social que mobilize
estes recursos para eliminar a degradan
te infâmia da pobreza; e um respeito
ecológico que permita o equihbrio de
longo prazo da sociedade brasileira.

Destas quatro vocações, duas são
fu ndamentais n0 presente, porque uma
será incompatível sem a outra: a demo
cracia e a eliminação da pobreza.
Todo o esforço dos últimos anos será
em vão se o Brasil rece.ber dos consti
tuintes um projeto jurídico autoritário;
ou receber a ilusão de um projeto so
cial que faça conviver a democracia com
a pobreza. Em nenhuma sociedade con
vivem a liberdade e a pobreza. Por isto,
se a opção é a liberdade, o caminho é a
eliminação da pobreza. A constituinte,
então, ao imaginar o futuro, deverá
construir o presente, como uma ferro
via, onde o destino tem a consciência
do primeiro passo.
Esta ferrovia ao fu turo consiste, ho-
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Je, no Brasil, na realização de uma revo
lução social. Nas últimas 50 décadas,
especialmente nas últimas 20, fizemos
uma brusca revolução econômica, mas
às custas de um grave retrocesso social,
com o empobrecimento das massas ex
cluídas do processo.
Felizmente, porém, o Brasil é um
dos países do Terceiro Mundo que dis
põe de recursos naturais, financeiros e
tecnológicos capazes de eliminar a po
breza. Nosso problema não é de escas
sez de recursos, mas de falta de vonta
de política para definir prioridades e
organizar o que temos, de forma a rom
per com o passado da pobreza das mas
sas. E isto seria fácil de fazer em um
país com a população e o potencial
tecnológico brasileiro.
Com os recursos aplicados de uma
forma racional, o Brasil poderia salvar
sua educação primária do nível de indi
gência em que se encontra. Seria possí-v
vel reorganizar novas escolas, atrair para o magistério primário os universitários que hoje disputam emprego de li
xeiro no Rio de Janeiro. Juntamente
com uma distribuição da terra ociosa,
este programa poderia ser acp_mpanha
do no futuro imediato da solução dos
problemas gerados pela fome que padece as últimas gerações da maioria dos
brasileiros, Finalmente, com um pouco
mais de recursos e de imaginação, seria
possível mobilizar as dezenas de milhares de jovens médicos, desempregados,
semi-empregados, desanimados por falta de um projeto social e que, sem querer, se comprometem com projetos in
dividualistas e corporativos, por falta
de um projeto nacional de plena saúde
pública, em poucos anos.
Outros países, com menos recursos,
já o fizeram quando optaram por uma
ferrovia ao futuro, sabendo que o futu- "�
r? demo�r .á�ico não e_stá em mais u m V
sistema v1ano, mas, sun, em um novo
sistema social.
E para que esta opção seja feita, as
esperanças do povo ainda estão na cons
tituinte.
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Subcomissões apresentam textos

No dia 25 de maio encerrou,se
o prazo para as subcomissões
apresentarem seus 24 textos, que
agora serão analisados pelas oito
Comissões Temáticas, cada uma
envolvendo três das subcomissões.
O prazo de entrega para sugestões
de entidades e emendas dos
constituintes às Comissões é até
19 de junho.
O relator da Comissão terá
cinco dias para oferecer seu
estudo com um anteprojeto
englobando os temas das três
subcomissões de sua área.
Seguem-se, então, os debates e
votações. O texto da Comissão
deve estar pronto até dia 15 de
junho, quando será entregue à
Comissão de Sistematização.
Estamos a caminho de ter oito
partes de uma futura Constituição,
que, de 16 de junho a 15 de julho,
serão unificados num projeto
através da Sistematização.
Esta fase inicial das
subcomissões foi criativa, tensa e
disputada. Progressistas e
conservadores marcaram posições,
sem se preocuparem - em geral com negociações, que acontecerão
nas novas fases.
A participação popular nas
audiências públicas e sugestões foi
importante. A Comissão de Ordem
Social chegou a realizar um ato
público para o recebimento dos
textos de suas subcomissões, com
a participação de entidades, que,
inclusive, fizeram
pronunciamentos.
O rescaldo desta primeira etapa
demonstra uma articulação forte
do setor conservador nas votações
das subcomissões, conseguindo
barrar alguns relatórios
progressistas. Mas, assim mesmo,
al�umas áreas apresentam
notáveis progressos.

I

Comi�ão da Soberania e dos
Direitos e Garantias do Homem
e da Mulher

Nesse tema, que deverá ser a abertu
ra do futuro texto constitucional, são
evidentes os avanços, como a d·efinição
básica da soberania nacional, que agora
"pertence ao povo e dele emanam os
poderes do Estado" ou "os poderes são
exercidos pelo povo através de repre
sentantes ou diretamente, pelos meios
previstos nesta Constituição".
A Subcomissão da Nacionalidade,
da Soberania e das Relações Internacio
nais, tendo como relator o deputado
João Hermann Neto (PMDB-SP), é a res
ponsável pela nova redação dos artigos
iniciais da Constituição. Segundo o tex
to, o Brasil passará a admitir a dupla na
cionalidade, todos os empréstimos ex
ternos necessitarão de apreciação pelo
Congresso, ficará proibida a antecipada
e genérica autorização; o Congresso te
rá um Comitê de Acompanhamento e
Fiscalização das Relações Internacio
nais; o Brasil submete-se à Carta da
ONU e da OEA; e é sugerida a criação
do Tribunal Constitucional. A regulari-

zação dos estrangeiros após a promul
gação da Constituição foi rejeitada.
A Subcomissão dos Direitos Políti
cos, dos Direitos Coletivos e Garantias
teve como relator o deputado Lysâneas
Maciel (PDT-RJ) e apresenta um texto
com muitas novidades e avanços, apesar
de algumas derrotas do relator na últi
ma sessão. As entidades e associações
são protegidas e aptas a questionar em
juízo pelos seus associados; os eleitores
têm o voto destituinte em relação aos
rep.resentantes eleitos que não estejam
cumprindo bem o seu mandato; am
pliam-se as ações em defesa da consti
tucionalidade; contempla-se a criação
do Tribunal Constitucional; a inviola
bilidade do domicílio é extendida às
sedes de entidades; o direito de propor
leis ou pedir plebiscito sobre leis é atri
buído aos cidadãos.
A Subcomissão dos Direitos e Ga
rantias Individuais, tendo como relator
o constituinte Darcy Pozza (PDF-RS)
avança no direito à informação, incluin
do o habea_s data, ou seja, o direito do
cidadão de saber o quê sobre ele cons
!ª de arquivos ou bancos de dados;con
sidera crime inafiançável a discrimina-
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ção; organiza de forma mellior os direi
tos individuais. Não admite a pena de
morte, assunto que mereceu longos de
bates. Admite a prisão perpátua nos
casos de estupro ou seqüestro, seguidos
de morte. E inclui entre os direitos da
pessoa humana "o direito à vida, desde
a concepção e até à morte natural, nos
termos da lei". Esta fórmula bloqueia
o aborto, deixando aberta a porta da
regulamentação legal como a que já
existe, isentando de crime o aborto em
determinadas circunstâncias. Foi assim,
portanto, mais ampla do que a redação
dada pela Subcomissão da Família, on
de a proibição for cabal. O relator é o
senador Jos� Paulo Bisol (PMDB-RS).
Il

- Comissão daOrganização doEstado

A Subcomissão da União, Distrito
Federal e Territórios, tendo como rela
tor o deputado Luiz Carlos Sigmaringa
Seixas (PMDB-DF) produziu um bom
texto. Nele, as competências da União
são revistas, fortalecendo-se a partici
pação popular e a descentralização. O
Distrito Federal passará a ter governa
dor e assembléia legislativa eleitos, sen
do os primeiros em 15 de novembro de
1988, para um mandato-tampão.
Já a Subcomissão dos Estados teve
como relator o deputado Siqueira Cam
pos (PDC-GO). Ele esteve muito preo
cupado ,;om a criação de novos Esta
dos, pois seüs idealizadores Jogo se in
tegraram aos traballios desta Subcomis
são. O parecer amplia um pouco as com
petências dos Estados-membros, man
tendo a base do atual sistema federati
vo, com correções. A Subcomissão su
gera a criação de seis novos estados,
ápós plebiscito das populações envolvi
das, além de transformar em Estados

os Territórios do Amapá e de Roraima.
Já o atual Território de Fernando de
Noronha seria reincorporado ao Esta
do de Pernambuco.
A Subcomissão de Municípios e Re
giões teve como relator o deputado
Aloysio Chaves (PDS-PA). Cria as re
giões de desenvolvimento econômico,
unindo vários estados e as áreas metro
politanas com diversos municípios.
Concede a inviolabilidade aos vereado
Jes no Município e amplia a autonomia
do Município, inclusive para escrever
sua própria lei fundamental, votada por
dois terços da respectiva Câmara,·além

de municipalizar diversos serviços bási
cos. O relator é ó senador José Richa
(PMDB-PR).
III - Comissão da Organização dos
Poderes e Sistema de Governo
A Comissão vai continuar enfrentan
do a polêmica parlamentarismo/presi
denciali�mo e mandato presidencial.
Por enquanto, os dois relatórios envol
vidos - Legislativp e Executivo - apon
tam para um parlamentarismo com tra
ços sui generis. O mandato presidencial
definitivo foi marcado em 5 anos; o
mandato do atual presidente ficou sem
nenhuma referência expressa nas dispo
sições transitórias. derrotado o ponto
de vista do relator que pretendia elei
ções em 15 de novembro de 1988.
A Subcomissão do Poder Legislati
vo, que teve com0 relator o deputado
José Jorge (PFL-PE), renovou nas prer
rogativas e no funcionamento do Con
gresso. Atribui funções às Comissões
Técnicas, derruta o decreto-lei, contem
pla a iniciativa de leis pela população e
aceita o parlamentarismo, inclusive com
a dissolução da Câmara pelo Presidente
da República. O texto foi escrito no
modelo da atual Constituição, agregan
do sugestões e novidades.
Já a Subcomissão do Poder Executi
vo teve como relator o senador José
Fogaça (PMDB-RS), e uma noite intei
ra de debates para aprovação do relató
rio final. No cerne dessa vigtlia, a ques
tão da forma de governo, um parlamen
tarismo muito à brasileira, e do manda
to presidencial. Dentre as modificações
introduzidas pela subcomissão ao pare·
cer do relator, está a separação do Exe
cutivo em dois gabinetes: o Gabinete
de Governo, sujeito à confiança da Câ
mara; e o Gabinte do Presidente, in
cluindo os mmistros militares, o de Re
lações Exteriores e o da Casa Civil, não
atingidas pela desconfiança ·do Legisla
tivo. Esta fórmula está sendo criticada
pelas dificuldades que irá criar. Se os
'·ministros do presidente" participarem
do gabinete na hora de decidir, compar
tilharão a decisão, sem a responsabili
dade por ela, que os outros terão. Se
não participarem, o governo ficará com
dificuldades para organizar o conjunto
de suas políticas e tarefas envolventes,
como o Orçamento da União.
A Subcomissão do Poder Judiciário
e do Ministério Público substitui o pa
recer do relator, deputado Plínio Arru
da Sampaio (PT-SP), por outro, resul
tado da consulta às emendas apresenta
das e de negociações feitas .. Mesmo as
sim, sua reunião durou várias horas, foi
interrompida por muitas negociações e
contou com uma assistência formada
por advogados, promotores e juízes
classistas, todos muito interessados em
aspectos corporativistas. O Tribunal

Constitucional foi transformado nu
ma Seção do atual Supremo Tribunal
Federal, com a presença de juízes tem
porários designados pelo Presidente da
República e pelo Congresso. A Justiça
Militar, extinta no primeiro relatório,
continua, mas, com sua jurisdição re
duzida aos crimes tipicamen_te milita
res. A Justiça Agrária é constitucional
mente criada. O Ministério Público re
cebe novo tratamento e grandeza, com
independência para defender a socieda
de. A Procuradoria-Geral da República
desvincula-se do Ministério Público pa
_ra exercer a defesa dos interesses da

União. Os juízes classistas, que o rela
tor desejava abolir, continuam, nos Tri
bunais do Traballio. O relator é o depu
tado Egydio Ferreira Lima (PMDB-PE}
IV - Com�ão da Organização Eleitoral, Partidãria e Garantia das
Instituições
A Subcomissão do Sistema Eleitoral
e Partidos Políticos foi· a última a con
cluir seus traballios, já na tarde de se
gunda-feira, 25 de maio. De acordo com
o texto, e assegurando um sistema aber
to de organização partidária, cria-se o
voto distrital misto. o relator, deputado
Francisco Rossi (PTB-SP), foi derrota
do no inuito de tornar o voto facultati
vo. A Subcomissão deseja organizar e
escalonar as eleições conforme o seu
âmbito: num ano as municipais, nou
tro, as estaduais e noutro, as nacionais.
O mandato presidencial foi marcado
em quatro anos, em conflito com a
Subcomissão do Poder Executivo.
A Subcomissão de Defesa do Esta
do, da Sociedade e de sua Segurança
teve como relator o deputado Ricardo
Fiúza (PDS-PE). A imprensa maliciou
a presença constante de assessores mili
tares colaborando com o relator na re
dação de seus textos. A proposta man
tém o atuar papel da� Forças Armadas,
apenas permitindo à lei regular o tema_
e estabelecer futuros limites. Também
o ·conceito de Segurança Nacional fi.
cou para formulaçãó em lei. O serviço
milita:r é obrigatório, com a diferença
de que as próprias Forças Armadas po
derão oferecer serviços civis aos que
aleguem mofr.1os de consciência para
não prestar o serviço militar. Além do
estado de sítio, existirá o "estado de
defesa", deqetado pelo P,esidente e a
seguir sµbmetido ao Congre�o. A situa
ção das polícias militares estaduais
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A saúde na Constituinte
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Prof. Eleutério Rodriguez Neto

Embora estejam desaguando na
Constituinte propostas de todos os se
tores, represadas ao longo dos anos do
autoritarismo, o processo que se dá em
relação à questão saúde guarda algumas
peculiaridades importantes.
As dramáticas condições de saúde
d � popula_ção exacerbadas naquele pe
nodo, assun como as políticas de saú
d: altamente anti-democráticas e por si
so agravadoras �as condições de distri
b�ição de renda e, por conseguinte, do
mvel de_ vida e de saúde, levaram a que
se organizasse, deS;de a década de 70, um
crescente e coerente movimento de crí
tica ao modelo vigente e de construção
de propostas alternativas para o setor.
Assim, esse movimento assumiu des
de o início a característica política de
oposição ao regime, através da denúncia
dos seus efeitos sobre a saúde da popu
lação, ao mesmo tempo em que acumu
lava teses, .conhecimentos e estratégias
que, no bojo de uma democratização
P??eriam informar as mudanças neces:
sana � em b�sca de melhores condições
d� Vlda e saude para a população brasi
lerra.
. �s e�tidades representativas de pro
f1ss1onais do setor, assim como da po
p��ação, em suas várias formas de orga
nização, foram cada vez mais conver
gentes e hom9gêneas na proposição de
um Sistema Unico de Saúde que elimi
nasse as pluralidades institucionais, a
irracionalidade nos gastos e a impuni
dade e incúria na execução dos servi
ços, incorporando o conhecimento já
disponível para o enfrentamento da
' problemática de saúde.
A inclusão dessas teses no programa
de governo da Nova República, embo
ra altamente consensual, não foi na
ocasião suficiente para detonar o pro
cesso de reformas reivindicadas. O en
caminhamento dado através da realiza
ção da 8� Conferência Nacional de Saú
de, colocou, n o entanto, o processo em
outra dimensão. O que vinha sendo ob
jeto de uma discussão quase que apenas
setorial ganhou o conjunto da socieda
de civil, que realizou o evento com cer
ca de 5.000 participantes, de forma al
tamente representativa
Assim, crescendo em legitimidad e, re
forçam-se e ampliam-se as propostas de
mudanças para o setor, configurando-se
o que já é hoje amplamente divulgado,
.como a Reforma Sanitária Brasileira
o importante a se destacar nessa
proposta é o seu caráter não mais ape
nas setorial, mas, sobretudo, como con
seqüente a objetivos de governo com
prometidos com a melhoria das condi-
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ções de vida da população, causa bási
ca do seu nível de saúde.
Dessa forma, a Reforma Sanitária
que se deseja é a própria expressão de
um governo efetivamente democrático
e deve implicar medidas de ordem ge
ral que diminuam os riscos de pessoas
adoe�rem, assim como proveja uma
organização de serviços de saúde volta
dos de fo_nna integral para a promoção,
a proteçao e a recuperação da saúde
em forma racional e consoante com a;
necessidades concretas da população.
Isso significa a imperiosidade de m u
d anças na Constituição e no aparato
jurídico-legal que hoje define os direi
tos e deveres em relação à saúde.
A atual Constituição, a par de omis
sa em relação à questão, limita os direi
tos e os distribui conforme a maneira
da população se inserir na produção.
Uma nova Constituição, para ser con
sentânea com a proposta da Reforma
Sani!ária, com o proce�o de democra
tização do país, com as possibilidades
econômicas da Nação e com as aspira
ções de profissionais e da população
em geral, não pode deixar de contem
plar os seguintes aspectos:
- O direito u niversal e igualitário à saú
de, e o dever do Estado na sua pro
moção, proteção e recuperação.
- A org�ização do setor em um Sis
tema Unico de Saúde integrado, des
centralizado e participativo, que con
temple não só a atenção direta aos
indivíduos, mas também a saúde
ocupacional e· a vigilância sanitária.
- A natureza pública das ·ações de saú-

de, com a subordinação da iniciati
va privada ao interesse social.
A alocação adequada de recursos pa
ra o setor (que gasta pouco e mal)."
A subordinação das políticas inter
setoriais de recursos humanos, ciên
cia e tecnologia, saneamento e ali
mentação, aos interesses do setor
saúde.
O controle pelo Estado do processo
de produção e distribuição de medi
camentos, equipamentos, imunobio
lógicos, sangue e hemoderivados.
A coibição de qualquer prática aéti
ca contra o indivíduo.
O movimento popu lar que propug
na por essa proposta entende que ela é
apenas o primeiro passo para u ma efe
tiva _Reforma Sanitária , no entanto, es
sencial e absolutamente legítima.
Outros interesses, contrários ao co
letivo, por,certo se ins�rgirão (como já
o fazem ha tempos na manutenção de
seus privilégios) contra esse conteúdo.
Entretanto é importante que se reafir
me que, não só a democracia é condi
ção para se assegurar o direito à saúde
como esta é a sua base de sustentaçã�
social e política.
A não compreensão dessa lógica pe
las forças políticas e sociais que defi
nem os rumos do regime e do governo
não_ será impune e a população não
aceitará a omissão do Estado no cum
primento do seu dever de distribuir
equanimemente a riqueza nacional e
com esta a saúde de cada um.
Eleutêrio Rodriguez é diretor do NClcleo de
Estudos da Saúde PClblica da Une.
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SANTA CATARINA DÁ EXEMPLO
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A Universidade Federal de Santa
Catarina realizou um dos mais interes
santes trabalhos pré-constituintes do
país. Trata-se de um levantamento de
opiniões, município a município, com
vistas ao encanúnhamento à Assem
bléia Nacional Constituinte.
A "Ação Catarinense Pró-Consti
tuinte e Constituição" durou mais
de um ano e teve a participação de
dezenas de entidades do Estado. Um
terç' o da população catarinense deve
ter sido atingida, chegando a um mi
lhão de pessoas, segundo a professora
Sidneya de Oliveira, pró-reitora de
Assistência à Comunidade Universitá
ria e coordenadora do projeto. O do
cumento final, após a coleta das opi
niões a nível municipal, foi elaborado
através de um congresso realizado em
outubro, na cidade de Florianópolis.
A matéria coletada. foi encaminhada
nas últimas semanas à Constituinte,
através das Comissões e Subcomis
sões.
Pela sua abrangência e pluralidade,
esta contribuição foi muito bem rece
bida na Assembléia Constituinte. O
trabalho da universidadé e seu proje
to contim.1ará durante todo o proces
so constituinte.

MOVIMENTOS SOCIAIS
Durante a fase do funcionamento
das 24 subcomissões da Constituinte,
o movimento social procurou se ma
nifestar, trazer suas contribuições e
realizar encontros e atos públicos em
favor das reivindicações mais signifi
cativas.
· Ciência e Tecnologia reuniu um fó
rum de 150 entidades e com isto deu
muita força às propostas encaminha
das à Subcomissão Especializada. A
educação movimentou as dependên
cias da Constituinte com presença
constante e manifestações, inclusive,
de tendências diferentes. As crianças
são um momento especial desta pres
são popular em relação ao processo
constituinte: grandes manifestações e
belos depoimentos que reuniram a
ternura e a dureza de suas vidas. As
mulheres chegaram a superar os entra
ves regimentais e marcaram presença
até no plenário da Constituinte.
O movimento dos negros realizou
encontros e marcou · firme sua pas
sagem pela subcomissão. Trabalha
dores· rurais acompanharam os traba
lhos da polêmica Subcomissão da Re
forma Agrária. Jornalistas inovaram,
utilizando até recursos eletrônicos
em seus atos públicos. O movimento,

originário da Oitava Conferência Na
cional de Saúde, esteve ativo e pre
sente.
Enfim, na fase plural das subco
missões, a Constituinte foi movimen
tada pelas audiências públicas e pelas
manifestações. A própria Assembléia
reservou um de seus auditórios - o
do Anexo IV - só para as reuniões
de entidades populares.

ARTICULAÇÃO NACIONAL
As principais entidades dos movi·
mentos populares de âmbito nacional
têm procurado desenvolver articu
lação sobre o instrumento da emen
da popular e as mobilizações a respei
to. Apesar de existirem interesses di
ferenciados, há a possibilidade de en
tendimento sobre um cronograma de
manifestações até a entrega das pro
postas e discute-se um manifesto con·
junto paralelo à coleta de assinaturas
para emendas.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS
O Centro de Estudos e Acompa·
nhamento da Constituinte, da UnB,
está desenvolvendo uma série de me
sas-redondas que concluirão com tex
tos sobre diversos assuntos importan·
tes da Constituinte. Os estudos ba
seiam-se nas propostas apresentadas
nas subcomissões pelos seus relato
res.
Cada tema tem um coordenador:
Orçamento e .Fiscalização Financeira
- prof. Dércio Garcia Munhoz; Prin
cípios Gerais da Economia - prof.
Lauro Campos; Sistema Eleitoral e
Partidos Políticos - prof. David
Freischer; Tributos - prof. Mário Ti
noco; Reforma Urbana - dra. Fran
cesca Vicente Panza; Direitos dos Tra
balhadores e Funcionários Públicos dra. Glória Moura; Soberania, Direi
tos e Garantias do Homem e da Mu
lher - prof. José Geraldo Souza Jú
nior; Família, Menor e Idoso - prof.
Vicente de Paula F alheiros; Educação

- profll Maria Rosa Abreu Mag alhães;
Negro na Constituinte - profll Adal
gisa Maria Vieira do Rosário; União,
DF e Territórios - prof. Paulo Timm;
Cultura - prof. João Antonio; Comu
nicação - prof. Vinicius Artur Lima;
Pessoas Portadoras de Deficiências e
Minorias - dr. Paulo Roberto Guima
rães Moreira; índio - dra. Maria José
Jaime; e Transporte - prof. Márcio
Villas Boas. Os temas da Saúde e da
Defesa do Estado também tem traba
lhos realizados.
Será feita uma publicação das con
clusões e análises feitas.

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
Um curso que tem por base apre
sentar o que foi a participação da SQ·
ciedade nesta primeira fase do proces
so constituinte está sendo organizado
pelo Decanato de Extensão da UnB,
através da Coordenadoria de Educa
ção à Distância, junto com o CEAC.
O curso vai reunir as principais con
tribuições da sociedade e dos debates
de algumas subcomissões.
Na conclusão do curso, os alunos
apresentarão monografia sobre um
dos temas analisados.
Equipes técnicas preparam os tex
tos do curso, através de seleção e es
tudo de todo o funcionamento das
subcomissões da Constituinte.

V

ACOMPANHAMENTO
O trabalho paralelo e concomitan
te de 24 subcomissões e a riqueza e
pluralidade dos depoimentos da so
ciedade, criaram problemas graves
para o acompanhamento. Algumas
entidades da Sociedade Civil trabalha
ram de forma a transmitir para deze
nas de outras o que acontecia na Cons
tituinte e que estava sendo preca
riamente divulgado pela imprensa.
Neste trabalho, dentre outras institui
ções, destacaram-se o movimento sin
dical como o DIAP e o DIEESE, o
INESC, o CIMI, a CNBB, o CEDEC
etc. Já o CEAC distribuiu boletins se
manais a mais de uma centena de en
tidades para que multiplicassem seus
exemplares e manteve a cobertura
dos trabalhos de todas as subcomis
sões. A falta de meios tem sido um
problema na ação dos movimentos
populares, daí a tentativa de atuarem
conjuntamente. Algumas entidades
reproduziram rapidamente os textos
e informes que receberam dos grupos
de acompanhamento. A fase das oito
Comissões, permitirá um acompanha
mento mais organizado.
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E nos, como vamos participar?

A comunidade dispõe· de três formas de
participação no processo constituinte, além
dos movimentos de manifestação e pressão.
O regimento da Assembléia Nacional Consti·
tuinte permite a atuação, via entidades e as
sociações, em audiências públicas, encami
nhamento de s ugestões e emendas populares.

EMENDAS POPULARES

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Cada subcomissão temática deverá reali
zar de cinco a oito audiências públicas para
ouvir entidades e associações sobre os pontos
que lhe cabe redigir para a futura Constitui
ção.
O Regimentp .não regula a forma destas
audiências e cada subcomissão está decidin
do como fazer, sendo que em várias, as ses
sões já começaram. Às vezes, as entidades e
pessoas são coilvidíidas a depor; noutros ca
sos, e este era o espírito do Regimento, ins
crevem-se pa,_ . as audiências previamente
marcadas; ou, amda, os dois sistemas são usa
dos, com a subcomissão convidando algumas
entidades e abrindo a inscrição para outras
que queiram depor.
Como o mínimo é de cinco audiências e
são 24 as subcomissões, haverá um total não
inferior a 120 grandes rodadas de discussão
e depoimentos com pessoas que não inte
gram o corpo da Assembléia, o que significa
oxigenação dos debates. Emborajá tenha ter
minado o prazo para audiências públicas, al
gumas comissões continuarão realizando-as
informalmente.

SUGESTÕES
Foi dilatado até JÇ de junho, o prazo pa
ra que Assembléias Legislativas, Câmaras de
Vereadores, Tribunais e associações apresen
tem sugestões para a futura Constituição.
.As sugestões devem ser endereçadas ao
Presidente da Assembléia Nacional Consti·
tuinte, que as protocolará e distribuirá às
subcomissões para as quais o assunto interes
sa. É conveniente que cópia da sugestão seja
enviada à subcomissão que analisa o tema.
Qualquer associação (sindicato, associação
de moradores, etc) pode mandar suas pro
postas.

Nacionalmente, organizam-se esforços
_unitários por setores a fim de que as suges
tões tenham um peso político maior, envol
vendo as assinaturas de várias grandes entida
des do movimento popular.
E atenção: o prazo oficial é até 1Ç de ju
lho. Mas esse prazo vai encontrar a tramita
ção do tema não mais na subcomissão e já
na Comissão Temática. Por isto, é muito im
portante que as sugestões cheguem antes, do
fim do prazo, a tempo de alcançar o debate
da matéria no seu nascimento, ou seja, na
subcomissão.

Organizados por três entidades associati
vas, trinta mil eleitores têm o direito de pro
por uma emenda ao texto do futuro Projeto
de Constitui;;ão. A Emenda deverá ser apre
sentada r.vs trinta primeiros dias de discussão
do Projeto no Plenário, com início provável
para a segunda quinzena de julho.
A Assembléia Nacional Constituinte ain
da não regulamentou a maneira de escrever
tais emendas e os formulários para coleta de
assinaturas. Há divergências sobre se deve ter
uma regulamentação pelo menos opcional a
fim de organizar o processo, ou se é melhor
deixar a coleta livremente em diversos tipos
de formulários.
A Emenda será ao texto de um Projeto
,.., que ainda não existe; somente o conhecere-v
mos quando for organizado pela Comissão
de Sistematização, terceira etapa do processo de elaboração que ainda está na primeira
delas.
Todavia, tem sido entendimento de que
com a abertura "Acrescente-se onde couber,
no Projeto de Constituição..." já se poderia
coletar as assinaturas para um texto determi
nado. O problema é se parte desse texto que
estivermos propondo já constar dos estudos
das comissões e, portanto, do próprio proje
to. Algumas entidades aguardarão uma visão
mais clara do andamento de cada tema nas
subcomissões, para depois iniciar a coleta.
Outras sugerem que alguns temas nacionais
sejam privilegiados com a força de centenas
· de milhares de assinaturas para aj udar na cor
relação interna de forças da Assembléia.
Cada eleitor só pode assinar três propos
tas, portanto é preciso medir bem quais são
as prioridades de cada um. Além da assinatú
-ra, é necessário indicar o nome completo, en
dereço e os dados do título eleitoral. Quan
to ao analfabeto, o entendimento é de que
sendo eleitor, pode apoiar com sua impressão
't,.
digital em' substituição à assinatura.
\ti;,
A proposta da população é um instru
mento interessante, que já existe em alguns
países até para leis e emendas constitucionais
ordinárias. Precisamos valorizá-la e utilizá-la
para fortalecer os pontos mais importantes
da vontade do povo.
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Constituintes debatelll
a propriedade rural
O Centro de Estudos e Acompanhamen
to da Constituinte (CEAC) realizou nos dias
25 e 26 de março passado, no Auditório da
- Reitoria, a sua Jornada sobre Reforma Agrá
"' _ria. Na primeira manhã,. foram palestrantes
- os representantes da Confederação Nacional
da Agricultura (CNA), da Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB) e da Associa
ção Brasileira Pró-Reforma Agrária (ABRA).
Não compareceram, embora fossem convida
dos, os representantes da CONTAG, do Mo
vimento dos Sem Terra (MST) e da Comis
são Pastoral da Terra (CPT). Em que pese o
não comparecimento dessas entidades, as
quais seguramente imprimiriam maior diver
sificação e riqueza aos depoimentos e deba
tes, o encontro se caracterizou pela polêmi
ca variedade de posicionamentos.
O primeiro palestrante a falar foi o Dr.
Alberto Veiga, representante da OCB. Ao
examinar a extensa lista de 13 tópicos espe
cíficos, distribuída pelo CEAC para organi
zar o debate, o Dr. Veiga pronunciou-se pelo
princípio de que a propriedade deva ter uma
função social, ou seja, a exploração dos re
cursos materiais, nas suas próprias palavras
"deve servir ao homem". Enfatizou também
que há um viés nas propostas de política agxá
ria e agxícola vigentes no Brasil e que colo
cam o equacionamento dos problemas rurais
brasileiros como solução para os problemas
urbanos.
Ele afinnou também que a intervenção

governamental no setor ag_rícola tem leva-.
do à desestabilizayã_o da renda e da econo
mia rural. Da mesma forma, considerou que
a redistribuição da ·renda via redistribuição.
da terra prowca a desestabilização dos pe
quenos proprietários rurais. - assim "se faz
uma reforma agrária às avessas".
Quanto à relação cooperativismo e re
forma agrária, ponderou que o mesmo tem
um grande papel a cumprir. Nesse sentido, a
OCB levou sugestão ao MIRAD de que este
deva aproveitar a experiência histórica do tra
balho cooperativista no Brasil, desde os imi
grantes do século passado, facilitando-se a
transferência dos cooperativados para as no
vas áreas a serem ocupadas.
O segundo palestrante foi o Dr. Osvaldo
Russo, coordenador da ABRA no DF, que
deixou clara a posição de apoio às posições
das entidades que compõem a campanha Na
cional Pela Reforma Agrária (CNRA), a qual
já tem proposta formulada e aprovada pelo
seu conselho. Acentuou a necessidade de uma
Constituição que privilegie os direitos coleti
vos de propriedade, a qual deva ter sua fun
ção social definida como obrigação e não
mais apenas como dever. Nas suas palavras,
"a redistribuição da propriedade fundiária de
ve consagrar o princípio do tamanho máximo
de área possível de ser apropriada por uma
pessoa física ou jurídica", ou seja, o conceito
módulo rural deve ser aplicado. Alegou, ao
justificar esta proposta, que ela visa atender

a necessidade de ordem social econômica e
política. Lembrou que, em 1985, os imóveis
rurais com mais de SOO hec. ocupavam 67%
da área cadastrada pelo INCRA e esses eram
em grande parte não aproveitados.
O Dr. Russo acha também que deva se es
tabelecer limites precisos para a concentra
ção fundiária, via desapropriação e perda su
mária de propriedade. Assim, o limite máxi
mo seria a posse de 60 módulos rurais. Quan
to à desapropriação que deve ser efetuada
como uso de Títulos de Dívida Agrária, tam
bém para terra com benfeitorias, ponderou
que seu limite é aquele "honrado pelo pro
prietário para fins de pagar imposto territo
rial rural".
Já o Dr. Dionísio Feitosa, representante
do CNA, afirmou que a sua entidade apoia a
Reforma Agrária, desde que encarada dentro
de seu contexto jurídico, econômico e social
e que esses aspectos têm sido deixados de la
do nas discussões sobre a reforma. Segundo
ele, "o importante não é só dar um pedaço
de terra para o trabalhador". A seguir, inda
gou que se os outros segmentos da estrutura
produtiva (indústria) tem trabalhadores, por
que não a terra? Justificou sua posição, ain
da, dizendo que quem conhece os problemas
da terra sabe quanto é sério a sobrevivência
do minifundiário por extensão. Sem assistên
cía técnica,.. de saúde, educação, etc. o agri
cultor não tem condições nem de auferir um
salário mfoimo do seu trabalho. Enfatizou,
então, os excessos do enfoque ideológico e
do emocionalismo existentes nas posições
acadêmicas. "Esses não têm interesse real nu
ma reforma agrária mas em fazer política" e
citou o exemplo de Portugal, onde a refor
ma agrária, segundo ele, desorganizou toda a
produção. Mais tarde, no debate, ao escutar
um aparte sobre a existência de injustiça so
cial no campo, o representante do CNA ma
nifestou sua estranheza pelo "tanto falar des
sa injustiça, quando existe injustiça também
em países desenvolvidos ocidentais, como a
França e Japão e ninguém fica fazendo de
magogia a respeito disso",
Na manhã do dia 26, foram coletados os
depoimentos dos seguintes deputados consti
tuintes, todos com envolvimento notório nos
debates concernentes à reforma agrária: Vi
cente Bogo (PMDB-RS) e Roberto Cardoso
Alves (PMDB-SP); Amaury Mü!ler (PDT-RS);
Plínio de Arruda Sampaio (PT-SP);e Fernan
do Santana (PCB-BA). Sorteada a ordem das
falas, a escolha caiu primeiramente no depu
tado Cardoso Alves. A redação anotou as se
guintes passagens do seu discurso:
Segundo o parlamentar paulista, sua po
sição se atém ao programa do PMDB, embo
ra entenda que na Constituinte haja grande
liberdade de atuação. O PMDB, afirmou,
coloca a reforma agrária como apêndice da
política agrícola. "Até hoje não se dispõe_so
bre uma legislação adequada de política agrí
cola que é indispensável: não há país forte
sem agricultura forte. A partir daí o progra
ma do PMDB trata da reforma agrária, ou se
ja a coloca em posição de dependente da po
lítica agrícola".
Assim, a reforma agrária teria, segundo o
parlamentar, dois objetivos principais. O pri
meiro, de ordem social, seria permitir o aces
so à terra a quem tenha vontade e capacida
de. "É uma maneira de distribuir a riqueza",
acrescentou. O segundo, de ordem econômiCONTINUA NA PÃGINA4
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ca, tem o sentido de fazer cumprir a função
social da propriedade: produzir o máximo e
o melhor, "otimizar a produção com o tama
nho adequado". O parlamentar afirmou que
isso no Brasil é altamente desejável pois
"possuímos uma das maiores áreas agricultá
veis do mundo, sobretudo na fronteira". Se
gundo Cardoso Alves, o País precisa de uma
reforma agrária, mas não tem condições de
fazê-la: não tem recursos, não tem pesquisa
(tecnologia) e não preparou sua popul aç ão
para isso. A reforma agrária deveria se reali
zar via ampliação da fronteira,pois "desapro
priar terras produtivas é crime" e que seria
profunda insensatez realizar a reforma agrá
ria em áreas produtivas assim como não rea
lizá-la em áreas improdutivas. Para o deputa
do do PMDB o problema social não está no
campo, mas na cidade, com a vinda do tra
balhador rural para o meio urbano.
Aproveitando a deixa do colega que lhe
antecedeu, o deputado Arnaury Miiller come
çou seu depoimento afirmando que em deba
tes semelhantes, mesmo no âmbito da UDR,
ninguém diz ser contra a reforma agrária. No
entanto, o nó da questão é como se dará a
mudança da estrutura fundiária, que é alta
mente injusta e concentradora. Para o PDT
esta é a questão central. "Não dá para pos
tergar para o próximo século sua resolução",
afirmou. A reforma agrária, segundo ele, deve
ser radical e massiva. Terras pouco ou muito
improdutivas devem ser desapropriad. as, inde
pendentemente de a quem pertençam. Enfa
tizou que grupos poderosos que dominam os
meios de comunicação impõem a idéia de
uma falsa produtividade. Na sua região, dis
se, salvo raras exoeções, a grande proprieda
de nunca é inteiramente produtiva e por isso
não há como deixá-la de fora de um efetivo
processo de reforma agrária. Na sua opinião,
o trabalhador do campo não é atraído pela ci
dade, mas expulso da terra. Finalmente, afir
mou que, ao contrário do que diz o PNRA,
a política agrícola não é complementar mas
no mínimo simultânea à reforma agrária.
O deputado Vicente Bogo começou apon
tando uma série de equívocos que surgem
em todas as discussões a respeito da reforma
agrária. O primeiro,é que aparentemente nin
guém é contra a reforma agrária, mas apesar
disso, não se realiza. "Dizem até que ela tra
rá a miséria ao campo, e à cidade". Como
aumentará tal miséria? Indagou. A situação,
na sua opinião, é terrível e, na verdade há
muita gente contra a reforma agrária. O estar
a favor, em alguns casos, é pura distorção
ideológica. O segundo equívoco é dizer que
a reforma agrária é resultado da poHtica agrí
cola ou que esta é que virá produzí-la. Na
verdade, a reforma agrária, em seu discerni
mento, vai além da política agrícola. O ter
ceiro equívoco é pensar que a reforma agrá
ria vise apenas a modificar a estrutura da pro
priedade no campo. "A reforma agrária é
muito mais, pois deverá ampliar e produzir
emprego e renda também na cidade".
A fala do petista Plínio de Arruda Sam
paio, extremamente didática e esclarecedo
ra começou pelos conceitos gerais inerentes
à temática da jornada e um sumário dos ru
mos dos debates sobre a reforma agrária no
Brasil de hoje. A seguir, delineou alguns ob
jetivos que uma reforma agrária efetiva, den
tro dos moldes capi!alistas, deve visar, desta
cando: a democratização do campo pela re-

dução da concentração do poder provenien
te da posse da terra e de recursos naturais,
ou seja, de construção de uma cidadania efo
tiva; e a eliminação da pauperiz ação reinante
no meio rural. Nas suas palavras, "não existe·
projeto mais barato de redução da pobreza
do que a reforma agrária". De acordo com o
programa do PT, existem três causas princi
pais para a desapropriação, confisco ou per
da sumária da terra: o não uso, o mal uso e o
tamanho excessivo da propriedade. Além dis
so, apontou algumas das falácias comuns pa
ra a não realização da reforma agrária: que
não há dinheiro para a reforma,quando trata
se de um programa barato; e que, a seguir os
exemplos existentes, está destinada ao fracas
so, quando sabemos que somente foram fei
tos arremedos de reforma agrária. Na sua opi
nião, isso não é argumento sério ou apresen
tável em qualquer forum intelectualmente
aceitável. Finalmente, disse que "reforma
agrária na fronteira é escapismo,pois além de
caríssima, há problemas ecológicos e de acesso ainda não equacionados.
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Para o deputado Fernando Santana,o que
preocupa é a intensa migração rural-urbâna ·
ocorrida a partir de 1960, o que tem torna
do o País instável. Há a necessidade de estan
esse processo, o que só poderá acontecer
através da reforma agrária. Do ponto de vis
ta da execução dessa reforma, considera que
as grandes propriedades sempre se assenta
ram em cima de terras públicas, exceto tal
vez as de demarcação recente, o que signifi
ca que seus proprietários gastaram pouco pa
ra obter essas áreas. Afirmou que se na futu
ra Constituição prevalecer o que a atual esta
belece agora em terras de valor de mercado
para desapropriação, não se terá reforma
agrária, mas um grande "negócio agrário". A
valorização das terras decorre das estradas,
eletrificação, açudagem e outros benefícios,
ou seja, investimentos públicos, feitos com
dinheiro do povo. "Por que pagar novamen
te? Por que não se aplicar a lei da contribui
ção de melhoria?", indagou , acrescentando
que acha difícil modificar o inciso constitu
cional que trata desse tema. Do ponto de vista da sociedade brasileira dois pontos devem
}
ser visados obrigatoriamente: o da reafirma- \_.
ção democrática e o de união da Nação para
resgatar a soberania e o controle dasriquezas
do País.
Em virtude dos pontos polêmicos coloca
dos, os debates posteriores foram acirrados,
destacando-se a interpelação do representan
te da ABRA-DF, Osvaldo Russo ao deputado
Cardoso Alves no sentido de que este, con
traditoriamente, estava se colocando contra
a posição do PMDB, aprovada pelo Congres
so de agosto de 1986, ao se definir a favor
de uma reforma agrária concentrada em áreas
públicas. Ao responder à interpelação, o par
lamentar paulista concordou que a proprie
dade deve cumprir uma função social e que
as terras desapropriadas sejam pagas em
lDA's. No entanto acrescentou que as ben
feitorias devem ser indenizadas em moeda
corrente, "tutu no bolso de quem trabalhou-,
derramou seu suor para tomar a terra produ
tiva, se sacrificando, deixando até de mandar
uma filha à Europa para estudar, ou presen
tear a esposa com uma jóia".
A promoção contou com a participação
do CEDE/SP, MIRAD, I NESC, Seção Regio
nal da SBPC e do Departamento de Sociolo
gia da UnB.
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Meios de comunicação,
terra e ensino básico
geram polêmica.
A Assembléia Nacional Constituinte vi
ve um momento produtivo com o funcio
namento das 24 subcomissões temáticas, o
recebimento de centenas de sugestões de
constituintes e de associações populares e
as audiências para debates dos temas. O
Centro de Estudos e Acompanhamento da
Constituinte da UnB (CEAC), tem procura
do desenvolver a difícil tarefa de acompa
nhar os trabalhos, contando, para isso, com
equipes de militantes e voluntários, espe
ciahnente do Curro Constituinte/Constitui
ção, dos Comitês Populares de Defesa da
Constituinte e de núcleos de estudos exis
tentes na universidade. O balanço desses
trabalhos revela, portanto, essas limitações
e refere-se ao período entre 13 de abril e 2
de maio.
A partir de agora, algumas datas são im
portantes: até 1'? de junho, as associações
populares poderão apresentar sugestões às
Comissões, que estarão em nova etapa de
trabalho e não haverá análise por parte das
subcomissões· até 11 de maio ainda haverão·
audiências póbljcas; àté 25 de maio cada
comissão tem prazo para concluir seu rela
tório e votar a matéria sob seu exame; até
15 de junho, as comissões deverão entregar
seus relatórios à Comissão de Sistematiza
ção, para redação final.
I - Comissão da Soberania e dos Direitos
e Garantias do Homem e da Mulher
Na Subcomissão da Nacionalidade, da
Soberania e das Relações Internacionais já
foram ouvidos, entre outros, o embaixador
Pauk> de Taiso Flecha Lima, o prof. Celso
Albuquerque Mello, o prof. Vicente Marot
ta, o embaixador Saraiva Guerreiro, o mi
nistro do Supremo Tribunal Federal José
Francisco Rezek e o procurador Carlos Ro
berto Siqueira Castro. Temas como a pró
pria Soberania Nacional, tratados, direito
internacional, reserva de mercado, dívida
externa e relações internacionais, estão na
preocupação da subcomissão que deverá
ouvir ainda os ministros Renato Archer, da
Ciência e Tecnologia e Celso Furtado, da
Cultura, além de representantes do setor
de informática e farmacêutico, o CIMI, so
bre a quesão da nacionalidade indígena, e
representação da· CONAM.
A Subcomissão dos Direitos Públicos,
dos DireitosColetivose Garantias deslocou
se para os Estados nos finais de semana,
realizando algumas audiências públicas fo
ra de Brasília. Ênio Candotti, da SBPC e
Ramayana Gazzinelle, da Sociedade Brasi
leira de Física, foram ouvidos sobre o con
trole dos contribuintes e do Congresso so
bre o programa nuclear. Direitos políticos,
idade mínima para votar, iniciativa popu
lar, reeleição e suspensão dos direitos polí
ticos, são temas que têm causado polêmica.

Dos debates infere-se uma maioria em fa.
vor do voto obrigatório, divergências sobre
.1.iniciativa de leis por populares e boa recep
tividade a respeito do Tribunal Constitu
cional.
Também a Subcomissão de Direitos e
Garantias Individuais viajou a outras cida
des realizando audiências públicas. Em Bra
sília foram ouvidos, entre outros, José Ca
lixto Ramos (CNTI), Jaqueline Pitanguy
(CNDM), representantes das centrais sindi
cais, dr. Orlando Coutinho, João Antônio
Mascarenhas (Triângulo Rosa - homosse
xuais), dr. José Geraldo de Souza Júnior
(Comissão Justiça e Paz/DF), José Louzei
ro (Direito Autoral), dr. José Antonio Ro
drigues Dias, dr. Márcio Thomaz Bastos
(presidente OAB), dr. Jorge José Lopes
Ramos (presidente Associação Atores), dr.
Artur Pereira Nunes (Informática), dr. An
tonio Augusto Trindade, dr. Carlos Rober
to de Siqueira Castro e Flora Abreu (grupo
"Tortura Nunca Mais"). Em geral, a incli
nação das subcomissões deste primeiro te-

Mulher, homossexua ismo e
direitos humanos são ternas
onde pode haver avanços.
A maioria é favorávet ao
voto obrigatório, mas há
resistência quanto a
garantia de populares
poderem propor leis.
ma é avançar em relação aos anteriores tex
tos constitucionais.
II - Comissão da Oiganização do Estado
A Subcomissão da União, Distrito Fe
deral e Territórios já ouviu Otomar Pinto
(Territórios), gen. Roberto Klein (Defesa
Civil), dr. José Saulo Ramos, dr. Osny
Duarte Pereira, dr. José Mello, dr. José Ri·
beiro Leitão (Distrito Federal) e dr. José
Sérgio Neves (IBRAN-Mineração). O pa
pel da União, eleições no Distrito Federal
e o futuro da figura dos Territórios, emba·
sam as discussões.
Na Subcomissão dos Estados, há gran
de interesse sobre a criação de novos Esta
dos, defendida por alguns integrantes. Go
vernadores de Estado, representantes da
Polícia Militar e das Forças Armadas (com
petência dos Estados em relação às Polícias
Militares), professores universitários (sobre
a Federação), já fizeram depoimento e vá
rios painéis ainda estão previstos.
Na Subcomissão dos Municípios e Re-
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giões, o debate envolve o fortalecimento
dos Murúcípios e a previsão constitucional
de regiões micro ou macro no País. Sobre
Reforma Tributária falaram o dr. Francis
co Giffoni, dr, Osias Monteiro Rodrigues,
dr. Osires Azevedo Lopes e dr. Eron Anua;
a União dos Vereadores do Brasil e associa
ções de prefeitos e a Confederação Nacio
nal das Associações de Moradores trataram
sobre municipalismo.
III - Comis.üo da Organização dos Pode
res e Sistemas de Governo
A Subcomissão do Poder Legislativo
reuniu para debater o processo legislativo:
drs. Paulo Afonso, Sara Abraão, Nerione
e Hargreaves, todos da Assessoria do Con
gresso; elaboração e fiscalização do orça
mento: ministros Thales Ramalho, Lucia
no Brandão e Frederico Bastos; presiden
cialismo ou parlamentarismo: os cientistas
políticos e juristas Bolivar Larnounier, Mi·
guel Reale, Pinto Ferreira e César Saldanha;
e prerrogativas do Poder Legislativo. Inter
namente a subcomissão tem discutido os
demais temas do processo legislativo e do
Poder. Todavia, o que mais movimentou
foram as sessões conjuntas com a Subco
missão do Poder Executivo para discutir
projetos de resol�ção _que _previam uma
imedia.ta e prévia definição do. sistema de
governo e do mandato do atual presidente.
O parecer do relator da Subcomissão do
Executivo, Egydio Ferreira Lima, foi aca
tado e os temas serão deliberados dentro
do roteiro da elaboração constitucional.
A Subcomissão do Poder Executivo ou
viu o ex-ministro da Casa Civil, Marco Ma
ciel, defender o Presidencialismo. O ?arla
mentarismo foi defendido pelo Secretário
Geral do PC do B, João Amazonas, e foi
ouvido o prof. Seabra Fagundes.
Na Subcomissão do Poder Judiciário e
do Ministério Público, o novo Judiciário, a
criação do Tnbunal Constitucional e do
Defensor do Povo, o Ministério Público e a
Defensoria Pública estão em est1,1do. Ques
tiona-se a manutenção da Justiça do Traba·
balho e a criação da Justiça Agrária. Fo
ram ouvidos, entre outros, representantes
da Associação Nacional dos Magistrados,
da Associação dos Defensores Públicos, da
Associação dos Serventuários da Justiça,
da Associação dos Delegados de Polícia, da
CONTAG, da Comissão Pastoral da Terra,
do Movimento dos Sem Terra, da CUT, da
CGT, da USI, da Associação de Advogados
Trabalhistas e foi ouvido o Ministro da Jus
tiça, Paulo Brossard.
IV - Comissão da Organização Eleitoral,
Partidária e Garantia das Instituições
A Subcomissão do Sistema Eleitoral e
Partidos Políticos está ouvindo dirigentes
de partidos em funcionamento e do Parti
do Verde, que ainda não se legalizou. Em
discussão, a líberdade partidária, voto pro
porcional ou distrital, idade para votar, vo
to do analfabeto e dos militares, inelegibi
lidades etc.
A Subcomissão da Defesa do Estado,
da Sociedade e de sua Segurança já recebeu
o Presidente da OAB para falar sobre a "na-

RNCARTEtureza do Estado", enquanto os professo
res da Escola Superior de Guerra (Jorge
Boaventura, Paulo César Guimarães, Pedro
Figueiredo e Roberto Cavalcanti Albuquer
que), defenderam a manutenção das "sal
vaguardas". Representantes do Conselho
de Segurança Nacional também foram ou
vidos. Sobre o papel dos militares falou o
prof. Geraldo Cavagnari Filho, da UNI
CAMP; sobre segurança interna, se pronun
ciaram representantes de delegados de po
lícia e das polícias militares. A Subcomis
são, visitará algumas instalações militares re
lacionadas com a defesa marítima, aérea e
terrestre e começou esse roteiro pelo CIN
DACTA (sistema de radar).
A Subcomissão de Garantia da Consti
tuição, Reformas e Emendas discute formas
de garantir a execução do texto constitu
cional, debate as inconstitucionalidades
(inclusive por omissão), o Tribunal Consti
tucional, e os estados de excepcionalidade.
Já foram ouvidos, entre outros, o prof. Jo
sé Afonso e o ex-deputado João Gilberto
Lucas Coelho, diretor do CEAC.
V - Comissão do Sistema Tribuário, Orça
mento e Finanças
A Subcomissão de Tributos, Participa
ção e Distribuição das Receitas cuida do
àssunto que sempre foi polêmico nos pro
cessos constituintes: quais os tipos de tri
butos e para quem vai a receita. Já ouviu
palestras técnicas de Ives Granda, Edvaldo
Brito, Souto Maior Borges, HÚgo Machado,

Orlando Caliman, Carlos Alberto Longo e

Pedro Jorge Viana. Secretários estaduais
da Fazenda e de Finanças e associações de
funcionários fazendários também partici
param dos debates.
A Subcomissão de Orçamento e Fiscali
zação Financeira enfrenta a temática da
elaboração orçamentária e dos processos
i
de f scalização. Já ouviu o Presidente do
Tribunal de Contas da União, Fernando
Gonçalves, e especialistas da área orçamen
tária.
A Subcomissão do Sistema Financeiro
tem convidado de batedores polêmicos. Car
los Langoni, Dércio Garcia Munhoz,André
Lara Rezende, Celso Furtado,Walter Barel
li, André Montoro Filho, cartos Lessa, Luiz
· Lago, Osny Duarte Pereira, expuseram as
idéias divergentes sobre Banco Central, es
tatização dos bancos, administração da dí
vida pública interna e externa e fiscaliza
ção legislativa.

A Subcomissão da Questão Urbana e
Transportes começou com grande desta
que para o assunto transportes, em prejuí
zo de questões fundamentais como o papel
social da propriedade urbana. Documentos
das entidades de arquitetos foram recebidos
e discutidos e foram f eitas audiências com
prefeitos e suas associações. Foram ainda
realizadas as audiências sobre transportes
marítimos (Marítimos, Armadores, SUNA
MAN, LOYDE, etc) e terrestres (empresá
rios, DNER, RFFSA, Sindicato dos Enge
nheiros e Confede.ração dos Trabalhado
res).
Na Subcomissão da Política Agrícola e
Fundiária e da Reforma Agrária, as reu
niões têm sido tensas e concorridas desde
o primeito momento, quando a eleição de
sua mesa deu-se pela diferença de um voto.
A presença de representantes a mais do
PFL, desequilibrando a proporcionalidade
partidária na subcomissão, tem sido contes
tada e debatida. A subcomissão está visi
tando alguns assentamentos no País.
Já foram ouvidos: o presidente do IN
CRA, a Associação- Brasileira de Reforma
Agrária, a Federação de Agricultura de Mi-

Questões fundamentais
como o papel social da
propriedade urbana
têm sido relegados a
segu ndo p lano e chegar
a conclusões quanto ao

solo rural dependerá
de delicadas negociações.

nas Gerais, as empresas técnicas do Gover
no Federal (EMBRAPA e EMBRATER), a
Associação de Empresários da Amazônia;
a Organização de Cooperativas Brasileiras
e a Sociedade Rural Brasileira. Ainda deve
rão ser ouvidos o Ministro da Reforma Agrá
ria e entidades como a CPT e os Sém-Ter
ra. Do lado reformista o principal depoi
mento foi a apresentação da pauta da Cam
panha Nacional pela Reforma Agrária. Do
lado conservador, a proposta trazida pela
Sociedade Rural Brasileira. Esta subcomis
são para chegar a conclusões dependerá de
negociações muito delicadas ou votações
difíceis.

VI - Comissão da Ordem Econômica

Vll - Comi� da Ordem Social

A importante Subcomissão de Princípi
os Gerais, Intervenção do Estado, Regime
da Propriedade do Subsolo e da Atividade
Econômica tem organizado reuniões com
acentuadas divergências entre seus mem
bros. Foi realizada a primeira audiência
pública, ,::,bre o tema "Princípios Gerais
da Ordem Econômica - Intervenção do
Estado - Preservação de valores e interes
ses comuns e individuais", com a participa
ção de Paulo Rabelo de Castro (FGV), Má
rio Amato (FIESP), Milton dos Reis
(C'NDL), Jorge Bittar (FNE), Osny Duarte
Pereira e Antonio Dias Leite.

Na Subcomissão dos Direitos dos Tra
balhadores e Servidores Públicos também
houve impasse por causa do aumento do
número de seus membros. Os trabalhos têm
sido bons e as perspectivas de propostas
avançadas são razoáveis. Estão programa
das dezoito reuniões, sendo oito de audiên
cias públicas para ouvir as Centrais Sindi
cais, as Confederações de Trabalhadores,
uma mulher operária, os Departamentos
Intersindicais, as entidades de servidores
públicos aposentados, os ministros Almir
Pazzianotto, do Trabalho e Aloísio Alves,
da Administração. As audiências foram or-

dBffl(UINTES
ganizadas por temas como direito de greve,
sindicalização, estabilidade, legislação tra
balhista, avanços tecnológicos, salário,jor
nada de trabalho e locação de mão-de-obra.
A Subcomissão de Saúde, Seguridade e
Meio Ambiente tem visitado áreas poluí
das ou ameaçadas no País e dezenas de en
·tidades encaminharam proposições, desta
cando-se a da Comissão Nacional de Refor
ma Sanitária, com base nas conclusões da
8ª Conferência Nacional de Saúde. Já de
puseram representantes da seguridade pri
vada, o ministro da Previdência e Assistên
cia Social, Raphael de Almeida Magalhães,
da Comissão Nacional de Reforma Sanitá
ria, centrais sindicais, entidades dos médi
cos, enfermeiros e farmacêuticos, CEME,
ministro da Saúde, Roberto Santos, enti
dades de medicina alternativa, Associação
de Transplantes, Fundação Oswaldo Cruz
e Sociedade de Nefrologia.
A Subcomissão dos Negros, Populações
Indígenas, Deficientes e Minorias recebeu
muitos documentos de entidades relacio
nadas ao tema e ouviu depoimentos como
os de Maria Manoela da Cunha, Paulo Ro
berto Moreira e Florestan Fernandes (so
bre preconceitos); Helena Teodoro e· Lília
Gonzalez (racismo no Brasil), entidades de
deficientes físicos, mentais e auditivos; al
coólatras anônimos;representantes de han
senianos, osteomielizados e talassênicos e
homossexuais (rriângulo Rosa/RJ).
Vlll - Comissão da Família, de Educação,
Cultura, Esporte, Comunicação,
Ciência e Tecnologia
.A Subcomissão de Educação, Cultura e
Esportes enfrenta as divergências e pressões
sobre ensino público e privado. A questão
da exclusividade dos recursos públicos pa
ra as escolas oficiais é um dos pontos de
acentuadas discordâncias. Depuseram enti
dades como ANDE, ANDES, Federação
Nacional dos Professores de Educação Fí
sica, ANPAED, SEAF, SBPC, CPB, fASU
BRA, UBES, UNE, CRUB, CEDES, AN
PED, Centro de Trabalho lndigenista,
UNAI, FENEN, CNEC, FITEE, Arte-Edu
cadores, CFF, 0CB e outras. O CRUB fi
xou-se na posição de verba pública para es
cola pública e só excepcionalmente para
instituições privadas de qualidade.
A Subcomissão de Ciência e Tecnologia
e de Comunicação envolve grandes interes
ses e divergências profundas. O mercado
nacional como patrimônio. do povo, o sis
tema de concessões de meios de comunica
ção e outros temas são polêmicos. SBPC,
Federação Nacional de Engenheiros, C�
BRA, Associação Nacional de Jornais, Fe
deração de Editores de Revistas.Federação
Nacional dos Jornalistas Profissionais, Fe
deração Naciollal dos Radialistas, ABERT
e ABI já foram ouvidos.
A Subcomissão da Família, do Menor e
do Idoso tem demonstrado um posiciona
mento tradicional em relação a temas co
mo aborto e planejamento familiar. Há
uma forte presença de representantes reli
giosos. O Conselho Nacional dos Direitos
da Mulher, Sociedade Pró-Vida, CNBB,
Universidade Federal Fluminense, e o Se
nador Nelson Carneiro, foram alguns dos
expositores.
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COMISSÃO 0A SOBE:RANIA E DOS DIRE1TOS
E GARANTIAS DO HOMEM E DA MULHER
presidente: Mário Assad (PFL-MG)
19 vice-presidente: Aécio Neves (PMDB-MG)
29 vice: Anna Maria Rattes (PMDB-RJ)
relator: José Paulo Bisol (PMDB-RS)
secretário: Carlos Brasil de Araújo - funcionário, fone: (061)
213-7022
local: Câmara dos Deputados- Anexo li, sala D.
Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações In
ternacionais.
presidente: Roberto D' Avila (PDT-RJ)
19 vice-presidente: Aluísio Bezerra (PMDB-AC)
29 vice: Antonio Ferreira (PFL-AL)
relator: João lierrnann Neto (PMDB-SP)
secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz - funcionária, fone: (061}
213-6999
local: Câmara - Anexo II, sala D l .
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos e Ga
rantias.
presidente: Maun1io Ferreira Lima (PMDB-PE)
19 vice-presidênte: Orlando Pacheco (PFL-SC)
29 vice: Uldorico Pinto (PMDB-BA)
relator: Lysâneas Maciel (PDT-RJ)
secretário: Walter Flores Figueira - funcionário, fone: (061)
213-010
local: Câmara-· Anexo II, sala D3.
Subcornissão dos Direitos e Garantias Individuais
presidente: Antonio Mariz (PMDB-PB)
19 vice-presidente: Lúcia Braga (PFL-PB)
29 vice: Antônio Câmara (PMDB-RN)
relator: Darcy Pozza (PDS-RS)
secretário: Carlos Brasil de Araújo - funcionário, fone: (061)
213-6903
local: Câmara - Anexo II, sala D2.
ANÁLISE DE
CONSULTOF\ES

O terna da soberania, dos
direitos individuais e dos direi
tos e garantias coletivos deverá
ser tratado com atenção nesse
processo constituinte. O fato
de ser a primeira das Comis
sões já demonstra vontade de
que a matéria seja colocada
logo no início da Constituição.
E é de se esperar que sofra in
fluência de Cartas modernas,
como as de Espanha e Portu·
gal. Ainda na Comissão Afon
so Arinos estes pontos foram
em geral bem abordados e o
texto revelou grandes avanços.
Nestes assuntos, regra geral,
não há confrontos acentuados
entre esquerda e direita. Libe·
rais, socialistas, centristas, ca
pitalistas evoluídos, vão sornar
para determinar garantias e di
reitos dos cidadãos e comuni
dades.
Dentre os avanços desta
Constituição deverão estar um
tratamento adequado para a
questão dos direitos da mulher,
a introdução de direitos novos

em face dos avanços tecnológi
cos e uma presença marcante
de direitos coletivos.
Pode haver polêmica forte
em alguns aspectos, tais como
a proibição da pena de mor
te.
O relator geral da Comissão
losé Paulo Bisol (PMDB-RS) é
jurista progressista e na subco
missão de Soberania a esquer
da lidera a Mesa dos trabalhos
e o relator, João Hermann Ne
to (PMDB-SP) tem posições
avançadas. O mesmo acontece
na subcomissão dos direitos
políticos e coletivos onde o re
lator Lysâneas Maciel (PDT
RJ), tem atuação marcante e é
polêmica figura da esquerda.
Já nos direitos individuais a
Mesa tem uma tendência cen
trista e o relator, Darcy Pozza
(PDS-RS) é empresário.
Quanto ao conjunto de
seus membros, a comissão
mostra equilíbrio. Tem 22 per
fis de liberal-prqgressista para
a esquerda; 21 claramente con
servadores; e os demais, cen
tristas ou com posições não
definidas.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL,
PARTIDÁRIO E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES
presidente: Jarbas Passarinho (PDS-PA)
19 vice-presidente: Asdrubal 13entes (PMDB-PA)
29 vice-presidente: Saulo Queiroz (PDF-MS)
relator: Prisco Viana (PMDB-BA)
secretária: Sônia de Andrade Peixoto - funcionária, fone: (061)
211-4251
local: Senado Federal - Ala sen. Nilo Coelho, Anexo II, s!ta da
Comissão de Relações Exteriores

Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos
presidente: Israel Pinheiro Filho (PMDB-MG)
19 vice-presidente: Jayme Santana (PFL-MA)
29 vice-presidente: Lélio Souza (PMDB-RS)
relator: Francisco Rossi (PTB-SP)
secretário: Sérgio Braga - funcionário, fone: (061) 211-3520
local: Senado Federal - Ala sen. Nilo Coelho, Anexo II.
Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade de sua Seguran
ça
presidente: José Tavares (PMDB-PR)
19 vice-presidente: Raimundo Lyxa (PMDB-PB)
29 vice-presidente: Daso Coimbra (PMDB-RJ)
relator: Ricardo Fiuza (PFL-PE)
secretário: José A4gusto Panisset - funcionário, fone: (061)
211-3508
local: Senado Federal - Ala sen. Nilo Coelho, Anexo II
Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e Emendas
presidente: Fausto Fernandes (PMDB-PA)
19 vice-presidente: Olavo Pires (PMDB-RO)
29 vice-presidente: Alércio Dias (PFL-AC)
relator: Nelton Friederich (PMDil-PR)
secretário: Goitacás Brassonio - funcionário, fone: (061)
211-3501
local: Senado Federal - Ala sen. Nilo Coelho, Anexo II
ANÁLISE DE
CONSULTORES

Esta é uma comissão signifi
cativa na organização do Poder
nacional, pois trata do sistema
eleitoral e partidos; da defesa
do Estado e Forças Armadas; e
da garantia da Constituição.
uma das comissões que
mereceu atencão do Governo e
das rodas do Poder. O centro e
o centro-direita de vários Parti
dos aqui se unem para evitar
mudanças bruscas.
A questão da livre organiza
ç_ão partidária, alcanç_ada pela
Emenda n9 24 de 1985, mas
não regulada pela ausência da
legislação complementar, será
rediscutida. O papel interno
dos militares, mecanismos anti
golpe, subordinação ao Poder
Civil serão alguns dos temas po
lêmicos desta Comissão. A cria
ção do Tribunal Constitucio
nal, tão contestada por alguns
constitucionalistas brasileiros e
principalmente por vários Mi
nistros do STF, também entra
em discussão nesta comissão
junto com a revisão do Estado
de Sítio ou outros dispositivos
e, ainda, a diferenciação entre
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reforma e emenda constitu
cional.
Alguns grandes quadros do
antigo re_gime estão nesta co
missão. E o caso do seu presi
dente e do relator-geral - Jar
bas Passarinho (PDS-PA) e
Prisco Viana (PMDB-BA). Se
depender deles é possível que
a liberdade de criar Partidos
receba algum controle mais rí
gido e que o papel dos milita
res rnude·muito pouco.
Na subcomissão eleitoral e
partidária, ó relator, Francisco
Rossi (PTB-SP) não pertence
aos grandes partidos que exer
cem hegemonia na política
brasileira, e o presidente, Isra
el Pinheiro Filho (PMDB-MG)
é favorável a regras amplas, ten
do participado da comissão
que elaborou a Emenda 25. É
também conhecido como de
fensor do voto distrital, aliás
um dos assuntos que deverá
gerar muita discussão.
Na comissão há uma discre
ta vantagem para os conserva
dores (20) sobre os progressis
tas (17). Todavia os de centro
e os de difícil definição, tem
uma presença ainda superior.
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COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
presidente: José Thomas Nonô (PFL-AL)
19 vice-presidente: Nabor Júnior (PMDB-AC)
29 vice: José Maranhão (PMDB-PB)
relator: José Richa (PMDB-PR)
secretário: Edson Nogueira da Gama - funcionário, fone: (061)
213-6977
local: Câmara dos Deputados- Anexo II, sala B.
Subcomissão da União, do Distrito Federal e Territórios
presidente: Jofran Frejat (PFL-DF)
19 vice-presidente: Meira Filho (PMDB-DF)
29 vice-presidente: Ruben Figueiró (PMDB-MG)
relator: Sigmaringa Seixas (PMDB-DF)
funcionário,
secretário: Antônio Fernando Borges Manzan
fone: (061) 213-6929
local: Câmara dos Deputados - Anexo II, sala B1.
Subcornissão dos Estados
presidente: Chagas Rodrigues (PMDB-PI)
19 vice-presidente: Valrnir Campello (PFL-DF)
29 vice-presidente: Fernando Gomes PMDB-BA)
relator: Siqueira Campos (PDC-GO)
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secretária: Maria Inês de Beasa Lins - funcionária, fone: {061)
213-6947
local: Câmara dos Deputados - Anexo II, sala B2.
Subcomissão dos Municípios
presidente: Luiz Alberto Rodrigues {PMDB-MG)
19 vice-presidente: Mauro Miranda (PMDB-GO)
29 vice-presidente: José Outra {PMDB-AM)
relator: AJoysio Chaves {PFL-PA)
secretária: lná Fernandes Costa - funcionária, fone: {061)
213-6912
local: Câmara dos Deputados - Anexo II, sala B3.

'

ANÁLISE DE
CONSULTORES

t

Nesta comissão as polêmi
cas podem não ser grandes,
mas dúvidas e,cistem. Como
desen.har a nova Fedezação?
Que papel reservar para o Dis
trito Federal, cujo povo can
sou de não votar e às vezes
confunde seu direito de eleger
representantes � dispor sobre
seus serviços, com a transfor
mação em estado? O que fazer
com os atuais territórios? Co
mo municipalizar ao máximo
os serviços sem diminuir sua
eficiência?
Regra geral, as Mew das
subcomissões e da própria co
missão são favoráveis à descen
tralização e ao fortalecimento
da Federação, o que une i;,erfis
dissonantes e contraditorios,
que vão da' esquerda à direita.
O relator geral, José Richa
{PMDB-PR) ex-governador e
presidenciável, é conhecido
por posições firmes em favor
de estados e municípios. Na
primeira subcomissão, predo
minam na Mesa os represen
tantes do Distrito Federal, in.:

,.-

clusive o relator, lutando pelo
direito de seu povo eleger go
vernantes e legisladores. Na
subcomissão dos estados, estão
alguns interesses localizados
pois o relator é defensor do
"Estado do Tocantins" e o 2<?
Vice quer emancipar o sul da
Bahia. Na Subcomissão dos
Munic{pios o relator é jurista
brilhante, de postura conser
vadora. Aqui o peso será o
"lobby" dos prefeitos.
Nesta Comissão há uma
vantagem para o perfil conser
vador, com 22 membros defi
nidos, em relação aos progres
sistas que alcançam em tomo
de 15 integrantes. Os demais
possuem perfil ideológico ain
da não definido ou podem ser
caracterizados de centristas.
Pelo menos 14 integrantes
da Comissão estão ligados a
um destes interesses regionais
espec{ficos: realização de elei
ções; definição do novo papel
do Distrito Federal; a transfor
mação dos territórios em esta
dos; e desmembramento de
áreas de atuais Estados para
criação de nova Unidade.

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUT:ÃRIO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

presidente: Francisco Dornelles {PFL-RJ)
l<.> vice-presidente: Osmundo Rebouças {PMDB-CE)
29 vice-presidente: Ivo Vanderlinde {PMDB-SC)
relator: José Serra {PMDB-SP)
secretária: Maria Júlia Rabello de Moura - funcionária, fone:
{061) 213-6938
local: Câmara dos Deputados - Anexo II, sala C.
Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição de Receitas
presidente: Benito Gama {PFL-BA)
19 vice-presidente: Mussa Demes {PFL-PI)
29 vice-presidente: José Maria Eymael (PDC-SP)
relator: Fernando Bezerra Coelho {PMDB-PE)
secretário: Jarbas Leal Viana - funcionário, fone: {061)
213·6945
local: Câmara dos Deputados - Anexo II, sala C
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
presidente: João Alves {PFL-BA)
19 vice-presidente: Ca.rrel Benevides {PMDB-AM)
29 vice-presidente: João Natal {PMDB-GO)
relator: José Luiz Maia (PDS-Pl)
secretário: Benício Mendes Teixeira - funcionário, fone: {061)
213-6971
local: Câmara dos Deputados - Anexo II, sala C
Subcomissão do Sistema Financeiro
presidente: Cid Sabóia de Carvalho (PMDB-CE)
l 9 vice-presidente: Oivaldo Suruagy (PFL-AL)
29 vice-presidente: Sérgio Wemeck {PMDB-MG)
secretária: Mariza da Silva Mata - funcionária, fone: {061)
213-6958
local: Câmara dos Deputados - Anexo II, sala C
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ANÁLISE DE
CONSULTORES
Nesta comissão os impasses
são mais regionais do que ideo
lógicos. Numa de suas subco
missões nem o acordo de lide
ranças para a formação da Me
sa prosperou diante da disputa
entre Nordeste e o Centro-Sul.
Em todos os processos
constituintes o tema da "dis
criminação de rendas", como
serão os impostos, a que ins
tância administrativa cabe ca-.
da tributo e outros pontos de
conentes, tem sido alvo de di
vergências e duros impasses.
Neste processo a regra conti
nuará em vigor e aqui aconte
cerão fortes debates onde as
concepções de estado mais ou
menos descentralizado e os
contrastes regionais, serão mais
determinantes do que as pos-

turas ideológicas.
Os conflitos entre estados
produtores e consumidores;
das unidades que exportam e
com isso perdem arrecadapo;
da hierarquia na distribuição
dos tributos, são muito presen
tes.
Esta é uma Comissão onde
muitos participantes são figu
ras de peso na política nacio
nal. A presidência é de um ex
ministro - Francisco Domel
les {PFL-RJ) e o relator, um
conceituado tecnocrata pro
gressista - José Serra {PMDB
SP). Nos demais caigos e nas
subcomissões alternam-se re
presentantes do nordeste e
centro-sul. Esta comissão en
frentará ainda a questão dos
impostos diretos e indiretos e
a organização do sistema fi.
nanceiro público e a própria
elaboração orçamentária.

COMISSÃO DA ORDEM ECONÕMICA
presidente: José Lin� (PFL-CE)
19 vice-presidente: Hélio Duque {PMDB.PR)
29 vice-presidente: Albano Franco (PMDB-SE)
relator: Severo Gomes (PMDB-SP)
secretária: Helena Isnard A.S: dos Santos - funcionária, fone:
{061) 211-3510
local: Senado Federal - Ala Sen. Nilo Coelho, Anexo II, sala 2
Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regi
me de Propriedade do Subsolo e Atividade Éconômica.
presidente: Delfim Netto (PDS-SP)
19 vice-presidente: Afif Domingos (PFL.SP)
2<.> vice: Roberto Jefferson {PTB-RJ)
relator: Virgildásio Senna {PMDB-BA)
secretário: lone Ramos Figueiredo - funcionária, fone: {061)
211-3558
local: Senado Federal - Ala Sen. Nilo Coelho, Anexo U, sala,
Comissão de Finanças
Subcomissão da Questão Urbana e Transporte
presidente: Dirceu Carneiro {PMDB-SC)
19 vice-presidente: Joaquim Francisco {PFL-PE)
29 vice-presidente: Luiz Roberto Ponte {PMDB-RS)
relator: José Ulisses {PMDB-MG)
secretária: Marilda Borges Camargo - funcionária, fone: {061)
211-3938
local: Senado Federal - Ala Sen. Alexandre Costa - sala da Co
missão da Questão Urbana e Transporte.
Subcomissão da l\:>lítica Agrícola e F\.mdiária e da Reforma Agrária
presidente: Edison Lobão {PFL-MA)
19 vice-presidente: Rachid Saldanha Derzi {PMDB-MS)
29 vice-presidente: Fernando Santana {PCB-BA)
relator: Osvaldo Lima Filho (PMDB-PE)
secretário: Màuro Lopes de Sá - funcionário, fone: {061)
211-3546
local: Senado Federal - Ala Sen. Alexandre Costa - Anexo II - s/7
ANALISE DE
CONSULTORES
A direita e o empresariado
lu ta.ram na eleição constituinte
com um objetivo maior; con
trolar a ordem econômica,
para garantir a livre empresa;
fortalecer o capitalismo brasi
leiro; manter o direito de pro
priedade intocável e afastar o
Estado o mais possível de eco
nomia.
Nenhuma comissão teve
tantos "pesos pesados" do
pensamento conservador no
Brasil como esta.
A comissão vai redigir os

prindpios básicos da ordem
econômica, a propriedade do
solo e do subsolo, a participa
ção do Estado na economia, os
monopólios estatai�. o merca
do interno, a questão urbana e
a Reforma Agrária.
Na Mesa da comissão há
um discreto equilíbrio centris
ta: preside-a, José Lins {PFL
CE) um jurista comP.etente do
nordeste; o vice, Helio Duque
(PMDB-PR) é um economista
moderno do PMDB ligado a
empresas nacionais; o segundo
vice, é o presidente da Confe
deração Nacional de Indústria
Albano Franco (PMDB-SP, e o
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relator, Severo Gomes (PMDB
SP) é ex-ministro do governo
Geisel, filiado há tempos no
PMDB e considerado empresá
rio nacionalista e evoluído,
tendo recebido muitas restri
ções para o cargo.
Na primeira das subcomis
sões, a que tratará dos princí
pios gerais, uma Mesa forte
mente conservadora tem um
relator progressista, Virgildásio
Senna (PMDB-BA). Na Po
lítica Agrícola e Reforma
Agrária, cada reunião é um
conflito, os trabalhos avançam
com dificuldades; uma Mesa
equiliõrada tem desde um
grande proprietário Saldanha
Derzi (PMDB-MS) - até um
representante do Partido Co-

munista - Fernando Santana
(PCB-BA). O relator, é defen
sor da Reforma Agrária e ex
ministro da Agricultura do Go
verno João Goular - Osvaldo
Lima Filho (PMDB-PE).
Na comissão existem pelo
menos 21 perfis nítidamente
conservadores para 19 liberais
progressistas e de esquerda. O
centro também aqui tem uma
bancada discretamente majort
tária. Chama a atenção o fato
de que pelo menos 22 dos in
tegrantes da Comissão são mé
dios ou grandes empresários
urbanos, sendo dois de posi
cionamento progressista. Pelo
menos 15 são fortes proprietá
rios rurais.

CO�ISSÃO DA ORDEM SOCIAL
presidente: Edme Tavares (PFL-PB)
1<? vice-presidente: Hélio Costa (PMDB-MG)
2<? vice-presidente: Adilson Motta (PDS-RS)
relator: Almir Gabriel (PMDB-PA)
secretário: Luiz Cláudio de Brito - funcionário, fones: (061)
211-3496 e 211-3497
local: Senado Federal - Ala Sen. Alexandre Costa, Anexo II
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos
presidente: Geraldo Campos (PMDB-DF)
1<? vice-presidente: Osmar Leitão (PFL-RJ)
29 vice-presidente: Edmilson Valentim (PC do B-RJ)
relator: Mário Lima (PMDB-BA)
secretária: Vera Lúcia Lacerda Lima - funcionária, fone: (061)
211-4315
· local: Senado Federal - Ala Sen. Alexandre Costa, Anexo 11
Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente
presidente: José Elias Murad (PTB-MG)
19 vice-presidente: Fábio Feldmann (PMDB-SP)
29 vice-presidente: Maria de Lourdes Abadia (PFL-DF)
relator: Carlos Mosconi (PMDB-MG)
secretário: Paulo Roberto de Almeida Campos - funcionúio,
fone: (061) 211-3496
local: Senado Federal - Ala Sen. Alexandre Costa, Anexo l1
Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Defici
entes e Minorias
presidente: Ivo Lech (PMDB-RS)
19 vice-presidente: Doreto Campanari (PMDB-SP)
29 vice-presidente: Bosco França (PMDB-SE)
relator: Alceni Guerra (PFL-PR)
secretário: Carlos Guilherme Fonseca - funcionário, fone: (061)
211-3497
local: Senado Federal - Ala Sen. Alexandre Costa, Anexo II
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ANALISE OE
CONSULTORES

Se a direita preocupou-se
com a ordem econômica, a es
querda cuidou da ordem social
e deslocou para este setor al
guns de seus bons quadros.
A comissão vai abordar os
direitos dos trabalhadores e
servidores públicos, como a
sindicalização, a greve, o salá
rio etc. Também saúde, previ
dência, meio ambiente e as re
gras especiais sobre as ques
tões dos negros, ·dos índios,
dos deficientes e das minorias.
Polêmica também não falta
nesta temática tão ampla. Qual
o modelo de sindicato? E o di
reito de greve? Saúde estatiza
da, privatizada ou de outra
forma? E a Previdência como
fica nas regras constitucionais?
Como a Constituição deve en
frentar os problemas de discri
minação ainda presente?

A Mesa da comissão é cen
trista e o relator, Almir Gabri
el, (PMDB-PA) é considerado
um médico progressista. Na
subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores a Mesa é pro
gressista e o Relator, Mário
Lima (PMDB-BA) um dirigen
te sindical; o PC do B tem as
sento na segunda vice-presi
dência - Edmilson Valentin.
Na subcomissão da Saúde, Se
guridade e Meio Ambiente,
uma Mesa equilibrada e um re
lator, Carlos Mosconi (PMDB
MG) (médico e ex-secretário
de saúde), com o pensamento
voltado para a 8!1 Conferência
Nacional de Saúde. Na subco
missão dos Negros, Indígenas,
Pessoas Deficientes e Minorias,
a Mesa é centrista e o relator,
Alceni Guerra (PFL-PR), um
liberal. Esta terceira subcomis
são tem uma formação nume
ricamente menor que as de
mais.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS
PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
presidente:. Oscar Conêa (PFL-MG)
19 vice-presidente: Maurício Corrêa (PDT-DF)
29 vice-presidente: Daltron Canabrava (PMDB-MG)
relator: Egídio Ferreira Lima (PMDB-PE)
secretário: Rui Omar - Funcionário, fone: 061) 213-6920
local: Câmara dos Deputados - Anexo li, sala A.
Subcomissão do Poder Legislativo
presidente: Bocaiúva Cunha (PDT-RJ)
19 vice-presidente: Rubens Branquinho (PMDB-AC)
29 vice-presidente: Itamar Franco (PL-MG)
relator: José Jorge (PFL-PE)
secretária: Maria Linda Magalhães - funcionária, fone: (061)
213-7016
local: Câmara dos Deputad - Anexo II, sala Al.
Subcomissão do Poder Exe�
utivo
presidente: Albérico'Filho MDB-MA)
19 vice-presidenu,: César Cais (PDS-CE)
29 vice-presidente: Vivaldo Barbosa (PDT-RJ)
relator: José Fogaça (PMDB-RS)
secretária: Iole Lazzarini - funciotiária, fone: (061) 213-6987
local: Câmara dos Deputados - Anexo II, sala A2.
Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público
presidente: José Costa (PMDB-AL)
19 vice-presidente: Jairo Carneiro (PFL-BA)
29 vice-presidente: Plínio Martins (PMDB-MS)
relator: Plínio Arruda Sampaio (PT-SP)
secretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra - funcionária, fone:
(061) 213-7004
local: Câmara dos Deputados - Anexo II, sala A3.

ANÁLISE DE
CONSULTORES
Esta comissão definirá a
forma de governo, se parlamen tarista, presidencialis� mista
ou aJJuma outra, haven<t_o pre·
dom1nio, ainda que discreto,
para os parlamentaristas. Mas a
comissão tem dificuldade para
trabalhar seus temas: está com
um problema que deveria ser
secundário, transformado em
principal em todos os jornais e
conversas - o do mandato de
transição do atual Presidente.
As informações preliminares
indicam equiliôrio entre de
fensores de 4 e 6 -anos, para o
atual governo de transição.
A comissão também trata
rá do novo Legislativo, seus
poderes e seus deveres. Refor
mará o Judiciário. Enfrentará
as questões do Ministério Pú
blico e da Defensoria Pública.
É a comissão que organiza
os Poderes e por isto muito
importante. Presidencialismo
ou Parlamentarismo e manda
to presidencial vão ocupar a
cena política, mas, tudo neste
temário é significativo para o
País.
É provável uma tendência

de encontro entre as formas
presidencial e de gabinete. Um
presidencialismo mitigado ou
um parlamentarismo com pre
sidente forte, eis por onde pa
rece passar a tendência, como,
aliás, já aconteceu na Comis
são do Anteprojeto Afonso
Arinos.
O relator desta comissão
Egídio Ferreira Lima (PMDB
PE) é jurista progressista e sua
Mesa pode ser considerada
avançada. Na subcomissão do
Legislativo, o relator, José Jor
ge (PFL-PE) é um quadro mo
derno do liberalismo nordesti
no. Na do Poder Executivo, o
relator, José Fogaça (PMDB
RS) é um jovem e progressista
senador do sul. Na do Judiciá
rio e Ministério Público, a rela
toria pertence ao PT - a única
do Partido -, através de com
petente e brilhante promotor,
ex-cassado, Plínio de Arruda
Sampaio (PT-SP).
Esta é uma comissão de
perfil centro-esquerda. A ban
cada dos liberais-progressistas
à esquerda soma 22 integran
tes; típicamente conservadores
são IS. Os restantes ou estão
no centro ou não há elementos
para uma boa definição.

COMISSÃO DAF.AMÍLIA, DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE, COMUNICAÇÃO,
CIENCIA E TECNOLOGIA
presidente: Marcondes Gadelha (PFL-PB)
19 vice-presidente: José Elias Moreira (PTB-MS)
29 vice-presidente: Osvaldo Sobrinho (PMDB-MT)
relator: Arthur da Távola (PMOB-RJ)
secretário: Sérgio Augusto Zaeamella - funcionário, fone: (061)
211-4026
local: Senado Federal - Ala Sen. Alexandre Costa, sala 19
Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes
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presidente: Hermes Zanetti (PMDB-RS)
1 '? vice-presidente: Aécio Borba (PDS-CE)
2'? vice-presidente: Pedro Canedo (PFL-GO)
relator: João Calmon (PMDB-ES)
secretário: Luiz Fernando L.A. Corrêa - funcionário, fone:
(061) 211-4026
local: Senado Federal- Ala Alexandre Costa, sala 19
Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Çomunicação
presidente: Aroldo de Oliveira (PFL-RJ)
1 '? vice-presidente: Onofre Corrêa (PMDB-MA)
2'? vice-presidente: José Carlos Martinez (PMDB-PR)
relatora: Cristina Tavares (PMDB-PE)
secretária: Heloísa Helena - funcionária, fone: (061) 211-4026
local: Senado Federal- Ala Alexandre Costa, sala 17
Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso
presidente: Nelson Aguiar (PMDB-ES)
1'? vice-presidente: Roberto Augusto Lopes (PTB-RJ)
2'? vice-presidente: Antônio Salim Curiatti (PDS-SP)
relator: Eraldo Tinoco (PFL-BA)
secretário: Antônio Carlos Fonseca - funcionário, fone: (061)
211-4032
local: Senado Federal- Ala Alexandre Costa, anexo li, sala 15
ANALISE DE
CONSULTORES

Quem pensar que educação,
comunicação, ciência e tecno
logia, são ternas de pouca po
lênúca, enganou-se espetacu
larmente. Nesta Comissão está
armado um grande confronto
de idéias e pressões. Começa
pela educação se pública e gra
tuita ou não; se a verba públi
ca pode ir para a escola parti
cular; e assim por dianto. Na
Ciência e Tecnologia a batalha
está desafiada entre naciona
listas, desejando regras que ga
rantam reservas de mercado e
outras defesas, e os que que
rem o Brasil como um grande
mercado internacionalizado. E
as Comunica5ões? O quarto
poder talvez ja não seja somen
te o quarto neste Brasil e os
donos de rádios e televisões
acorreram para a subcomissão
temerosos de como vão ser de
finidas as regras para as comu
nicações e as concessões. Para
a subcomissão da Família res-

...,...

tou a polênúca eterna do di
vórcio em meio de tendências
de avanços inovadores em
questão do menor e do idoso e
até mesmo na conceituação da
própría família.
A Mesa da comissão é mo
derada; o relator geral Arthur
da Távola (PMDB-RJ) é um in
telectual evoluído. Na subco
missão da Educação o Presi
dente, Hermes Zanetti (PMDB
RS) foi dirigente dos professo
res e luta pelo ensino público.
O relator, João Calmon
(PMDB-ES) um conceituado
centrista, tem o cacife da emen
da constitucional que garantiu
um percentual do orçamento
da União para a educação.
Na subcomissão de Ciência e
Tecnologia e Comunicação, o
perfil radical da relatora, Cris
tina Tavares (PMDB-PE) con
trasta com a forte presença de
donos de emissoras. A subco
missão da Fam11ia tem uma
Mesa e um relator, Eraldo Ti
noco (PFL-BA), conservadores.

COMl�ÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

·-

Presidente: Constituinte Afonso Arinos (PFL-RJ)
1 '? vice-presidente: Constituinte Aluízio Campos (PMDB-PB)
2'? vice-presidente: Constituinte Brandão Monteiro (PDT-RJ)
Relator: Constituinte Bernardo Cabral (PMDB-AM)
Secretária: Maria Laura Coutinho (funcionária)
Fones: (061) 244-2848 - 213-6875 e 213-6878
Local: Auditório Nereu Ramos, Anexo li - Câmara dos Deputa
dos
TITULARES

PMDB - Abigail Feitosa, Adenúr Andrade, Alfredo Campos,
Almir Gabriel, Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid
Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Be
zerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, lbsen Pinheiro,
João Calmon, João Hermann Neto, José Fogaça, José Freire,
José Geraldo, José lgnácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa,
José Sena, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Li
ma, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodri-

gues Palma, Sigmaringa Seixas, Severo Gomes, 'fheodoro Men
des, Virgildásio de Senna e Wilson Martins.
PFL - Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antônio
Carlos Mendes Thame, ArnaldÓ Prieto, Carlos Chiarelli, Christó
vam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dornel
les, Francisco Benjamin, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, José Santana, José Thomaz Nonô, Luis Eduardo, Marcon
des Cadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo
Pimentel, Ricardo Fiúza e Sandra Cavalcanti.
PDS- Antonio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia e Virg11io Távora.
PDT- Brandão Monteiro, José Maurício e Lysâneas Maciel.
PTB- Francisco Rossi, Gastoni Righi e Joaquim Bevilácqua.
PT- Luís Ignácio Lula da Silva e Plínio Arruda Sampaio.
PCB - Roberto Freire.
PC do B- Haroldo Lima.
PSB- Jamil Haddad.
POC - Siqueira Campos.
PMB- Antônio Farias.
PL- Adolfo Oliveira.
SUPLENTES
PMDB - Albano Franco, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Dé
lio Braz, Euclides Scalco, Fábio Lucena, João Agripino, João Na
tal, José Carlos Grecco, José Costa, José Maranhão, Luiz Henri
que, Manoel Viana, Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer,
Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Roberto Brant, Rose de Freitas,
Uldurico Pinto, Vilson Souza, Ziza Valadares, Octávio Elísio,
Aécio Neves,.
PFL - Cleonâncio Fonseca, Enoc Vieira, João Alves, João Mene
zes, Jonas Pinheiro, José Queiroz, José Tinoco, Lael Varella, Mo
zarildo Cavalcanti, Paes Landim, Ricardo Izar e Simão Sessim.
PDS - Adylson Motta, Bonifácio de Andrada e Victor Faccioni.
PDT- Bocayuva Cunha e Luiz Salomão.
PTB - Ottomar Pinto.
PT - José Genoíno.
PL- Itamar Franco.
PDC - José Maria Eymael e Roberto Balestra.
PC do B- Aldo Silva Arantes.
PCB- Fernando Santana.
PSB - Beth Azize.
.PMB- Vago.
ANALISE DE
CONSULTORES

A conússão de Sistematiza
ção acompanhará o processo
de elaboração da futura Cons
tituição até o seu final. Ela
funciona como articuladora
entre as subcomissões e comis
sões, já que a integram os oito
presidentes e os oito relatores
das comissões temáticas e os
24 relatores das subcomissões.
Quando receber o trabalho das
conússões terá trinta dias para
elaborar o Projeto de Consti
tuição.
O papel da Sistematização
será organizar, compatibilizar
e ordenar os trabalhos de mé
rito das comissões. É claro
que nesta sistematização, mui
ta coisa pode ser alterada, em
bora não no mérito fundamen
tal.
Apresentadas as emendas

ao Projeto, mais uma vez é a
Sistematização que trabalha
sobre elas, dá parecer e pode
até formular um substitutivo.
Ela ainda organiza a matéria
votada pelo Plenário para uma
segunda votação e, depois,
para a redação final.
A comissâo é composta de
membros natos e dos relatores
e presidentes antes citados.
Ela reflete grande equilí
brio, com uma forte presença
de pessoas de perfil progressis
ta, especialmente por causa do
predomínio destes entre os re
latores e pelo fato de todos os
partidos terem representação.
Num processo de elabora
ção tão complexo como o que
foi escolhido pelos constituin
tes, o papel, a eficiência e a
funcionalidade da comissão de
Sistematização serão essenciais
para que se chegue a um texto
constitucional.
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e
d o H o em e �

111
om; ssã o d a Soberani n , e d os Oi reitos e G n r- i1 nti as
a Mulher
residente: Deputa do MÃRIO ASS/\D - PFL -'MG
MG
Q V i e e - P resi d en t e : D e p uta d o A E e I O e u I H{ A - P M D 13
'.Q Vice-Presidente: Deputada ANNA.MARI/\ RATTES -. PMDB - RJ
:elator: Senador Jcsr PAULO BISOL - PMDB - RS
, e cr e t ã ri o : C a r 1 o s B ra s i 1 d e Ara ü j o
.ocal: Câmar;:i dos Deputados - Anexo II - Sa. la O
-�lefones: 213.7022 - 213.7023

4tt?comissâo de Nac.ionalidade, da Soberani a e das Relações
nternacionais
'reside�te: RO.BE�TO D'ÁVIL,� - PDT
Q Vice-Presidente: ALUIZIO DEZi::!1.Rr\p;.mB
'.Q Vice-Presidente: A�HONIO FER�U::11',.:\ - PFL ·
�-e 1 a to r: � o M.. ·. �- eP-N,_ A-�;tJ N
? V.D 6 - S P
�ecretãria: Regina Beatriz Ribas Mariz
.ocal: Câmara dos Deputados -·Anexo II - Sala O. 1
·elefones: 213.6999 - 213.7001 - 213.7000

�o -

;ubcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos
! Ga rantias
eres ide n te: i,lAUR!LIO FE!1REIRA · LHiA
P:.ID;J/P12
Q
Vice
sid
ente: ORLANDO PACHECO - PPL/SC
-Pre
·
�Q Vice-Presidente: ULDURICO PINTO - P�-IDD/D,\
tel a tor: LYSÂNEAS _MACIEL.·- PDT/RJ
iecretfirio� �alter Flores Figueira
�ocal: Câmara dcs·Deputados - Anexo II - Sal a D. 3
;elefones: 213.7010 - 213.7013
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�ubcomissão dos Direitos e Garantia� Individuais
Pf?.Pres i dente: ANTONIO HARIZ- - P�:fDB
f� lQ Vice-Presidente:
LUCIJCBR.\GA - PFL
. R�J 2<? Vice-Pres i dente: ANTÔ)JIO C.ÃtLA.RA - P�1DB
e�Rel
º ator:· DARCY POZZA· - PDS
L6cal: Câmara dos Deputados - Sala 0.2 Anexo II
Telefones: 213.6903 - 213.6904

-

1 •
Cpmissâo da Organização do Estado
P�esidente: Deputado JOSE THOMAZ NONO - PFL - AL
19 Vice-Presidente: Senador NABOR JONIOR - PMDB · 2Q Vice-Presidente: Deputado JOSE MARANHÃO - PMDG
Relat;r: Senador Josr RICHA - PMDB - PR
Local: Câm�ra dos Deputados - Anexo II
Sala B
Telefones·: 213.6977 .- 213.6980

.

o(

..

AC
-

PB

: • A - Sub e omi ssâo d-a U.n ião , D is t ri to Feder a l e· Ter ri t õ ri os
..:.. ?FL - ��.Presidente: ·yo�R
.AiV ��l�'r .
<l
· · \J lf= tl-J V f µ_� t2> -- ->-' .
1 9 V i c e - P r e s i de n t e :. H G I R .A
l
r O n us .
�
. et. RO-���V'�
v-Lq
Qv�
2<? Vice-Presidente:
� . ·?f..\uB�.Dç
_
_
Relator: StV\-9"n'l.A·R..'1!"1J�� Se:-tx-ASSecretirio: Ant6nio Fernandes Borges Manzan
Local: Cimara dos Deputados Anexo 11· - Sala íl.l
Telefones: 213.6929
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.B .- Subcomissão dos Estados
_ . pµtie:,-' .�1
�ç
<;;-S
L?
Gi.
bQ,t
Ro
AS
Gi
_
C
e
:
s
dent
Pre �
�
l, 0 � p �l --- .
�g
0 - 64 · ·
V4l- M-1 R Cfrl--l O}{c;· lQ . V1ce-Pres1dente:
r::-c..-nut-.
r
.
,
�
0
2 Q V i e e·- P r e s i d e n t é : 1= S- R "-:' {} "-'-"
p D e _ G-o
S
0
?
H
Re i" a tor: S t Q)) t? l Q. ·ft .L 4
-,
Se e re t ã ri a M a_ri a Inês d e 8 essa .-L:: :.....:..:..:..i 11 S __________________
Sala 8.2
Local: Câmara dos Deputados
Anexo II
Telefones: 213.6947
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Subcomissão dos Municípios e Regiões
�
r-A..\)'
oGPAA
r;:s
j)
ºlA'9B--'&� �residente: lu 1 :z A-lf3G,)_t� R.O. 12,t<i,�
19 Vice-Presidente: /t;A-vRO ff.lilftAJ{)/)
·
·
- P M 9 '3 - A-�
2 Q V i e e -Pre si dente : cJ OS b_/ 1) V TR A
- f'�L- PA·
•
Relator: 4-LDj'Z-cO GtleU�s
.
.
·secretaria: Inâ· Fernandes Costa .... ... .
Local: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala B.3
Telefone·s: ·213.6912 - 213.6915
Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo·
Presi�ente: Deputado OSCAR CORRtA - PFL - MG
lQ Vice-Presidente: Senador MAURICIO CORRtA- PDT - DF
2Q
Deputado DÃLTON CANABRAVA
Vice-Presidente:
.
.
Relator: Deputado EGTDIO FERREIRA LIMA - PMDB - PE
Secret�rio: _Ruy O_mar Prudêncio da Silva
Sala A
loc�l: Câmara dos Oêputados - Anexo II
Telefones: 213.6920 - 213.6921

.A Subcomissão do Poder Legislativo
' RJPresidente: BOCAYUVA CUNHA- PDT
f'>C lQ Vice-Pre sidente: RUBE:I BP..ANQUJ�rr:o - P!,tiJB
2Q Vice-Presidente: ITN1AR FRANCO - PL
Pé Relator: JOSE JORGE - PFL .
Secretâria: Maria Linda Morais de Magalhães
Local: Cimara dos Deputados - Anexo II - Sala A. 1
.
. Tel e f o n e s- : 21 3 • 7 O 1 9 - 2 1 3 � 7 O 1 6

-

p

.B - Subcomissão do Poder Executivo
IY\hPresidente: ALB�ruco FILHO - PI·.mn
RJlQ Vice-Presidente: ·VIVALDO BARBOSA - PDT
Ct 2Q Vice-Presidente: CESAR CALS NE1'0 - �!:>S
9 R e 1 ator: Oi rf Ç O 9 9- Ç>(} - PN1 .í) /� - · R'>
·secretãria: lole Lazzarini
Local: Câmara dos Deputados - Anexo II - Saln A.2
213.6909
Telefones: 213.6986 - 213.6987

J

/
V

-

t

• 1-V.C - Subcomissão de Garantiu da
Constituiç[io, .Reforma e [111c11c1il
s·
Presidente: �4us,o f::-fSR-Nlr/l
f(Jg-5 - t>M..D e- ?A
1 9 V i e e - P r e s ; d e n te : OL-A y O P 1 R.G"5 -.
? M� 8 - R o
2Q" Vice-Presidente: ALt;=R.e,fo Y>t-ft:S
PF/..- A�
Relator: V\eltoAJ 'J=°RiG'.DR..tch
-· PtA-!>8 - 'f>R
Secrctãrio: Goitacaz Brasônio P.
de.Albuquerque
_
Auxiliar: Adalberto de Menezes Dan
tas
.·.. '
'local: Senado Federal-Ala Senador Nil
o Coelho-Anexo 11-S1.9
Telefone: 211.3652

;--
,.)

V - Com¾ssâo do Sistema Tribut�rio, Orç
amento e Finanças:

·
e

Presidente: D�putado FRANCISCO DOR
NELLES - PFL ·_ RJ
lQ Vice-Presidente: Deputado OSMUND
O REBOUÇAS - PMOG - CE
2� Vice-Presidente: Deputado IVO VAN
DERLINOE - PMDB - SC
Relato·r: D�putado JOSt SERRA - PMO
B - SP
Secretiria: Maria JÜlia Rabelo de
Moura
.·: ·. · t.oca1: Câm.ara dos_ Deputados - Ane
xo II - Sala C ·
Tilefone: 213.6941 - 213.6938 - 21
3.6937

V.A - Subcomissão de Tributos, Participa
ção e Distribuiç�o das
Receitas t
P res 1· d c nte: :Oo
r �
1�
F l - � f,.
. �
.
7
_
� �- F'1lQ Vice-Presidente: °TloJ-.._
L - Pi
�
n - � ?C- s�
29 Vice-Presidente:
Gy,�
Relator:
-r�tB - PE
Secretãrio Jarbas Leal Viana
·Local: Cimara dos Deputados
- Anexo II - Sala e. 1
Telefone: 213.6954
T.\
v.

-

�

;

.:>\

cf-<9� �

r� � � ,

'.B - Subcomissão de Orçamento e Fiscal
izaçio Financeira
P r e s i d e n te:
o A-Õ /.J- L f/ G 5 - · p Ç L - 8n
. .
lQ Vice-Presidente· ·: CevuQEL B�'eu1d'eS -1>t-A..v.B -A/v\
.
� /4/�
T/}L
2Q_Vice-Preside te: N�.qo
'
,_
f'M
üG, Go
· ·4
J
�
_
\?QS
_.:__'fi_ ________ _
R e 1 a tor :
Secretãrio: Benicio Mendes Teixeira
local: C�mara dos Deputados - Anexo
II - Sala C.2
Telefone: 213.6974
213.6971

8

1-e-s.g.. �

..

•
•

,e -

Subcomissão do Sistema Financeiro
Presidente: � °::;ft-BvtR de CMv/J-LHo - ?�D� -(U4
fÇL .. J.L
lQ Vice-Presidente: �-t1/1YLl>o Su��C/
/ . 2Q Vice-Presidente: Se-R..�t� We,a..�@"Ck
- ?�OG - 1-\'GRelator: �WO.¼M (fa..s\)a., �fltJ
�U96 - .SP.
Secretária: Mariza da Silv-0 Mata
�ocal: Câmari dos Deputados- Anexo II - Sala C.3
··-·--·- e f
213.69 5 8
T 1e o

n·e:

I

- Comissão de Ordem Econômica
Presidente: Deputado JOSt LINS - PFL - CE
.1 Q Vi e e-P residente : Depu tado H t LIO D U Q UE - P M DB - P R
2Q Vice-Presidente: Senador·, ALBAHO FRANCO - PMDB - SE
Relator: Senador•,SEVERO �OMES - PMDB - SP
Secretãria: Helena Isnard Accauhy dos Santos
Local: Senad� Federal - Ala Sena�or Nilo Coelho
· · Anexo ·1 I .. Sà 1a 2
Telefone: 211.4323

.A - -Subcomis5ão áe Princípios Gerais, Intervenção do Estéldo,
Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Social
• sP· Pr esidente : De 1 fim N e t to sP lQ Vice-Presidente: AFIF DOMI�GOS eJ 29 Vice-Presidente: P-ODTIRTO JEFFTIRSO�
e� Relator: VIRGILDASIO DE SEN�A Secretiria: Ione Ramos de Figueiredo
Auxiliar:
Local: Senado Federal - Ala Senador Nilo Coelho
Anexo II - Sala 02
Telefone: 211.4_323

9:

.8 - Subcomissão da Questão UrbDna e Transporte

1
Presidentü: DIRCEU CARNEIRO Pé lQ Vice-Presidente.: JOAQUI:I FMNCISCO
f� 2Q Vice-Presidente: LUIZ ROBD�TO PO�TE mG Relutor: Josn ULISSES DE OLIVEIP,A Secretiria: Marilda Oorges de Camargo
Locul: Sent1do Federal /\la Senador Alexandre Costa - /\nexo II

,,.

.,i

.

Sala. 05
Telefone: 211.3339

•
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- ... --··· . •.. . .. - -·· . - - --
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�.C - Subcomissão dtl Política Agri'coln e .Fund tiílria·e da
..--. ·
Reforma J\qrãria
•
�
1 - IJ-A
.!:.. � ç ,_
P r e s id e nte : eDtS-0).} ?_ ô 8 4 O
_ f>t-)..�9- µS
lQ Vice-Presidente: 5�L- D /+-AJbl...4- · VB'R..<!:--1
?ccB-BA
2Q Vice-Presidente: f=éTP..Nl}-IJõq S�AJYlf,A.JIJ"M�B- f'E
Relator: OSC)/J-Lr/)0 L1uJJ �146/-rJ
Sccretãrio: Mauro Lopes de Sã
A u x i i i a r : M ã ·r c i o A n t o n i o V·i e i r a
. Local: Senado Federal - Ala Senador Alexandre Costa
Anexo II - Sala 3
Telefone: 211.4315
I

�

Comissão de Ordem SOCIAL
Presidente: Deputado EDME TAVARES
PFL - PB
1 Q Vice- Presidente: Deputado HtLI0 COSTA - PMDB - MG
2Q Vice- Presidente: Deputado ADYLS0N MOTTA - PDS - RS
't/3/2.I g L
. ,iJ, L µ_
Relator:
°Piu>8 _ PA
�ecre�irio; Lui� Clãudio de Brito
local: Senado Federâl - Ala Senador Alexandre Costa
A n e x.o I I - S a 1 a 3
°
T'elefone·: 211 .4315

r°R.

9

{.A - Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores
Publicas
_? UD� - !>ç
President.e:�eRfH..-DO ÚM-\poe> , --- PPL- R.:f".
lQ Vice--Presidente:OS/'-l&'K. Le1TA0
29 Vice-Presidente: t;;'()I-A.,{l-SOV U�L,g ,<fif-U---<-fc&o B- R3'
�µ�� - �4
Relator: K{Rio L1HRSecretãria: Vera LÜcia Lacerda Nunes
,
Auxiliar: Hélcio Azevedo
Lo e a1 : . Senado Fe. deral - A la Senador A 1 ex <1 ndr e Costa
Anexo II - Sala 11
Telefone: 211.4315

e

•

'

.

#

: • B - Subcomiss;ío de Saúde, Seguridade e do Meio f..mbiente
_: --P,(3- H.&
Presidente: 1osd GL/f)5 /v1u;:).HD
D M li /li - � t-,A.l) 8 � s p
l Q V i e e - P r e s i d e nt e : TA' e i'o
L
. 1-t€ '-lOU�·
J)GS Af3/)-01!9 - f'F -�F
2 Q V ; c e - P r e s id e n t e : M 11 {:2..1 /} e e:
.?MbB- l).G ·
Relator: (ÀtR.LOS .Moscoµ 1
Se cre t ü ri o P" ulo Ro b � rto /\ 1 me i cl a- C n p os
-':!

-

.,,··

. '
•

·Auxiliar: Marcelino dos Santo·s Camcllo 1
Local: Senado Fcderul - Ala Senador Alexandre Costa
Anexo II - Sala 11
Telefone: 211.3020

"

• C - Su b comi s s â o d os N e gros , P opulaçõ e s J 11 d í g en·a s , P esso a s D e f ; e ; e n
"tes e Minorias
· - -?U D@ - R.S
Presidente: 1 VO L,[l"CM
.
{"') r-.--ro C/).J.i p11-y l)./J,J- i> MD 8 - S P
..te:...Y
· : d en
1 o. v 1ce· p res,
· �o·"'-e;-''
·2 Q V i e e - P r e s id e n te : B 08 e.D Y:: � /:J- NY -/)
- p M [) 0 - S t
f> E=' l.. -- f R
Re 1ator: {Q_ l C fj ;../ I bJ U e-R- R_!),
Secretário: Carlos Guilherme Fonseca
Auxiliar: Dirceu Vi�ira Machado Filho
Local: Senado Federal - Ala Senador Alexandre Costa.
Anexo I l -· Sa 1 a - 13
Telefone: 211.3024

I

. .

·--Comissão_ da Famll ia, da Educução, Cultura e Esportes, da Ciência
e Tecnologia e da Comunicação
Presidente: Senador MARCOHDES GADELHA - PFL - -PB
Vi e e. - Pr.e. si
- P 1·1 D B - M T
.
. d ente: Deputa do OS VALO O SOBRINHO
(D
Â-� Vice-Presidente: Deputado JOSt ELiflS - PTB - MS
Relator: Deputado ARTUR DA TÃVOLA - PMDB - RJ
Secretãrio: Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa
Local: Senado Federal - Ala Senador Ale�andre Costa
Anexo II - Sala 19
Telefone: ·211.3130

ri� . �

-

P..

-

Subcomissão da Educução, Cultura e Esportes
, ••
•
�MD8-RS
Presidente: ije;RMGS ".ZAA.JGíí I
1 Q Vi e e - P r e s id e n te : 4 G" e t O d e i3 O � \:>A - · 1)} .S - C. €
2Q Vice-Presidente: ?e-De...Ç) C4,v5j)O - f!=="L-'G 0
- pµJ:>B-ES ·
Relator: 10fl-Õ CAL.)-'tOA.l
Secretãrio: Sergio Augusto Gouv�a Zara mel'la
Auxi 1 i ar: Mari-a-01-ímpi-a-J-imenez- d�A-1meida---------------

local: Senado Federõl - Ala Senador Alexandre Costa
Anexo II - Sala 19
Telefone: 211.3130

�·

...

.�

.

'

'-·)

• t.B - Subcomissão da Ciênci� e Tccnolo9i<l e do Co111unicução

Presidente: A-R..OL-DE' cU,. OL,.:\l)(?( Qf+ - • rFL- Rr
lQ Vice-Presidente: OuoçR..c;; CO.P.J�_êA
?f-.\.s:>8- �4
-p H .D6-PR
1AJG"Z
_)1f)QT
2Q ·Vice-Presidente·: 105_6 -cft-R.1...-oS
.Relator:ChR-{of-/tJA- TtnJP/2eS
t>M.DB- ?É
Secretãria: lleloisu Helena Dias
Auxiliar: H�roldo Pereira Fernandes
.----·-·L·ocal :···Senador Federal - /\la Senador Alexandre Costa
Anexo II - Sala.17
Telefone: 211-3121

í.C - Subcomissão da Famflia, do Menor e do Idoso
Presidente: \.telso� A-€t_uLP-� -.
P lv\DB- ES
0s+o
-PT� -- -RJ" p..uq,
lQ Vice-Presidente:Qobe..R�
Sa.lLt--t C<,;D_lf}-'TI - �DS-$P
29 Vice-Presidente: � v\. J-õ\l\.io
P L � 84
· Re1 ator: �A-1.-Do T, No�_O Secret�rio;.Ant6nio Carlos Pereira Fons�ca
-Auxfl.iar: Eugênia Maria P. Vitorino
Local: Senador Federal - Ala Senador Alexandre Costa
Anexo- II -Sala 15
. ,..
/ Fone: 211.3122

F'

!"F. <;J<;TE�!ATIZArj\('I
P re s i c. e 1l t! e : l'f! e, /,, e.
19 Vice-Presidente:
· 2 9 Vice-Presidente:

f.01nss.1;0

' \
/ • , ' <'� '....
� e 1 ator : {1, e ,1..:. t -1 •
Secretári0s: Paria Laurn Coutinho e Mozart Vionnn
ele Paiv.i
,
Local: fifinnra dos neputn�ns - Anexo TI - Sala
lc�cfoncs - 213-6875 - 213-6878 - 224ç2848

'

M OV IMEN T O
PR Ô
---

-

A
N
CIONA L

C O· N TS I
T UI N TE
------------

CONTRIBUIÇÃOA
D

SOCIEDADE
CIVIL -INESC

PA STA N95

•23 • �
:IV.6

a) Articulaç·ão, para divulgação na imprensa do re sultado
da votação do.Capitulo dos 'índios no Segundo �urno.
b) .Articul,ação da Imprensa Nacional e local para
menta da Revista "A L.§.'grima Tikunà e uma só".

o

lanç�
situa

e) Encaminhamento à _grande imprensa da carta so.bre
ção dos índios do Ceará.

d) Encaminhamehto à imprensa da·carta-denúncia sobre a si:_
tuação dos YANOMAMI e garimpeiros, depois da proibição
pela FUNAI da pr�iença das entidades de apoio em
area
indígena.
,.._,'
e) Encaminhamento à Imprensa Nacional da nova proposta da
FUNAI e Conselho de Segurança Nacional de demarcação da
.área YANOMAMI.

A Assessoria Indígena, durante o segundo seme?tre de 1988,
esteve presente em todos os momentos importantes do processo de

ela

boração da nova Constituição no Congresso Nacional. Trabalhou sempre
em conjunto com as entidades que compuseram a Coordenação

Nacional

Povos Indígenas na Constituinte - CNPIC, buscando engrossar o
de defesa dos direi tos indígenas nas negociações dentro

bloco

da Assembléia

Nacional Constituinte, nos contatos com parlamentares e órgãos de d�
vulgação local, nacional e internacional. O esforço conjunto

feito,

nos últimos meses, logrou resultados positivos que se refletiram

no

capítulo dos índios da nova Constituição.
Aproveitando o momento "quente" da experiência desse

pro

cesso, realizou, logo em seguida ao término dos trabalhos da ANC, um
seminário que permitisse uma avaliação geral das ações das entidades
e a busca de novas estrat é gias para as etapas futuras, entre elas, a
regulamentação da nova Carta. Sobre esses aspectos, o seminário

foi

valioso. Permitiu uma visão geral e uma maior transparência de

cada

entidade e seus interesses específicos. Entretanto, a grande dose de
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La Embajada de Nicaragua aprovecha la oportunidad

para rei�erar)e los mas altos protestos de estima y distinta considcración.
Brasília-DF, 28 de Marzo de 1988.
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CONSTITUINTE: INPO�MATIVO INESC
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BRASILIA, 2� .03.88

NR.038

I.
A VOTACAO DO SISTEMA DE GOVERNO E DA DURACAO DO MANDATO PRESI�
DENCIAL, NESTA SEMANA, DETERMINARAM NOVOS RUMOS NA ARTICULACAO CONS
'rITUCIONAL E PRECIPITOU A EBULICAO QUE SE DELINEAVA DESDE A INS'l'ALA ..
ÇAO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, DENTRO DOS PARTIDOS POLITI
COSo O PMDB, SIMBOLO DA RESISTENCIA NO PERIODO DITATORIAL, FOI O MAIS
AFETADO PELA DECISAO PLENARIA E TODO O ACUMULO DE CREDITO POPULAR OB
TIDO EM SUA TRAJETORIA, DESDE A EPOCA DO MDB, PASSANDO PELA SUPERACAO
DA CRISE DO PLURIPARTIDARISMO E DA FUSAO COM O PP, ESTAH EM XEQUE.
OS CONSERVADORES DO PMDB - VITORIOSOS NO PROCESSO - DAO-SE O LUXO DE
ACENAR COM A POSSIBILIDADE DE FORMAREM UM NOVO PARTIDO DEIXANDO A SI
GLA - E SEU DESGASTE - PARA OS FUNDADORES DO MDBv
A HORA DA VERDADE PARA O PMDB FOI DETERMINADA TANTO PELO HI
BRIDISMO - ARCAICO E MODERNO - DE SUAS LIDERANÇAS, COMO PELO ESQUEMA
DE CORRUPÇAO MONTADO PELO PALACIO DO PLANALTO. ESSE ESQUEMA DE
PRESSAO QUE CONTOU COM 72 JATINHOS PARA BUSCAR OS CONSTITUINTES CIN
COANISTAS EM QUALQUER PARTE DO PAIS, RECEBEU AJUDA COMPLEMENTAR DE
6,3 BILHOES DE CRUZADOS QUE O MINISTERIO DA HABITACAO E DO DESENVOL
VIMENTO URBANO(MHU) LIBEROU PARA AS PREFEITURAS - BASE ELEITORAL
DESSES PARLAMENTARES -, TRANSFORMANDO-SE NA OPERACAO POLITICA MAIS
CARA DE TODA HISTORIA REPUBLICANA.
II.

A VOTAÇAO
NA VOTAÇAO DO SISTEMA DE GOVERNO - EMENDA SENADOR HUMBERTO
LUCENA - FALARAM A FAVOR DO PRESIDENCIALISMO O AUTOR DA PROPOSTA E OS
DEPUTADOS VIVALDO BARBOSA(PDT/RJ), MAURILIO FERREIRA LIMA(PMDB/PE) E
WLADIMIR PALMEIRA(PT/RJ). PRONUNCIARAM-SE CONTRA OS SENADORES
LDIZ VIANA(PMDB/BA), NELSON CARNEIRO(PMDB/RJ), JOSEH FOGACA(PMDB/RS)
E AFONSO ARINOS(PFL/RJ).
OS PARTIDOS POLITICOS, ATRAVES DE SEUS LIDERES, POSICIONARAM
SE DA SEGUINTE FORMA: O PCB, PC DO B E PSB DECLARAM-SE CONTRA O PRE
SIDENCIALISMO. O PT E PDT VOTARAM FAVORAVELMENTE. O PMDB, PFL, PDC,
PL E PDS DEIXARAM A QUESTAO EM ABERTO, DEVIDO A DIVERGENCIA ENTRE SEffi
MEMBROS. POR EXEMPLO: O PMDB EO SENADOR MARIO COVAS VOTOU NO PARLA
MENTARISMO, ENQUANTO O DO DEPUTADO CARLOS SANT'ANNA APOIOU O PRESIDEN
CIALISMO. O PDS DE DELFIM NETO ALIOU-SE COM OS PARLAMENTARISTAS, O DO
DEPUTADO AMARAL NETO COM OS PRESIDENCIALISTAS. O PFL DO DEPUTADO JOSE
LOURENÇO SE POSICIONOU PAVORAVELMENTE AO REGIME PRESIDENCIAL,
ENQUANTO QUE O DO SENADOR AFONSO ARINOS FOI CONTRA.
A VITORIA DO PRESIDENCIALISM0{344 VOTOS CONTRA 212 E 3 ABS
TENÇOES) ESTAVA VINCULADA COM A APROVAÇAO DE UM MANDATO DE 5 ANOS
PARA OS FUTUROS PRESIDENTESDA REPUBLICA, POIS AS FORÇAS PROGRESSIS
TAS NA CONSTITUINTE DEFENDIAM CLARAMEN'rE O PARLAMENTARISMO. O LIDER
DO PT EM SUA DECLARACAO DE VO'l'O RESSALTOU A QUESTAO DO MANDATO PRO
NUNCIANDO-SE A FAVOR DOS 4 ANOS. O PDT VOTOU TAMBílEM FAVORAVELMENTE
AOS 4 ANOS, MAS JAH HAVIAM CONTRIBUIDO PARA A COMEMORACAO DA VITORIA
PRESIDENCIALISTA PELOS CONSERVADORES. O RESULTADO DA VOTAÇAO DO MAND�
FOI DE 304 CONTRA 223 E 3 ABSTENCOES, EM FAVOR DOS PRESIDENCIALISTAS.
INICIATIVA POPULAR
A VOTAÇAO DO ''CAPUT'' DO ARTIGO 75 - QUE ATRIBUI A INICIA
TIVA DAS LEIS TAMBEM ''AOS CIDADAOS'', ALEM DO CONGRESSO NACIONAL,
PRESIDENTE DA REPUBLICA E TRIBUNAIS SUPERIORES - SE D�U SOB UM ACORDO
RESULTADO DA F'U SAO DE 't'RES PROPOSTAS (NEL'I'ON PRIEDRICH.. PMDB/PR,
MYRIAM PORTELLA-PDS/PI E RONALDO CEZAR COELHO-PMDB/RJl QUE RETOMAVAM
A EXPRESSAO ''E AOS CIDADAOS'' CONTIDA NO TEXTO DO PROJETO D8 GONS
TITUICAOWN SUPRIMIDA PELA PROPOSTA DO ''CENTRAO 1 ' . O ACATAMENTO DO
ACORDO RESULTOU NA APROVACAO DO TEXTO DA COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO
POR 312 VOTOS CONTRA 139 E 22 ABSTENÇOES.
O PARAGRAFO SEGUNDO DO MESMO ARTIGO• QUE DEFINE O MECANISMO
DE APRESENTAÇAO DAS PROPOS.TAS POPULARES TAMBEM FOI OBJETO DE ACORDO
E FUSAO DE EMENDAS(JOAO HERMAN NETO-PMDB/SP, PLINIO DE ARRUDA SAM
PAIO-PT/SP E NELSON AGUIAR-PMDB/ES) E ALTEROU A PORCENTAGEM DOS SU
BSCRITORES NECESSARIOS PARA ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS.
NO TEXTO DA SISTEMATIZACAO, A INICIATIVA POPULAR PODIA SER
EXERCIDA PELA APRESENTACAO, AA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE PROJETO DE
LEI OU EMENDA AA CONSTITUICAO SUBSCRITOS POR, NO MINIM0 t 0,3 POR CEN
TO DO ELEITORADO NACIONAL. DISTRIBUIDOS EM PELO MENOS 5 ESTADOS, COM
NAO MENOS DE 0,1 P.CENTO DOS ELEITORES DE CADA UM DELES. A PROPOSTA
APROVADA ELEVA ESSAS PORCENTAGENS PARA 1 P ,.CENTO E O, 3P .CEN"rO, RES
PECTIVAMENTE.
A DEFESA DO AUMENTO PORCENTUAL FOI BASEADA NO ARGUMENTO DE
QUE QUANTO MAIOR FOR O NUMERO DE SUBSCRITORES(750 MIL ELEITORES) MAIS
F'ORÇA POSSUI .A PROPOSTA. A E)MENDA FOI APROVADA POR 391 VOTOS CON'rRA
98 E 2/4 ABSTENÇOES.
111.
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RAIMUNDO LIRA

DA ADVOCACIA E DA

,,,,

1514-0 FERNA NDO HENRIQUE
CARDOSO

Art.158(corresp. ao art.152 do Projeto "A")

O advogado. é indispensável
à administração
,
,
,
,
..
Par acrescentar ao art 158 d Emenda n º 2040-2,
da justiça, sendo inviolaved, por seus atos e
após a palavra "manifestaçõ �s", a xpressão "� exerci man�festações
no exercício da profissão, nos
�
cio da profissão"·.·
limites da lei.
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TfTULO IV - CapÍ tulo IV, (cont.)
Art. 148 (corresp. art. 150,caput, PFoj. "A")
Para dirimir conflitos fundiirios, o Tribuna
de Justiça designará juízes de entrância especial,com
compet�ncia exclusiva par� quêst6es �grárias.
Art. 149 (corresp. art:150, P.Único, Proj."A")
Para o exercício das funções previstas no
art. 148, o juiz se deslocará até o local·do conflito
sempre que · necessário à eficiente prestação jurisdicioT)a 1.
:-...'
.
.
ENCERRADA A VOTAÇAO DO CAP!TULO IV DO T!TULO

'

CÔLETlVA
2040-2 ERALOO T.INOCO
* Substitutiva d todo
Capítulo V do iítulo IV, re-ssalv dos os destaques e, as emen
das.
'-,

,CAPfTULO V
DAS FUNÇÔEs· ESSENCIAIS À
ADMINISTRAÇAO DA JUSTIÇA

V
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TfTULO IV·-. Capítulo IV (cont.)
SEÇÃO VIII
DOS TRIBUNAIS E JUfZES DOS ESTADOS
Art .14 7 (corresp. art .. 149 do Proj. ".-\")
Art. 147. Os Estaôos organizarao sua Justiça, observaôos os pri�:irios
estabeleciôos nésta Const!�uiç�o.
§ 10 A competência oos tribun3!s será
Estado, send� a lei de organizaçao judiciária de
Justiça.

592 016 007 -llS

;91 00-l.009 .fl4

'
FUSÃO DOS SEGUINTES DESTAQJE E EM NDAS PARA SUBSTITUIÇÃO D § 39 DO ART. 147 (E,IENDA 2 40-2):
273.
STtLIO DIAS
1001..:6 ST�L-10 Dli\S
COLETIVA2 Q.fl (j _ 2 ERALDO _TINOCO

1546

1407-1 PAULO RAMOS
PAULO RAMOS
� Co-a4torj.a: Wal 1ir Camr elo e Celso Dourado
Pa�a substituição do § 49 d art. 147 da Ern��
da n9 2P02040-2

,,.
I

'·.

• 1

ôef1�!�a r.a Cc�stit�i;a� !J
iniciativa ôJ Tri.b�r.al �e

repr�senta;ao
de
1nst1tu1çao
a
Estaôos
aos
§ 20 Cabe
,
inconstitucionalidaôe de leis ou atos normativos estaduais o� ho��i:ipa!s e� !a:e
da Constituiçao Estadual, vedada a atribuiçAo da :e�itL;.aça� yara ag!r a u:::
ünico Orgao.

'·

'

-Art.·14 7 , §. 3 9
A lei esta dual poderá criar, mediante pro�
p o sta , do Tribunal d e Justiça, a Justiça �lilitar Est
d ual, constituída em primeiro grau pelos Conselhos
de Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de
Justiça, ou por Tribunal de Justiça �lilitar nos Est
dos em que o efetivo da Polícia Militar seja superi
a vinte mil integrantes.
Art. 147_, § 49
.
Compe�e i Justiça Militar estadual process
e jolgar os policiais militares e bombeiros militar
nos crime5 militares definidos em lei, cabendo ao
.. tr'ibtinal competente deéidir sobre a perda do posto
oficiais e da graduação pas praças
. ·e d� pàtente' dos
'

.. --v�y··-
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TEXTO 00 DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR

TfTULO lV - Capítulo IV (cont.)
/\rt.143 (corresp.art.145 Proj."A")-Cont.
Arts.144,145 e 146 (corresp.�Hi ;i l4S Proi.".-�")

cont.)

III - versarem sobre inelegibiliôade
eleições federais ou estaduais;
IV - anularem
federais ou estaduais1

diplomas

v - denegarem
mandado de injunção.

"habeas

ou

ou

decretarem a

corpus",

expediçAo
perda

de

dip!c::as nas

de mandatos

aian<lado de segurança, •na.:ieas·data• •

Paràgra!o único. O Território Federal de Fernando de Noronha �ica
jurisdição do Tribunal Regional de Pernambuco.

'

'\

SEÇÃO VII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES KILITARES
Art. 144. São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar•
os Tribunais e Ju1zes Militares instituidos por lei.
Art. 145. o .superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministro•
vitalicios,' nomeados pelo Presidente ôa Repütilica, depois de a;,::-ova�a A
indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-ger.erais da Plarin�a.
quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais &I
Aeroná�tica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco ôentr•
civis.
Par-Agrafo ilnico. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Preside:,te -,a··
Repôblica dentre brasileiros maior�s de· trinta e cinco anos, senôo:
I - três, dentre advogados de notório saber juridico e conduta ili,1:;a&,
com mais de dez anos de efetiva ativiôade profissional1

I

-

à
escolha paritária,
II -·dois,
Ministério Público da Justiça Militar.
Art. 146 •. A Justiça
militares definidos em lei.

'

Militar

dentre

auditores e

compete· processar

Parâgrafo 6nico. A lei dispor! 1obre
fu�cionieto do Superior Tribunal Militar.

•

julgar

membros

do

os criJ:les

a competência, a organiuç!o �

• 2 2.
j) Encaminhamento aos parlame.ntar·es de subsídios

enviados
pela Comissão pela Criação do Parque Yanomami - CCPY, so
bre a situação da demarcação de terra do.s íridios ·y anom�
mi e a presença nefasta dos garimpeiros nesta região.

IV.5 - SOC][ElDAJDE CIVIL

li

a) Apoio ao "Centro de Documentação e Pesquisa do Alto So
limões" na divulgação da Revista "A Lágrima Tikuna
e
uma só",. lançaàa. em agosto no Congresso Nacional, na Li
derança do PMDB. E na o_btenção de passagens aéreas para
os índios TIKUNA virem a Brasília acompanhar o processo
sobre o massacre oc9rrido em março de 1988 e para est�
rem presentes ao lançamento da Revista no Congresso Na
cional.
b) Reunião com representantes da Fundaçãb João Pinheiro,Be
lo Horizonte-MG, sobre situação indígena em geral e na
Constituinte.
c) Remessa de informações e documentos para 'Jorge
sobre a hidrelétrica do Xingu.

-

Terena

d) Encomenda de um texto a Júlio Gaiger, do CIMI, sobre a
aplicabilidade dos prece�tos constitucionais, como sub
sídio para o Seminário da Questão Indígena na
Consti
tuinte.
e) Encaminhamento para as entidades nacionais e internac.io
nais e antropólogos de documento elaborado na reunião
da CESE-BA, em setembro de 1988, sobre situação dos ín
dios no Ceará.

f) Subsídios para a Comissão Pró-índio de Roraima, CPI-RR
sobre como os parlamentares votaram no 12 e 22 turno no
Capítulo VIII - Título VIII.
g) Encaminhamento de denúncias às entidades internacionais_
sobre a nova demarcação da área YANOMA.MI pela FUNAI e o
Conselho de Segurança Nacional.
h) Participação no "Tribunal TIKUNA" como entidade observ�
dora na Faculdade de Direito de São Paulo, promovido p�
la CPI-SP e Centro de Documentação e Pesquisa do Alto
Solimões.
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Capítulo IV (cont.)
Arts. 141,142 e 143 (corresp.1�3 a 1-l 5 f'roj . "A")

(cont.)

Art. 141. Haverá um Tribunal Regional Oeitoral �.a e..��� ã ca�
Estado e no Distrito Federal. os Tribunais Regionais Oeitcrais =;o:--s�!o:
r - meôi�nte eleiçao pelo voto secreto:
a} ôe ôois juiZes, ôentre os ôesem.bargaôores ôo Tri!m�..a! � .)-_st!.;a;

b) ôe
ôe Justiça;

ôois

juizes, ôentre jui .zes ôe direito, esco!.l!i�::,s r•_LJ:: :"'!"!!:'""-=.al

II - ôe um juiz ôo Tribunal Regional Fe-ôe�al co: se�e �.z. '.:ap�:.ai �
Estaôo, ou, nAo havenôo, de juiz federal, escolhido, em qualq".?e.:- caso, pe!o
Tribunal Regional Federal respectivo;

·,

III - por nomeaçao do Presidente da República, �e :,c!s �;=s r-:re
seis advogaôos de notável saber juridico e iôonei��e �oral, !=�:!:is ?e:o
Tribunal ôe Justiça.

Parágrafo único. o
Tribunal Regional Eleitoral
ôesel!lbargadores, seu Presidente e Vice-Presidente.

ele,e�à

�etée

cs

Art. 142. Lei complementar disporá sobre a orgõn!za�Ao e c=;:,e-:b=.ta
ôos tribunais, dos juizes e das Juntas eleitorais.
§ 10 Os membros dos tribunais, os juize.s e os inte-;ra.��es � J::::r...as
eleitorais, no exercicio de suas funções, e no que lhes for a?!icà"'"el., c;-::za:-lo
de plenas garantias e ser:lo inamov1veis.
S 2• sao 1rrecorr1ve1s as ôeciSões do Trilmnal super� E1e1t�.
salvo as que contrariarem esta constituiç:lo, • as deneçat6r1.as de �•
corpus• ou manôado de segurança.
Art. 143. t?as decisões
caberA recurso, quandoi
de leir

I - forem

proferidas

dos

I

•

,.

•

Regionais

E2eit.cr.tl.S

s��•

contra expressa disposiç3o desta o::n.r-1ta1ç1o ou

. II - ocorrei" divergência
tribunais eleitoraisr

,,.

Tribunais

na interpret.1ç3o

de lei ent:-e õ::>!..S ou uu
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Capítulo IV (c on t.)

Art. 137. A Junta ôe Conciliação e Julgamento será cccposta por um j�i%
co trabalho, que a presiôirá, e por �ois juUes classistas tempor�rios,
representantes ôos empregaôos e ôos empregaôorea.

(Arts. 137,138, 1�9 e 140 'corre spondentes
aos arts. 139 a 142 do Pr)jeto "A11 )

I,

Parágrafo único. Os juizes classistas ôas Juntas ôe Conciliaç.1o •
Julgamento, serão nomeaôos pelo Presiôente �o Tribunal R99ional ôo Trabalho, na
forma ôa lei, permitiôa uma reconôuçao.
Art. 138. Os juizes classistas, em tod.ls as instancias, terão •uplente•
e manôatos ôe tr�s anos.

'

SEÇÃO VI

DOS TRIBUNAIS E

autZES

ELEITORAIS

�rt. 139. A Justiça Eleitoral� composta dos seguintes órgãos:

'

I - Tribunal superior Eleitoral,

II - Tribunais Regionais El
· eitora1e1.
III - Juizes Eleitorais,
IV - Juntas Eleitorais.
Parágrafo único. os juizes ôos tribunais eleitorais, salvo motivo
justi!icaôo, servirão obrigatoriamente por dois anos, no mini.mo, e nun:::a por
mai� ôe ôois biênios consecutivos; os s�stitÜtos serão escolhiôos na meSc.\
ocasiao e pelo mesmo processo, em número igual para caôa categoria.
11elllbrosr

Art. 140. o Tribunal super·ior Eleitoral compor-se-A, no mini.mo, de sete
I - meôiante eleição, pelo voto secretor
a) de três juizes, dentre os "inistros do Supremo Tri.bunal Federai,·
b) ôe ôois juizes, ôentre os membros ôo Superior Tri.bunal ôe Ju1tiça1

,,.
I

•

II - por nomeação do Presidente da Reptlblica, de dois membros •�tre
seis advogados de notável saber juridico e idoneidade ffloral, indicados pelo
supremo Tribunal Federal.
'/ .
1

'

•

ParAgrato 0nico. O Tribunal Superior Eleitoral elegerj seu President• •
Vice-Presidente dentre os Ministros do supremo Tril>unal Federal, e o corregedo�
Eleitoral dentre os Ministros do superior Tril>unal de Justiça.

_.,_ ...\...

u

- ___ ...,_..,..___ _
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TÍTULO IV - Capítulo JV.(cont.)
(cont.)·
Art. 135,caput(corresp.137, caput, P.roj.' "A")
1ENDA PARA SUBSTI
P02040-2):
Compete i Justiç a do Trabalho conciliar e
ALOYSIO CHAVES
julgar os dissídios individuais e coletivos entre em
pregados e empregadores, �inclusive d·e. entes de DireI
PROJ."A"(art.137)
PROJ. "A".( art.137-exp) to PGblico externo; e da administraç ão pGblica dire=
ta e indireta, dos Municípios, do Distrito F�deral,
dos Estados e da União �, n a fo-rma da lei, outras
controv�rsias decorrentes da relação de tr�b alho,
como os litígios que tenh a m origem no �umprimento
sua? próprias sent�ças, inclusive coletivas.

I:

árbitr-os.

'

§ lº Fru�trada

a

negociaçao coletivã,

as

partes

poder:o e:eger-

§ 20 Recusanôo-se qualquer ôas partes á neqociaçAo o� á arbitrag��. é
facultaôo aos respectivos sindicatos ajuizar dissiôio coletivo, podê�ôo a
Justiça ôo Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as ôisp:>sições
convencionais e legais minimas de proteção ao trabalho.

* Art. 136. Os Trit>unais Regionais ôo Trabalho serAo coc:;Y.>stos de :!�!.Zes
nomeaôos pelo Presiôente ôa República, sendo dois terços de juizes toga<!os
vitalicios e um terço de juizes class.i.tas tempOrários. Entre os ju!zes to;a�os
observar-se-á ã proporcionalidaôe estabelecida nc artigo 133, § 1°, I.
Parágrafo Onico. Os juizes dos Tr-1.bunais Régionais do Trabalho ser-los
I - magistraôos escolhiôos por promoção, dentre Ju1zes do Tr&llal�o. por
antigUidade e merecimento, alternadamente,
II - aôvogados
disposto no artigo 112,

009 002 369

e membros dq Kin.1.sUrio Po..blico do Tr-abalhQ o!:ledec:ido o

.
III - claslli11taa indicados em lillta11 tr-iplices pelas dit'otor-1as cu
FUSÃO DOS SF.GUI NTES DESTAQU ·S E EM :NDA PARA SUBSTIteder-ações 0e;1,� e dos sindicatos com base territor. ial na reTUIÇÀ DO ITEM III DO PARÁG AFO. 0N CO DO ART :. 136 (EMEN..: gião.
DA 2P 2040-2)
2062
VICENT,E BOGO
TEXTO
Proj ."A"0.38,P.U.,IU
JOS� CARLOS VASC.
'8S4
JOSE CARLOS VASCONCELO
4S2-1
1
!
I
.
*(corresp. a tt. 138 do Projeto "A")

•
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1 •

'
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•
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TÍTULO IV.- Capítulo IV (cont:)

J\rt.133(corrcsp. �o art. 135 Proj. ",-\")cont.
ob5 32 2 2115
ARTUR DA TÁVOLA
TEXTO * roj."/l.."(art.135,§29
Art. 133, §
* Para ser aditaco como J�rágrafo ao art.133
O Tribunal enc�minhará ao Presidente da Re
da emenda 2P02C40-2
pública listas tríplices', observando-'se, ·quanto às vagas destinadas aos advogados e aos membros do �fini
,1
tirio
P0blico, o disposto no ar;. 114 e, para as de
:1
clássistas, o resultado de indicação de col;gio elei
toral integrado pelas diretorias das confederações nacionais .de trabalhadores
ou patronais, conforme o
......
caso.
005 365 FUSÃO OS SEGUINTES DESTAQUI E EMENDAS PARA ADIÇÃO n'E
.Art. 133, §
PARÁGR FO. AO ART. 133 -(2P0 040-2):
.·,
A lei disporá iobre a compet�ncia do Tribu
.
2086
NELSON JOBIM
n'al Superior do Trabalho., limitados os i recursos das
1840-8 NELSÓN JOBIM
decisões dos Tribunais Regionais, nos dissídios indi
1573-5 JARBÀS PAS SARINHO
viduais, a0s,casos de ofensas a literal di�positivo
'.
constitucional ou de lei federal. As listas tríplice
para o provimento de cargos destinados aos juízes da
magistratura trabalhista de. carreira deverão ser ela
boradas pelos 'ministros togados e vitalícios.
bl6 396 142 6
NELSON AGUIAR
Art.
1452-6*NELSON AGUIAR
* Co-àutoria de J
Haverá.pelo menos u� Tribunal Regional do
Nonô
Trabalho em ca�a Estado e no Distrito Federal, e a
lei ·instituirá as Juntas de Cone iliação e Julgarnento
podendo� nas comarcas onde não forem instituídas, a•fribúlr sua jurisdição �os juízes de direito .
.·'
Art. 1�4 .(corresp. p·arág. Único art.136 Proj."A")
·
A lei disporá sobre a constituição, investi
dura, jurisdição, competência, garantias e condições
de exercíaio dos 6rgaõ� da Justiça .do Trabalho, asse
.•
I
gurada
a paridade de repressentação de empregadores-e
'
trabalhadores.
1 •
, .
•,

22

66

..

7

.

•

,

'
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TÍTULO IV- CAPÍTULO
----IV---·----

Art.133(corrcsp. ao,-art.135 do'Projcto
parágrafo unico
•:
,,,,

100

010

441 •

FU ÃO DOS SEGUINTES
TIT IÇÃO DO INC.I
EME DA N2 2040--2:
938

NÃO DESTACADA
OTTOMAR PINTO

"A"),

F•rAqra!o dnico. O Trillunal Superior do Trabalho compor-,..-, de vJ..!lte e
sete r.1.n1stro1, esco!hidos entre brasileiros com=�• de tri�t.a • c1.,co •�os •
aenb• de sessenta e cinco anos, no:ieados pelo Presider.te da Re;,ü!ll!ca apOa
aprovaçJo pelo Senado Federlll, ·1endo1

AQUES ·. EMENDAS PARA SUBS--'
I- Dezessete'�ogados e vita�Ícios, dos quais
ÁGRAF'O ÚNICO DO ART; 133 DA onze escolhidos dentre juizes de carreira da
magistratura trabalhista, três dentre advoga
dos com pelo meQOS_.dez anos de experiência pr�
709-6 DOMINGOS JUVENIL
fissional e três dentre membros do Ministério
623-5 OTTOMAR PINTO
PÚblico do Trabalho;
II- dez classistas temporários, com represen
taçio paritari� dos empregados e empregadores .

-

..
/·

:

-

_ _,,:;t.,;·n,Lc:.iA
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TÍTULO IV- CAPÍTULO IV- (Cont.)
Art.13l(corrE:'sp.
cont., §§1º e 2 2

ao art.133 do· Projeto ";..").

i l• A1 causas ,11 que a unuo ror aatora sttl<> a!ora21 !>AI 1..-,..J,:,
'"!llcUr!.a ond• tiv,r Ooo,tcUJ.o a outra parte; as l.Jlttn�aüs co:i�a a :-�:,
pojtr.to 1,r a�ora-!a$ na s,.�o judici�ria tm qut for docic!.!U� o •��o�. r.a-=eLI
onôo hoc?<r ocorr1ôo o ato ou rato quo o,u or19•• a o� ou onôe tt:e).11
•!tu.tda a ::otsa ou, a1.n<1a, no D1Str1to Ttôara;··

,

. f 2• Str.to procusacla, • julç.t�u ia j<aUça flt.adu.U. no ter-:, 6o
Oocicilio dos soquraoos ou beneticUrios, •� cauus n c;u• !o:-,u �·
i.�1titu1�ao cl• pre�ldên•• a social• segurado, sem;,re era•• cc::a...--ca o.lo
sr-e
de vara o:, juUo federal. vu1r1caca es,a condJ.;.!o, a lei pc-,,ra ��� e;;•
outras causas 1eja11 tallll:>ém processaoas • jul<µO..s p.la jll.$�1ça es:a::!-..a.l. O
rKUr10 cab1vel ••ri ••�prepara o TrJ.b'""°"l R�J.oM.l F•O•r&l o c:::ja p-..:-1.s�
1itu.ar-1.-i o jui.% oe prU>tJ.ro grau.

••}a

'

Art.132(corresp. ao art.134 do Projeto "A")
Art. lJ2. cadA Est.ado, 1>e11 c=o o DJ.1t-r1to F..S.T-al, conatit":!!ri a..
so-çlo juô1c1�r1a c;ue terá por ••O• a re1�1va �pit.AJ., • -rara& ler�,
•�noo o estll.l>eleciclo ea lei.
�aragra!o ün1co. Wor··Territdr101
Fedenau,
a
jarJ.1eJ.çJo
• u
at.rJ.buiç�H co.,etiõas aos juJ.Ze� fe(leraH ce>er.lo •.,. juUu õa :,us�iça loc:a.l.,
ia
tona. que a lei 011puser, !J.canóo o Território d1I rern.a..�e:> <I• •�
c,:,apreendJ.00 na se;:10 JudicUrJ.a oo Estaoo O• Pe�.

SEÇÃO V ·
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DO TRABALHO

Art. 133 ( corresp. ao art. 135 do Projet·o "A"),
caput
Art. 133, o. OrgJ01 cSa Ju1uça ôo trabil1llo ..ao oe tf9Ul,lltnr
I - Tril>unal. Superior 00 Trabal.ho1
II - rru,un.a,11 R091onau Oo Tr&tl&UI07

•

. • 1

•

Ill - J'IIJ'IUI O• eoneuuc:10 • Jub.aanto .

•

•:-.r..'i·íi!Lf.IA NP
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TÍTULO IV- CAPÍTULO IV- (Cont.)
Art.13l(corrcsp. �o art.).33 90 Projeto "A")
caput, incs. IaXI
;�
'•
'•

Art. 131. Ao1 juU11 t1d1ra11 compete proc�••�r • julgar:
I - a1 causas ea que a UniAo. ent1d.ade aut.trqui� ou ecpresa pú!ll1�
federa_· !orem 1nteressa«:as r..a condiçAo de .autor.as, =-•s, ,Usis�er.::e,
o.:
oponentu, excno a, d• falência, de ac1dentu de t:-...o�lllo • •• suj•1tas á
Ju1tiça tleitoral I i Justiça do Traba.11101
II - as cau1as entre Estado 1stran9e1ro ou. organismo L�terT"'1CiO!!Al •
lunieiplo ou pess� dom1cil.1.Ada ou residente no Brasil;
III - as causas tundadat e•
11tran9e1ro ou organ1smo 1ntern.ac1ona1;

traudo ou contrato da UnLlo coa E.tudo

IV - 01 crilll••' politico1 e as 1ntraçõ11 pen.ais prati�â• ec detr!.::e�to
de ten,, 11.-viços ou lnter•sse d.a UnLlo ou d• suas entidades •u::..1:-quicas ou
empresas púDlicas, •xcluldas as contravenções • ressalvada a ccc;,ectncu �
Ju1tiça Xilit&r • d.a Justiça Eleitoral1
V - oa cruses prev11tos eo traudo ou convençJo 1nternac1o�al, cr,an�.
inicUda a •�•cuç3o no Pais. o resuludo ocorreu ou deveru ter occ:-r1do no
ou reciprocuente,
11tran911ro,
_

VI - 01 cri.Jles contra
d1terainado1 por 1•1, contra o
financeira,

à organU&çJo do tr&ballno e,
Uat•u. Jl..n•nceL.rO e a orde:o

nos casos
ecor.ea1c:r

VII - 01 "llabut corpu1•, em ut.tru crillin.al dt su.a c:o:,spetfn:u ou
qwandO o constrangimento provier de •utorlC:.de cujos ato•
nJo
t1tejU1
dlretuente 1ujeito1 a outra jurladl�o,
VIU - 01 aand.adOa de •�rança, 01 "IUbeaa d.lU" e oa undaclot dt
in!unçlo contra ato de autoridade federal, excetu.ando 01 caso• de coo.,-e•ncLa
do1 tr1Duna11 fed1ra111
IX - 01 crau ccaeticlos a l)Ordo de nav101 ou atr-onaYel, reaaalnd.l a
coapettncu d.a Ju1üça 1u11ur1
;

•

,

X - 01 craes de ingretso ou perun•ncu 1rr.,,,Uar de e1tran9e!.ro, a
execuçlo de carui roqatoru, apó1 o •exequatur•, e de �entenÇA estrangeira, apó•
• hoeolo9açJo, •• causa, reC•r•�t•• A n.ac1on&l1d.lde, �clus1ve a r1spec�!VA
,
opç.to, • A natural1.Uç101
,
ZJ • a d11put.à 1obre o, dirtltoa 1na1g,naa •

•
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TÍTULO IV- CAPITULO IV-(Cont.)
Art.129(cont.),§2º
A lei disciplinara a remoçao ou a p�rm�
ta de juizes dos Tribunais Regionais Federais
e determinaria sua jurisdição e sede.
Art. 130( corre.sp. ao art. 132

,,

ào Projeto

II

A 11)

Art.130. Compete aos Tribunais Regionais
Federais:
I- orocessar e .iulizar. oriizinariarnente:

a) 01 Juuw, recera11 ca tr•• do sua jar1.SC1çJo. :..�clast.-e os da
Justi� MilitAr • do Trabalho, no• cr1J11e1 CO!llunl • dv res;:,cns�ili::Ade. • 01
••l!lbro• co Ktnistfr10 Público IS& UniJo, r•s•alvaca • ce.,,pe�L--,c.La da Jasti;a

EJ.aitoraJ.1

b) •• revisões crJ.J:inala
doa jall•• !•d•ra1, �a r•9Uo1

,

/

e a, açõ•• r•1c1,�u1 dos sta• juJ.ç.tõot car

e) 01 mandad�• de 1egurança, os •n&1>oa1 data• o.,. ..an�clOt de .1..Djc.nçi�
contra ato do prôpr10 Tribunal ou de Juu Teô•rai1
d) 01 •111l.llus corpus•, quanõD a autorio.tC• coatcra for J,:U ,....,.�,

5 000

001

396

2091

. e) os co�flitos de jurisdiçio entre juízes
federais vinculados ao Tribunal;.'
CHAGAS RODRIGUES
TEX_TO rojeto "A",_art.132,
II- julgar, em grau· de recurso, as causas
inc.II
deciqidas. pelos juízes féderais e pelos juízes
Destaque das expres Ões "jt ízes federais e II pÊ estaeuais no ex�rcício da competência federal
ra adição ao inc. II o art. 30 d·a Emenda
n 'º
da �re� de �ua jurisdiçio.
2040-2.

..

i:

•

.., :::.i·i oLLJ.A 1'11-\l., ..1..'- .,, ,u \...UNSTITl'
PLENÁRIO

,,

A

.T

MÜMERO

yi\V

VIJ iAi.;AU t.t•, � _,____ _ ,_

SESSÃO EM: 06.

DESTAQUE

?:S'J!..TADO
,.

PRvu t1 v ,.n.. '"'v"� _ - .

AUTOR

/ 04

/ 88

FL. l4ó

EMENDA

NÚMERO
_040-2

TEXTO DO DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR
(Cont.)

TITULO IV- CAPÍTULO IV- (conk.)
SEÇÃQ ·rv
DOS TRIBUNAIS R'EGIONAIS FEDE.RAIS E DOS
JUÍZES FEDERAIS

Art.128(corresp. ao art.13O do Projeto"A")
Os Órgãos da Justiça Federal.são os segú
tcs:
,,
I- Tribunais Regionais Tederais;
II- Juizes Federais.
Art.129(corres'p:-�o art.131 do Projeto "A")
Art. 129. Os Tri.bunait R�ionaie redor�1s compõem-•• �•. no !IL!.r.!.%0,
••t• jU1%et, recrutados, quando poss1ve1, n.a res�ctiva reqiJo • r.oae4Co1 �lo
Presidente da RepUlllic• oéntre brasileiros coa JMis d• triJl�a • eenos d•
••s1enta • c!..nco anos, ,�n�o:
J - WII qul.Jlto dentro ac,vogados coa sai• de de% anca de e!et1va
at1v1Gaoe pro!ittional o membro• do Kiniat•r10 PCl!>lico rede�al com ioa1• do �-�
ano, de carro1ra1
II - o• dnutia, medi•nte promoçlo d• Ju1%•s redera1&, c=m ir.ais d4 Cilleo
ano• O• uercic10, metade por antigUi�d• • a,aoe por aerec�•nto.

-

§1º Em'todos os cas�$, a nomeação será pre
cediçla ·do elaboração de lista triplice pelo TM.
bu�al, na forma.da lei.*
* Texto a ser adequado pelo Relator com o
§1º ·do art.131 do Projeto "A", com a concordân
eia do Pien�rio(V. Destaque n2 2164- Constitui
te MAURÍLIO FERREIRA LIMA)

•

t\L CONSTITUIN'1 t
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002

A

004

EMENDA

DESTAQUE

?E:S'J!.-TADO
.T

410

tlÜl1ERO

2090

Q6 ;O/

SESSÃO EM:

PLl ,ÁRIO

AUTOR

NÜMERO
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TEXTO DO·DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR

2040-2 (Cont.)

DARCY DEITOS

_ ....... y

TITULO IV- CAPÍTULO IV- (Cont.)

Art.127(corrcsp. ao art.129 do- ProjC'to
(Cont.)

Art.127, I(aditiva

de

"A")

letra)

) os conflitos de atribuições entre autoias da União,
ao inc.I do ar.t.12 idades administrativas e judiciár.ou ,entre autoridades judiciárias de um Estado
e as administr�tivas de out.r.o, o'u do Distrito
Federal, ou entre as deste e da União;

Projeto "A", 1k9, I,"h'

rt - ,u1gar, •• recur,o ordl.n!rio,
1) 01 ·�Ah••• corpus• decldidos u �nic� ou dlti.nA .tns�!ncLJ ;,.los
TrUlun111 Req1ona1, fed1ra1s ou pelos tr!.!lunau dos Estado&, e� 011tr1�0 ,1de:-a.i
e t1rr1tor101, quando a d1c11!0 for den�atOrL&1
b) 01
111.1n&dos de se<1uranca decididos ffl 1lni� inscanc!..ll pelos
Tr11:>unau Regionais F1d1r&i• ou ;,010, truiu:u-1.J· doa
E,taoos, elo D!Str!to f1:!e:-1l
··
• Terr1tOrio1, qu.ando deneg1tOr1a a de<:1'!01
e) 11· cauaas ea
.tnterrutcional, de WI lado,
doaicil.1.1<\& no Pa1s1

que !orut parte• rsu.dO estrangeiro, ou orça.�1s::,:,
e, do outro, XuniCJ..piO ou pessõa residen�• ou

1%1 - ,ulgar, .em recurso elp,t<:111, IS CIUI&; dlfCidi&S, e� êniCI c-:J
OltiAa inst.lnc1.a, pelos TrUlutu111 R1g1ona11 Feder•U ou ;>eles t:-U>ur..au �os
tat1do1, do Distrito Federal e TerritOrios, quAlldO • dK1�.lo recor.-ic!a:
1) contrarur tratado ou lei !ederu, ou neçar-lhes v1gtnc1.111
federal/

D) julgar V.Ilida lei ou ato do gpverno local, contesudo .. !ai::• de lei

e) der• �ei federal 1nt!!" ��etaçio divergente_e111 que l�• 11a,a �tri...'":l!C�
outro tribunal.

•

.

,

ParAgrato �nico. runc1on1ra ,unto 10 superior Tr!bunal �• �ust1ça o
Con1elho C1II Ju1tiç1 F1d1ra1, cabendo-lhe, na fonu da lei, exe�c•r I SU?er11sao
adainUtrativa .• orçaaenUrLI da Ju•tiça: Federal de pri.meiro e aeguneo g:aus •

•

. 21.
sonreviver aos ataques dos agressores da sociedade na�ional,

sejam

eles o Governo, os empresários ou os fazendeir�s.
Resta portanto, �s entidades do setor, um papel

fundamen

tal de apoio e trabalho conjunto no sen�ido de permitir, .cada

vez

mais, autonomia e capacidade de defesa das populações indígenas

bra

sileiras
IV.3 - COOGIIBSSO JNIACIO�m:H:.
a) Encaminhamento aos parlamentares da revista "A
Ti.kuna é uma só" (Magüt.a, 1988).

Lágrima

b) Pedido de· apoio aos parlamentares para viabíl.i'zarem,a vin
da de 5 índios Tikuna a Brasília para acompanhamento d�
processo na justiça federal sobre o massacre dos Tikuna,
ocorrido em março de 1988.
c) Divulgação e convite entre os parlamentares do lançameE:
to da Revista "A Lágrima Tikuna é uma só", em agosto,na
liderança do PMDB.
d) Encaminhamento para a Assessoria da Deputada
Benedita
da Silva- da lista de nomes que compõem a Frente
Parla
mentar do índio, para organização de várias assessorias
no sentido de pressionar os parlamentares a repudiarem
os atos da FUNAI e Executivo na demarcação da
area
YANOMAMI.

dossiê
e) Encaminhamento aos parlamentares de um pequeno
sobre a situação dos índios no Ceará. Documento elabora
do em reunião na CESE,Bahia.
f) Encaminhamento aos parlamentares de uma carta denúncia
da Comissão Pró-índio de Roraima - CPI-RR, e outras en
tidades locais sobre a situação dos YANOMAMI e garimpei
ros depois da retirada das entidades de apoio pela FUNAf.g) Encaminhamento do dossiê sobre a morte de um índio PATA
Xô, Bahia, por conflito de terra.
h) Encaminhamento de urna carta protesto do INESC aos parl�
mentares, Ministro da Justiça, Interior e
Palácio do
Planalto, contra o espancamento, prisão e morte dos in
dios MACUXI, em outubro de 88.
i) Contato com parlamentares para discussão
remetidos pelo INESC.

de

subsídios
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TEXTO oo·nrsPOSITIVO APROVADO
TITULO IV - CAPÍTULO IV-

(Cont.)

Art.127(corresp. ao ,art.129 do Proj('to

ººº

003

415

767

810
1086

MVSSA DEMES *

JOFRAN FREJAT *
ARTENIR WERNER*

•

"A")

Compete ao Su perior Tribunal de Justfça:
I- processar e julgar, originariamente:

TEXTO Projeto "A",129,I,"a a) nos crimes comuns, os.Governadores dos Es
TEXTO )rojeto "A", 129,I, "a' tados e do Distrito Federal, e, nestes e nos d,

TEXTO

rojeto "A", 129, I, "a' re sponsabi 1 i dacl'e, os desembq3.rgadores dos T rib�
ais de Justiça dos Estados e do Distrito Fed�
* Votação conjunta.
ral,os membros dos Tribunais de Contas dos Est
Para substituição da lct a "a" do il'lc.I do
os e do Distrito
bem como dos Tribu
.
' Federal,
art.127 da Emenda n2 2040ais Regionais Federais, dos Tribunais Re�ioais Eleitorais e do Trabalho e do Minist('rio
Llblico da: União que oficiem perante tribunais;
!!) os 11an<1acoi Ce seg,.,r:-ança, os •?ta.t,11a, cSata• e oi ca.n�dos de J.:1;::inç.to
conte-a ato de NJ.nistr? de Estado ou do próprio Tr�u�l:
c) o, "habeas corpus•, quando o coator:- ou o paciente for:- qu.a�q�er �s
pesaoae mencionacas na alJ.nea •a•, ou quando o coator:- for:- N1111stro de ê:..s::Ado.
rea,uvada a competência 4-1 Justiça tleitor,111
<1) os conf11to1 Ce :,ur1•d1ç.1o entr·• quaHquer- tr:-1.llWUlis, r:-esulvad::, o
dUpost" no ,trtigo 124, l, •p•, ente-• tr 1.llunal • juUes a ele �o v1.nc·Jlad::,s •
ente-e juU•• v1ncu1ado1 a tr:-ibuna11 c1versos;
e)•• revt,õ•• cr1.111n.a11 e a• ,1çõe, re1cuôrJ.as de 1eu1 jul.gad::,1;
! ) a recl�Úç.:lo p,1ra
autorid.ld• <1e 1ua1 decuõe11

a

preu�ac;Jo de au.a coei:,ettncu o çac-a::t!a d.a

9) •• cau1a1 sujeita, A eu.a jur:-11dic;Jo, cuja avocaçlo de!•�ic-, a ;,e�!�o
do Procura<1or-Geral c:.i �•pl)l)lica, quando ocot'ret' !.:e�uto perigo <1e grave :eslo
A orC••, A ,auce, A 1equr:-ança ou AI firulnça1 p(lbl1Ca1, p,tra que ae,.ui aus?er.10•
oa eto1to• � dec1sJo proferidar
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TEXTO DO·DISPOSITIVO APROVADO
TITULO IV- CAPÍTULO IV- (Gont.)
Art.125(corrcsp, ab art.127 d6 Projeto "A"),
§§1º, 22 e 32
•,
'•

S 11 O Procurador-Geral da Rep;ll)lica d.-r.rA 1er ��•nee CQTlCO c..J
açõn de 1ncc-nst1tucional10ade • ea todos uw P.roces1-oa de c=:;,ett=-!i o:, so�
'l'r1bural federal.
.'

=��-«=�•

5 21 DKlarada a 1nconst1tuc1, ... 11ead• por oaiJslo õt --1ea pe.r a
tonar et1t1va norma constitucional, sera G.aea c1tr.cu ao Pet.:•=
pc-a
a adoç.lo d.11 prov1dtncus oecessArJ..u •, .. ,e tr&t&J>OO de o..-,,.kl -��i:.!TO,
para fui-lo em trinta dJ..u.
o
5 J• Q\lanelo
Supr1110
a
1Jleon1t1tuc10{1al1Cad•, •• t•••· de nonu lit<jial ou atÓ nor-�u9'0,
c:-�rA o
te<>r da ,u ao· Senado rad•ral para CUJ11prusanto dO dis;x>sto � uuc;o 63 uic-1.ao L
_

. ' '

SEÇÃO III
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Art.126(corresp. ao art.128 do Projeto "A")
.a.rt: 126. O sup.r1or
tr1Jlt.a • trh 111.nUtros.

'l'ril>un&l

Oe

Justiça

�·

da. DO a11UaD.

P&rigrafo Onico. o, J11n11t�01 dO super.1.ar �� de �J.;::a .-r.a:,
noc,eados pelo Presielente ela República, dentr• brasileiros cem ui.se:. U!J::.a •
ci.-.co • cenos d• sessenta • c1nco ano·,. de noYv•l aA.l>•r :=1cl.1co ; �taç.lo
�ea. cle;,oia el• aprovada a escolha pelo SenadO Ttóeral, a..:ócu
I - ua t•rço elentre :,uuu doa Trlbun.aU Regionau r.-::1enu • .,. tff'Ç'O
dentre do1u11>arçadoru elos T�U,'Jnail d• JusU� J.lld1ca� .s - l..i.st.a U-J.l)l.1ca
ol.&borada pelo próprio �ru,una11
II - \Ili terço, • P.,t"tH iguaU,
dont--e a""°98do11 a �• oo
•JJU•t•r10 P1U>lico teeleral, E•tadU&l, do Duu1to Federal • ec,s Terr1t0r10a.
&.lternada.a•nto, J..ndicadoe DA foru do art190 ú2 •

•
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AUTOR
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TEXTO DO·DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR-

2040-2 Cont. )

TITULO IV- CAPÍTULO IV-(Cont.)
Art.124{c.Qr:t:csp. aQ art.126 do ProjC'to "A"),
(cont.) ,inc�.II.IIlf? art.125(corresp. ao. art.127
dó Projeto ·�,caput
II - julgar •• recurso ordinAr101

i/

,,

,, '

a) o "llabea, corpus•, o mandado de aegurança, o •n..bf!aa <!ata• • o
aanoato de injunçJo decidido• am On1ca 1natAnc1a pelo• Tribunal• Superiora,, se
denegatória a de<:islo1
b) o crille politico1

'

III - julgar, aediante recurso ex:raorÔiJ\.lrio, •• causas doc!di�• a
Qnica ou QltJ.ma 1nstlnc1a, quando a de<:islo recorrida•
a) cont.rariar dispoaitivo desta constituiÇ.101
b) declarar a 1ncon1t1tuc1onalidade de tratado ou lei !•dera11
e) julgar
Conatituiçlo.

vclUda

Ui ou ato dO governo loc:Al contutac,o .. cace desta

ParAgra!o Onico. A argU1çlo de descUJ11pruento de preceito !und.a.:ental
decorrente desta const1tu1çlo serl apreciada pelo suprecio Tribunal Federal, r:u,
toraa da lei.
Art. 125. sao
inconatitucionalidader

parte•

le<]itl.Allt

para

propor

II - o Pr1Ae1ro--R1n1atro,
III - a Resa do Senado Federal,
IV - a Resa da C1aare doa Deputad0•1
• - • Neta de Astetll)l•u Leg111a�1va1
VI - o Ooverna�or de Estado,
VII - o Conaelho Federal da Ordem dOa Advogados do 8raall1

•

·.

VIII - partido politico coe repreaenúçlo no Congre1so Wac101\1111

•

IX - o Procur•d�r-Geral da Rep0bl1ca,

nac:iOMJ. •

X - ••

contederaçõea

lill4ic:&U • ••

fl1lt1&4••

de cJ.aaa• o. 411111tO

.:-.3S�:-í3Lt:IA NAC

. i'JAL CONSTITUINTE

VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO
/ 88
SESSÃO EM: 06 /04

PROJETO DE .JNSTITUIÇÃO

PLENÁRIO

I:MENDA

DESTAQUE.".
A

.T

llÜMERO

NÜMERO

AUTOR

TEXTO

AUTOR-

2 040-2

(Con t
,

.)

TÍTULO

DO

DISPOSITIVO

FL.141

APROVADO

IV- CAPÍTULO IV-(Cont.)

Art.124(corrcsp. ao art.126 do Proj('to "A"),
inc . I (cont. )
:,
,,'·

266 104

013

383

1836

PLÍNIO
PAIO
tr

ARRUDA

SAM

040-2

Art.124,inc.I,"q"

Obs. Destaque para votaçã em separado da le
"q" do inc.I do art.-J.24 a Emenda ·n� 2040-2

.

. r'

-:

'

.

·n) a execução de sentença nas causas de sua
competência originária, facultada a delegação
de atribuições para a prática de atos processuais;
,, .
o) a ação em que todos os.membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interes
sados, e aquela em que mais da me tade dos mem
bros d o t ribunaJ.,. "d� origem estejam impedidos
ou sejam direta ou indiretamente interessados;
. p) os. eonflitos de jurisdição entre o Supe
rior Tribunal de Justiça e quaisquer
tribu
nais, entre Tribunais Superiores, ou entre es
tes· e qualquer outro tribunal;
q) suprimido

. .
o 'pedido de medida cautelar das represe�
t�çÕes oferecidas pel� ·Procurador-Geral da Re
pÚblic�. ' ·
,

r.)

,

'

.... .:,S �;-íaLf:lM

- ,

V

,·,t"\l., CONSTITUINTE

P�vu1.,.::v

J.., ..,
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PLENÁRIO

DESTAQUE
,.
I•
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AUTOR

.T

003

392

/ 04 ·

/ 88

FL.l�O

EMEHDA

TEXTO DO·DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR

NÜMERO

2040-2( ont.)

e:,1

•

VC,TAÇÀO ,_

" �,,.., ....... v.1.1..-J-\V

TITULO IV- CAPITULO IV-(Cont.)
Art..124(corrcsp. ao art.126 do Projete
inc. I (cont.)

1384

JOV/..�iNI MApINI

TEXTO

"A").

Pro j e ':o "/.." , 1,2 e . I ," f •
f) as causas e os conflitos entr� a Uniio
,,
e os Estados, a União e o Distrito �eàeral,
Obs. Para substitujção da �tra "f" do 0n'.:.I
d
ou entre uns e outros, inclusive. as rcs�ect�
art.124 da Emenda º 2040-_
vas entidades·
-... da administração. indireta;

•

i

l
/'

:

g) a extradição requisitada por Estado es
trangeiro;
h) a homolosacio das sentenças cs�rangei
ras e a concessão do "exequatur,,. às cartas
rogatórias, que podem ser conferidas ao seu
Presidente, pelo regimento interno:
i) os "habeas corpus", quando o coator ou
o ºpaciente for tribunal, autoridade ou fu�
cionário cujos atos estejam sujeitos direta
mente à jurisdição do Supremo Tribunal Fede
�al, ou se trate de crime sujeito à mesma
jurisdição em uma Única instância;
, �) ,a representação do Procurador-Geral da
RepÚblica, nos casos definidos em lei compl�
�entar, para interpretação de lei ou ato nor
matiJo f��eral;
l) � revisão criminal � açio rescisoria de
seus julgados;
m) a reclamação para a preservaçio de sua
competência e garantia ôa autoridade de suas
decisoes·

•

r , •.. :..·

,· ÔL.,t-JA

NAl...lVl'IAL
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PLENÁRIO
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TEXTO DO DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR
Cont.)

TITULO IV- CAPÍTULO IV- (Cont.)

Ar".:.124(corrcsp. ao,art.126 do·Pro.�cto "A")'·
(Cont.),inc. I

-

.

.

. b) nas infrações penais co�uns, o Presiden
te da Republica, o Primeiro-Ministro e os Mi
nistros de Estado, os membros do Congresso
Nacional, seus prbprios Ministroi e o Procu
rador- Geral'�da RepÚblica;
c) nas infrações penais ��muns e de respon
sabilidade, os membros dos Tribunais Superio
res, os do Tribunal de Contas da Cnião e os
,_' .
,
.
.
chefes de missao diplomatica de carater pe�
ma.r1cnte;
'd) o "habeas corpus", sendo paciente c·Jalque
das pessoas referidas nas alineas anteriore�
o l'!la·ndado de segurança, o "habeas data" e o
mandado de injunção contra atos do P�esiden
te da República, do Primeiro-Ministro, das Me
sas da câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral, do Tribunal de Can-tas da União, do Pro
curador-Geral da Rep�blica, do Superior Tri
b0�ar de Justiça e do prbprio Supremo Tribu
n·a1 Federal;
e) 'o ld. tigio entre Estado estrangeiro ou or
ganismo internacional e a União, o Estaõ�, o
Distrito Federal ou o Territbrio�

•

. -.SS.Ei-12LfIA NACl\..,, .. ·-·
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PLENÁRIO
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TEXTO DO DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR

2040-2 (Cont.)

TÍTULO IV- CAPÍTULO IV - (Cont.)
SEÇÃO ':rr
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

'
'
' '

Art.123,caput(corresp. ao art.125 do Proje
to 1 1 A 11 )

O Supremo Tribunal Federal compoe-se de onz
ministros, escolhidos dentre cidadãos com
mais de trinta e cinco e menos de sessenta
e cinco.anos de-iaade, de not�vel saber ju
ridico e reputação ilibada.
Art.123, parágrafo Único(corresp. ao art.125
do Projeto 11A 11 )

Os ministros do Supremo Tribun�l Federal
serão nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pela maioria a�
soluta do Senado Federal.

Art.124(corresp. ao art.126 do Projeto "A")
Compete ao Supremo Tribunal Federal, pre�
c·i puamente, a guarda da Constituição, cabe.!]_
do-lhé:
I- processar e julgar, originariamente:

•

a) a ação ·direta de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo federal ou estadual;

• 1
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1Z1 r 122 (corrcsp. ;irts. 12.) -e IZJ

Art. 121. C'i: vrv1cos not11rlai!t e de r�lstro ,.,o •x�rclôo� "C2tl'ttt
pr!V.>ôo, por ôrlr7.>ç�� ô� Pc�rr Público.
r.-qular�
•�
ativiôao-,,
dt,e1p11.r.a-:-t •
S 1° L"i
c��p1,.� 0nt.>r
r.,.,ron.<Al'1llô.>�r civil O cr1,.1n11l ôoc not:lrlos, ôo, of"iCi-"i" de r.-çl,�!"O e • ..,�
rr 0 ro�to,, � ôrf!nirA II fl<c11tLu.ç�o de s•us 3tOs �lo Podor Juôlci.A�io.
2• O
lnar.,,�� "" 11t1v1dad• notArlal e ô� r.-q!stro M��•.
obr!q11torl11Monto. �º ccncur<o rubllco ôo prov11s e tituloi. n�o ,_ �r.:iitlr.� �·
'lU-"lqu.,r r.,,rv .. nt 111 r 1111° v11q11, ,... ab'!'rtura de concurso ôe provi.Sr.t'!O �
r"mnç.10, por m,11, Ôº !'<oi• c,o•"'·
Art. 122. Lo! r-�rr11l estAb•l•c•rA noMUlt qer�1, p11r� !1Jelç.9<e �
�mqlumontos ro111tlvo., 11oq 11to� pr11t1cado, pelos 1erv1ço9 not�rL11, • d• re,;1.ttro
"'"ncion11do� no 11rt1Qo antPrior.
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/\rt�.

11:l e 120 (corrcsp.arts.121 e l

Art. l 10. llo
fin;incl!ir11.

/.

Poô<1r

7 .,

- '-

Proj. " .\"
.

J11ôic.Ur10 f a,!l•gur1 1ôo autcn<i1111.A 11dm11lletrat1n •

� 1° rc tribun:11� Pl11bor11rAO SUII! propo,t11, crçanPnt�!"lllt, ô•ntr-o C,O,
lim.lte.o; P.<:t q,u1:1c'lc,� conjunt:1m1>ntl! com o!I ôem111S Podere,, na lei ô• 1Hr•t:-Un
orç.,mPnt,�r111q.
ô11

proposta.

ouviôo�

o�

ôe111a11

trtb'ffla!e

I - no �mhlto fPc'IPr:11, 110.o; PrP!idente11 ôo �upre�, Tribunal r�•r•l
ôo� Tri�un;i\c sur�rtc,rP'-, c�m 11 11prov:1ç�o ôo� respPct1vos �r1bun111c1

•

li - no :lmbHci P<t11ôu1 11 " do outrito r,d�r111 I! T•rr,ttõrlc:1, ao.
f"rP<.lô1>ntPc doe TrJt-11n.,J.-: c'IP ,1uqt!c11, com a 11pr.ovaç:lo ôo, r-�p•c�1v�, tri!nlna11.
llrt. 170. o• rAo:1m.,nto� d•v100, pPla r11z•nôa r ..ô.,r111, Cttal'Ual M
HunicJp;,l, "'" virlullP (1,. srntPnç;, jud1c1Ari11, !11r-,•-:lo •xc1u�1v11�.P"t•
ordn
crono)óqJc:1 Ô" ;,prrs�nt�ç�o do� rr1>c.,.tór1os • A conta d�s cr��it�s rl"!l�l'l'Ot,
rro lbiôa a ôcr,lqn�c�o �r ca�oc ou ôe P"'�soas nas dot11çõ"'s orç:1�-n�Ar�•t • nos
cr�dito� 11dicion�1� �hnrtos par11 Pst, f1�. A exceç�o dos c11sos de erf�tto ôe
n�turP7.a alimrntici.,..

"ª

'·

§ 1° t obrJqatór111 a inclus�o. no orç11fflento da, •T it1ôaôe1 d• dir•l�o
público, dr Vl'r�a nrcn���rla 110 paq�m.,nto ôo, seu, d�cito, constant•• d•
prPc11tôrlos juôici:lrios, 11prP�!"nt11ôo!I 11t-. 1• .ôe jull'lo, dat• •• qv• torle
11tuA)ir.11do� o� �ru� v111orP�. o p11qamento f11r-,..-A obr1q11tor111�•n�• atf o flnal
ôo rxrrcicio �rouintr.
� 20 lls ôotaçõn� orçamP.nt�riA! e os crfôito1 ab•rtos s•r3o eonsl��•
110 roôer Juc'licJArio, rrcoih•nôo-se 11� 1mport3nc1as r,�rectiv11, t r•;,artlçlo
comprtente. CabPr� 110 PrPGiôP.nte ôo Tribunal qu• proferir • d•�1t3o exe,q,4"'�
dct,rminar o paqamento, !IPQUndo 11, posslb1liôaôes ôo de;:,õ,tto, • autorl.Ur, •
rr�uerim<1nto ôo CíPdor • •xc1u�1vam•nte l),'ra o caso ô� pr•tert.11ento �o tn
ôlr-ito d• pr•c•d�nc111, o 11Pqu .. stro OJI quantJ..a nece1sAr1a � ,attstaçlo <'o
Mblto.
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l\rt.117, c:ip11t(corresp. art.119 Proj-."A;')

/.
0 l O ,1,1 5

db

r-us"º nos sr:GllfNTl:S n1:ST1\(ll f- 1: 1:�I[ t\!íl/\S PM�/\ SIIJ1ST!TlfT
Cl'\O íl l � 1<;1 no /\RT. 117 ll/\ n11:Nf)/\ .-:rOZ(Híl-2:
7,10-( l.O{IRTV/\1. n,,rTTS"lJ�
�1i,1_ srr.v·,o An1n11
S f L V T O /\'11 R 1: li

''

- ---/\-�1�;;_-i·c�-dos [5t;-1dos de�er� in�talar juL:a-r�
dos csr('c1:iis, providos P,Ór juízes t o �:idos, ou toc:1dns e l<'ip.or,, p:ir:i o julg;iment o e a Clxccuçà o de cau
s:1s cíveis clr lll<'nor complexidade e .infrJçÕes penais
d(' mcnnr rot 0 nci:il ofensivo, mediante procedimento
o r :, 1 c s 1 1 m:, r í :- r. j mo , r e r 1,1 i ti da a- t r ;i n s r1 ç � o e o ju 1 ga mC'nto dc r0c11rs0s por tt1rmas de juíze5 de primeiro
f. r ;i ll.
·/\rt.

)17 1
J<,'t-.
/\ lln1.-10, no Distrito Jieder;il e nos Territórios, 'e o.s rst:iclos criarjo a Justiça c.lc r;iz, remune-.
�d�, comrost;i rlc cid;id�os eleitos pelo voto direto
1fn(vcr=;il e secreto,' com mandato de qur1tro anos e
compctC'nci;i p:ir;i, n;i forma da lei, ccJehrar casamen
tos, vr:-ri íic.:n dC' ofício ou face a jmpuP.n;içà o aprese n t ;i d":, , o r r o e C' s s o d e h :i h i 1 i taç ã o, e x e re e r a t r i bu i ç�C's conci l i:it�ri;is, sem car5ter jurisdicional, al� m
ele outras previ.st;is na legislação.
�

J\rt.

117,_§ 29
/\s pr<1vitlrncí;is de ínst:ilaç?io dos juiz.;1dos
C'SpC'ci:1is e <k cri;iç;10 d;i Justiça de P;iz no Distrito
fC'dcr;il e nos Tcrrit6rios cab�m i U n i� o .

OOR ,152 22'13

M�RlO COV/\S

r

TEXTO Vot:1c:io C'm s<'r·:ir:ido .. ·
do :irt. Jl·R d.1 rmrnd 1 ·'
2PC120'10-2

•

.,

1 •

J\rt. 118 (corresp. c1rt. 120 Proj. ''J\'')
-SIIPR TM I no

•

..

• 2 O.

'

políticos progressistas e aliados potenciais das causas

indí_genas.

Por desinformação; muitos deles têm utilizado o voto de_ forma equiv�

cada em diversos ·momentos e realizado pronunciamentos com

críticas,

igualmente equivocadas, ao movimento indígena. Um exemplo típico

da

ocorrência de fatos como este foi registrado quando o jornal " o· Es

tado de São Paulo"·, em 87, publicou denúncias descabidas e criminosas
contra entidades da Igreja e outras ligadas à questão indígéna no m�

•

mento da votação do projeto constitucional na Comissão de

Sistemati

zação.
Os juristas dedicaram-se a uma avaliação técnica do

texto

constitucional, procurando ampliar o conhecimento e as possibilidades
que ele oferece para a ação das entidades e dos próprios índios,
agora poderão entrar em juízo contra ações que firam os

seus

que
direi

tos e prejudiquem a autonomia de seu desenvolvimento econômico e cul
tural. Um dado novo neste sentido foi levantado pelo

Subprocurador

geral da República Cláudio Fontelles. O Ministério Público, com a no
va Constituição, teve ampliados os seus poderes em favor

da

defesa

da sociedade civil e, consequentemente, dos direitos das

populações

indíg�nas. Em função disso, as entidades poderão potenc�alizar

seu

apoio aos Índios mediando, informando e viabilizando a relação entre
populações indígenas e o Poder Judiciário. Por outro lado,

torna-se

necessário sensibilizar os promotores públicos sobre a realidade das
populações indígenas brasileiras.
Finalmente,. -a participação de lideranças indígenas no semi
nãrio permitiu observar dois aspectos importantes. � notãvel o

enor

me avanço na capacidade de organização dos índios brasileir.os nos úl
timos dez anos na luta por seus direitos, principalmente a partir do
advento da Constituinte. Nota-se, contudo, qu·e ainda há u _ma
distância a percorrer até que os Índios tornem-se um bloco

grande
poderoso

e uníssono na resposta às agressões e na defesa de sua autonomia. Fi
cou claro,nas diversas exposições,que cada grupo atravessa diferentes
estágios de consciência e de posse do instrumental necessário

para

,

_;·�tTh:'.JO
ll

,

l)?.3 T/\ QIJS

?íl.J1SRO

Â

f. , rr.r rn /\

i; r11 r;-: no

AUTOTT

:n In - 2

)25

nl2

11 2 ·'

�l R íl 1 d li t1 1

20R7

2 íl 8 S

r ,· nn t

. )

l\'!\LMOR DE 1.11(/\
Tl:XTn• ( rr0 i . "/\")
_
·Adic:in cl ;, s c1 i '.:rn·: cnr<:: dr i t cm
1 \' dn :1 r 1
como i t ,:-m dn ;ir t
1 1 d:1 C' 1 r n d :1 21'íl2íl,1 ()_ /

NELSON .1nn1M
• Acl i t j V:, dr

i trm

Jf'lStl-1
. '1 )

:1

rt •

NJ=l,<:;ON .J()fl l 'f

1 ,1

•

/ uo

IBXTO 00 DI�r03ITIVO APROVADO

/1. lJTOf!

__ 2.c_

li,,

TfTllf.0

/\r t .
1 l (,

/.

'

l1�\

IV - C:1rít11l0 JV (cont.)
1 1

ti_.·-

e ;i p�t

�

( e on t. )

- rrnvrr, por conEurso p�blico de provas, ou :
ck �rov:is e t Ít1ilos, ohcdctido o disposto no p::tr55'.r:t- b'
r·n 11nicn dn :irt. 1�11', os cargos ncccs_�;Írios à aJmini�
t r:ic:io d;i .J1 1s ti (':7' exceto os de confi ;inç.i assim defi:'
_
•
n I e I ns r m I r 1 ;
f'.1
�
Constituincst�
- prnvcr, n;i formn prevista
c:io, osc0rgoc: dr j11J2cs de carreira d,1 respectiva
j11risdic:in.
,
ll:, r 116 (corresp.arts.117 e 118 Proj."A"J
/\rts.
-- - ---------

t

Ãrt. 115. Co"'P"t" pr1v.1t!VAl!lf!nteI

r - 110 supr""'º Trtbun111 r..d.,ral, ao, 'I'rU,una1, Sup<>riore, •
TrlhUn-'118 Ô" Ju1t!C-" proror Ao Po�"r L"çislat1vo, observaôo o artiqo 199t

ao•

b) A cr 1.,,.,0 • 11 .. :,cunc:io d11 c11rqo, • • ruac!o df! v ..nc!J!lttnto, do«
m"mbro,, do� jutzr�. lnclu�iv., dos tribun111, inferiorf!t, ond., houvf!r, •
�"rv1co� .1ux111-"r"<'

•n•
t,o1

rr - 1101 TrlbunAII d11 Ju1t1ca, o 1u1gnN,nto do, 1UL7..,, ••tadua11 • �
0l•trlto r•drrAI • Tn�rltôrlo•. bf'� co�o do1 �ttlllbro1 do "1n1st�r1O Pn.blteo �·
lh.,� ��o Aô•trlto,, noc cr1111•• co111un1 • de r,spontablltdad•, re,sal••da •
compfft�nclA d� Ju•tlc� rl•ltorAl,

Ãrt. 11�. �º"'"�t• r-10 voto da 11a1or1a abtoluta df! ,.,u, •nbn,1 ov
d.el.arar
trlbun,111
mttmbro• do r-•r-n 1vo l'lr<1.,o e1p1c11t1 podttrJo o,
1ncon1tttuc1cnAltd•d• d• l•l ou 11to nor1111tlvo do Poder PObllco.
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li.� e llt1(corrcsp. r1rts.11S e 1.n f> Proj."A"J

1'1rt. J lJ. o� :JU17."!': QO�l'R das st1quintes 9arant1iu1

I

II - in��OV1blliô�dP,
do inciso vr1, ôo �rt100 1111

galv-o

Por �OtiVO ô@ inter,�s• p0�11CO, M fC't"'llla

TIT - irrndutlbiliô8ô•
ô•
v,nc.l/!lentos, sujPito�,
imro�to� oor�I'-, Jnclu�1vP o d rrnôa • 01 ,xtraordi.nArloa.
0

atOtJ

- •x•rcer, �ln�A qu* !N-disponibilid.!lde, outro car10 ou runC:-,o. ul'"'
o mAQlAttlrio/

'

'l"·' 1riu•r

!J - r•c•�•r,
rroc"� -.o,

" qu8Jqu•r titulo ou pretexto, p,1rticip.1ç,o ou C11tt..lt ..

lIJ - ��ôlcar-s• A 8tividad, politico-partidAr1a.

'
..

entrrtanto.

•P<'•

Ç 2° Ho prl�'"lro orAu, ,. v1tAlici•dadw serA adqu1r1dA
dol, anot �•
•x,.rcicio, n�o portPndo o ju1z, ne,se p•riodo, perder o carqo 1pn�o per p�opot�
do tribunal a qu• -�t1vnr vtnculado •

.

/

r - •l•o•r �-u, óro�o• d1r,t1vot • •laborar ••u• r•o1m•nto, 1nterno• •
com ob••rv�nc1a dA• nor�A� d� proc••�o • da, qarantias proc•,4ua1, dAW part•••
dl�pondo
sobre
a compet�ncla • o funcionamento do, re,p•ctivoe õ�Jo•
1uri�dlc1ona1, e Ad�lnl�tratlvo,,

'

'

!I - orqAnizar ,ua• ••crPtAriA9 • a@rviço, •u�il!Ar•, e os dos :tu�
qu• lhe, (or•m JubordlnAôo�. velanôo pelo •�•releio da at1v1�de corr91C!ONtl
• re!lpqct.iva,

.

.

Il! - conced,r ·11cença, r�r1A9 • outros arastam•nto, a ,eut aftbr-o, •
ao• �u1zw1 • ••rviôor•, qu- lhP, forem l•tdiata�ent• subordinado,,

,
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()

Rrd;i .::io d,., i t "m T); r" r,-1 r · - : ,.. ,1.-r í11:::i0 dr�cr i 1.1 n:1
r 1. 1_1,n

'

,,
1 ''nn,lr ,:n11hrr'', rrn í n rmç
1)i � r 5 i t i ,. n :i -: r r ; Tl r l
r ,:' d :l . :i n d ,.. r li � -� n :, r rn \.. ·, t ·.- • d,..· e r i e :1 n n :, í 1 • 1 .'> ll )

,\ :- �--_1_1_ 1 ,_C_:1 p_ll t ( C ont.)
!': - :i::; rlrcisõc� :idministrativa s dos tribunai� �
S C' n d O (J U Ç :, S d Í 5 C i p ] Í n ;l T C' 5 5 e T :1 (l t O ..
e:: C' r :1 O J"l Q • : \' ;i d .7 <:
r1d.1-::. r")" ,·ctn ci.1 m:1iort:1 ;:ibsolut.1 d� seus nembros;
\. - nro::: trih11n;iis com número surc-rior-a vint�
,... e i n e r _: · . 1 r. :, d ri r e s �e r :í e ons t i t u ído Ór g ii o e s p e e i a I ,
c ...., m,... nír:,0 di:- onze e o m;1ximo de vinte e cinco mer.i
h r 0 e:: , p .1 r, n r- �" r e í e i O d:, s atribuições ::i d ministra t i ,. a�=·
" .i , 1 r i e::< 1 i e i n n .1 i � < l .1 e n mpetê n e i a do t r i ri u n :i 1 p 1 e n o •
i

r

1

·1

'

n� j11Í,.c� <:uhstj tutos d os qu;idr os do Poder
,
• J 11d i e i :Í r i r; <l :, i I n i :i O , 'd O s Estil do s , do D ! ,s t r i t o Feder a l
r d n e:: T C' r r i t 0 r ,.., , � cp I e ex e r ç ;:i m e ? r g os 1 so 1 a d os , _ d es d e
(J11c rm rxrrc1c1n h;i rn:iis de 5 (cinco) �n os, serao pr,2
mo v i cl o,:; r .1 r :i \..1 r. .1 � e 1 e e n t r iJ n e i é! i g u ;1 l :, que 1 a em que
� e n· e !"1 • ;-; :i h i ró t r � e d e . i nex istê n e i éJ d e · v c1 g ;i s , pro c e dcr-�c-;l :,o c.lc�dobr:imcnto das existentes. Para efeito
ele promoc:10 por :,ntigUidade, o tempo de serv�ço dos
j11Í;:cs hcnc-fici;iclos pelo presente artigo sera comput!
<lo :, r:irtir elo di;i de sun posse.
,'\rt. 112 ícorrcsr. ar"t;, 114 do Projeto ,..A")

! :-
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F.ÁílTO RAirNIIUTTí
MÁRC I () ll R/\G/\ .
TI·\: T() l r O Z n 1 O - 2 ( :1 r t . l l.2 )
llm q11into dos lugares dos Trihunais Regio
·oc�t;ic:,do () ;irl
111 e :1rn r. r:iro p:ir: 1 <:llhstj
n:iis·
rdl:'r.:,is,
dos Tribun:,is dos Estados e do Distric
t11ir o :,rt. 11.' .1 "l'!l"n< :i Zl'íl20,1íl-2.
c
será composto d� membros do
c
J
TcrrjtÓrjos
ct��
:
Vot:ic.,n con_i11nt :i
�
�
M�n��tcrio Puhl ico e ele ndvogados de notorio saber ju
rJ.d1co e rcpl 1t:1c:io ilibada e com m;:iis de dez anos de- .
c;irreir:, ou de crctiva c1tividade profissional, indica �
elos c-m Jjst:t sêxtllpl:1 pelos órgãos de representação
d:1� rc<:prctiv:i� cl::isscs.
/
J\rt. 112, p,ir;lgr;ifo Único - Recebid;:i a indicação, o��
.
trthunal fonn..,r;1 li�tél tr.ipllce, enviando-a ao Poder E.�tivo, i'
q,11r , no<: "jntc- di:is s1 1hsrqllrntcs, <-scolhrril 1m1 rir c:r11c: intt-r.T:tn 1.
ln•: r:1r:1 llf� c,: :in.
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RC'clric;io do item VI r 1
t:, n:, fl. 130.

I

Prn_j. "/\" '
,,e� "n1 ,ís cinco :inn� de
n :1 .j 11 d l.:, t II r:, " ' C On � t ;1n t r
1 1 :1, , : o ( i n :1 1 do i t r.m V I
11cl:1 J.0,0-2.
Vfl - o j11i1. tit11l:ir rcsidir;l n:i rc�r cctiv ;1 co
A 11.1:T11 f,,7,JZE, nnnr:TO (MIPA- m:irc:,. O ;ito d� rernoc�o, disponibilid;idc e apo! enta 
/\llT()f rs , Rl:Sl'l:CTIVM1E NTE, dorja_do m:i�istr:ido , por int�rcssc, fundar:�e-a e
�
til�:, r 12'1'1.
dccisao, por voto de dois terç os do respectivo tr1bun:il, ris��gur:id:i :impla defesa;
rr�11lt.ntC' d:, f11s:in <lc-srri- •.. VJ TT- todos os julgamentos dos Órg;ios do Poder
,1:1clici:Í;jo scriio p1Íblicos, e fundament.1cJ:1s todas as
dc(is6cs, sob p�n:, de nulidade; se o interesse p6bli
co o exigir, :i lei poder� limitar a presença, em de
tc rm1n;idos atos �s próprias partes e seus advoRados,,
ou som ente· :i este�;
11'\T()

·t1cliciio d:-.s rxrrr·
r X r r C Í C" iO C' Í r I Í n,
d o i te- rn VI d n :, r t
do :,rt. 111 cl:i rm
C:0-/\IITORf/\ CON(f:l)lll,\
NART E j\ff\N()EI, l\1'1Rl:IP
nos·n1:STM)lll:S'Nr;'S :,-lr

lll - o ;iccsso ;1os tribun.:iis de scg\lndo gr.1u
f:i r-sc-:í p0r :,ntir.Uicl :i dc ç·mcreci mcnto, :,Jtcrn:id:i m E-_!!
te, :1pur:1d: 1 s 11:1 1Íltim:1 entr�nci;1 o u, t'ndc hou,·: r , no ,.
Trih 11 n:il d0 Alc:icl:i, q11:1ndo se tratar_dc_p romoçao p ar:t f
1 n Tr i h 1i n:,l ele .111� ti c;i, ohscrvados o .1 nc 1 so II e a e la�1· �e de orirrm;
•
• _ . .
_
1 V - r r <' v i e; :1 o d e eu r s os o f 1 e u1 1 s d e . P � e P a raça_ o ,r :1pcrfc-ic0:1rnrntn de rn;ip.istrados como rcq111s1tos para
i n J' 1· e s e: c:i C' r r o m n e ,; o °'), :, c n rr e ir a ; .
V - os vencjrncntos dos magistrado s serão fi�_!
dns com cli"fcrenc:i niio s11p�rior a dez por _cent o de uma
p:<1r:1 011tr:1 d;is c.1tcp,a_ri;is da CMrreirri, n;io podendo,
:, ri11:i1rp1rr tít11l0, exceder os elos Mini�'tros do Supre
mn Tr j h11n:, 1 Fcdr r:11 ;
·vr - :-. :ir0:-rnt;idorin com vencimentos integrais
é compulsÓri;i por jnv:,Iídcz, ou·aos se-tenta � nos de_
id :i dc, e f:1c11lt :,tjv;i aos t r inta anos de serviç o , aro�
tinco ;inos ele exercício efetivo na judicatura;
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/\e; <"'xrrrsc:nrs "dr i11i, i 1t iv:1 dn S11pr0mo Trih11n:1l Frdrr:il
(;irt, ) ) l , c:ipt1t_l rn1--1· nh_jrl n 1 ,..,. vnt:,c_-:in ('m <;f'r:11·:Hln,
scmlo m.,nl i,1:,,; (flf'c;f;1r111- n'.'l'l'.11

(1

]11

1 :; S

FUSÃO· ms Sf:(;flfNTJ;S nf:.ST/\í�tll J= n,r:
CÃO fl() JTD1 l fl() ART. 111 Jl nlJ:NP,
Tl:XTn
12,f?
Nl:1,SílN AG!lít\íl
1 H.q_7,_ 1
7 :, 7 - l
7 :, !L l
• A f11c;:io moclific:i ig11:,Jmr-111 nc; itrn:
e- IX dn mrc;mn :1rt i.r:n, :, 1,�111 lr :1í rr St
e 11h!-r''

TfTIJI.() TV-C:1rít11lo

rv

(co nt.)

/\rt. 111_. c.-1r11t ( corr cc;p. art. 113 do rroj. "A")

O f:c;t.1t11to da i•1;:qzistr;it11r:1 obedecerá a
1C'i complrmcnt.1r, de iniçiativ;i do Supremo Tribun:11
Fcclcr.11, ohc;crv:1doc; os seguintes pr i�1c Ípios:
111\S rARA .c;11n�TTTIIT-.
i n r. 1·,:, se; o n:, e arreir a , cujo e ar g o i nicial seT
i:íl11íl-Z:
.
r :Í o dr j11, 7. c;11h:-t i t.uto• ntr avés. de concurso público
l'rnj. "A"(Art.lD,JT,·� de prov:i� e t.Ít11loc;, crm a particip aç:io da Ord em dos
NT:1:snN Aí.li! /\R
/\dvop.:1rloc; do f\r:isil, cm todas as suas fases, obedeANT()NTQ CM<f .n.� f(. rH: l S
ccnclo-sc, n:,c; nomcac6cs, i ordem de classifica çio;
.
1 Pí:M
TI- - rromnc:i0 tlr:: cntriin ci a p"ra cntriin cia, alterTT, :il Í11C':1 •·:,•. r ,VTTT
n
,
.
d
:,
mC' � t C'_ , r (l r ;1 n t i r. rr i d :i de e mer e eime n to , obs e n· ado
"11t;1r· 1 nn :, rt i r.n "nndc.
o c;c,1;111n�r:
_
fif!' Jr e rr� r:�
;i) é ohi-ig:it6ri:i :1 prômoção de· juiz qu<;
m
cÍm
vezes conc;ccutiv:1s, ou. cinco :iltcrnad�s, em 11�t;:i dee -nt e�rc
,
.
1
o. exer c 100
. 3•1
to dcc:;tlc ouc conte <lnJ.s ;;iooc:; dede efeqv
,
c
cntran
1a
da
1gU1dade
!Jsla
0.1
11t:1
r:1rtc
ant
qtlt
r;1
t
rfm,..,
1
...
.
'
h) :i rromoc-;,o por merecimento pr essupõe dois anos
de cxcr c[cio n:i respec tiv a entrincia, s;ilvo se nio
ho11ver, c0m t;il requisito, quem a c eite a v aRa;
e) ;i �rcric�o <lo merecimento pelos critfrios da
rrcstc-7.:i C' scr.11r.,nç:1 no exercício d� j11ri sdição �.
:iind:i, pc-1:-i fr<"'qflência e aproveitamento cm cursos re
co nhcc j doe; ele- :-ipC' r fe j ço amento;

"

d) n a npur:ic�o da antigUidade, o trihunal somen- te. podcr;Í· rccus:ir o jujz mais antigo pelo voto d e
.doi� tcirços de s eu s memhros, conforme pro c edimento
pr6prio, rcpctjnd o-sc a vot açio atf fixar-se a ind.i c :1 ç ii o ;
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TfTlll.n IV (cnnt.)

S11hc;tit1111,·.-1 , ,, tndn "' í.,1pÍt11ln IV dn
Tít11Jo IV, rr" c;:1lv:111, � ns dr�t:1ci11rr. 0
:i s r m C' n e 1 :1 � •

CIIPfTULO IV

no rooEA Juorcr-'Rro
:,F'ÇÃO I

•

Art. 110. o ro/l"r Juô1c1.\rJo ,. e,iereido ,,.10• tttc:ulnte, õ�3oer

II - �u,,.r1or Trtbun111 d• Ju�tiça,

V - Tr1bun111, • Jui�,., tleltoraist
Vtr - Trihur,IIH
T"rrttôrio�.

º"

P11rA�r11fo 0nlco. o Supr��o Tribunal Yttdtr8l •
'.:'rlbun.at, !tupertctr••
t,11 ••d• "" C11pl t111 r .. d•r111 • jur1,<11cllo e111 toôo o terrttôrio Mcton.al •

• (orrC'sp. :i.o :, r t . 112 do Projeto "fi."
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FL. 128

r.Mr.NDA

N0MERO

TEXTO DO DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR

Ft1SÃO (Cont.)

TÍTULO IV- CAPÍTULO II- (Cont.)
Ar_t.100, §§1º e 2º'·
· � 19 - Compete ao Conselho de De!esa Nacion.i.l:
' '

I - opinar, r.as hipóteses de declaracão de guerra

e

o
t
e
c
�e c leb_r�c_5
t
; � ;::� -: ��·tJ:�:L
;
�:: : ::::i ci:::
0
c�:;utl! L=.i.c5o ê�
irca� indlspcns�veis i seguranta do território �..1c10:i�l e o�lnar 1

gobrc seu c(c-tivo uso, csnccialmcntP. na· �..1i;,:;i C:c •-c-•c;-, t �
relacionadas com a prr.scrvacão e a explor.i.ç�o ��> recursos r..i.t�r..11!
de qualquer tipo;

defesa do t�tado dc�ocrãtico;

IV - opin�r sobre a decrctaç�o êo es�ado de ê�!esa�

es ado tle sitio_ e da intervenção (éderal. ·
t..

--�·

§ 29 - /.. lei regularã a or<;7ani::acio e o ::c:ic�o�a�e"to
do Conselho ée Defesa Nacio:lal ..

ENCERRADA A VOTAÇÃO DO CAPÍTULO II
DO TÍTULO IV. o CAPÍTULO III do TÍTULO rv ·oo
PROJETO "A" °FOI SUPRIMIDO PELO TEXTO FUSIONA
DO, APROVADO COMO SUBSTITUTIVO DE TODO O CAPf
TUL"O II ( F 1. 111 ) .
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TEXTO DO QISPOSITIVO APROVADO

AUTOR

TÍTULO IV- CAPÍTULO II-(Cont.)

FUSÃO( C�n t. )

Arts.99 e 100, caput

('

,,

,.'.

,.

-�e sobre:

-'rt. 99
I

sitio,

-

incs. I a VII

Compete ao Conselho d.5 �e?,;:, li ca ?ronunc!ar

- intervenção

federal, estado c!e -!e fesa .e estaco <!e

-

II
todas as c;uestôes relevantes :J'1r� a esta!:>�lic.ac.e
das instituições dcr.,ocrãticas.

.

.. . ..

i?Y

[

/

Parágrafo único - o Presic!ente éa ile?Úbllca ;,oceri
convocar �lin 1 s t ro de Cs�ac!o para partici;:,ar da re:;:-.i.jo c!o CO:\Sel�o
quando constar c!a pauta questão. relacionada cc::-. o respec::1·10 ;�:.:lis
terlo.
,
..
.
. ....

t

. . ----··. ..
-..

•

t

'

•

r

-

..

- o Presidente c!a cair.ara àos Ce9uc3c!os:
o Prcsic!'!nte do Senaco íec!eral;
11
I

-

III IV V .VI -

-

�

II

A.rt. 'º� -: .o Conpe_lho e.e D"tes.1 :;acic:1al e orc;ao
de
consu[ta elo l'resi2cntc da P.epuol1ca :'\OS ... ssc::::os =ciaclonac!os CC:il
so6eran1a nacion.:iI e a ciefesa do E:st.:ido cer..ocr a:: 1co, e 2ele .,a:-_Eicipam c::omo membr:os natos:
- .:. .......... : . - ..

1:::-1
.

supscçX:o

. 00 CONSCLHO DC oe:n:sA r-;,;c!o::,;L

o Ministt"o da Justica;
O!I iHnistros Militares;
Q :Hnistro das Relacões i:xte::-iores;
o Ministro do Planejar:1ento:

VII - o Vice-Presiden�• da Reoúbllca.
-·-- -

'

-··-
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AUTOR
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TEXTO DO DISPOSITIVO APROVADO

/\UTOR

FIJSÃO( e ont. )- Texto aprova
do como Substit 1ti VO d( todo o Capítulo II
do

JíRO TURNO

------

DESTAOUC

:=-::::::·;:...1ADO
J

PRO·· ,O DE CONSTITUIÇ�O

�IONAL CONSTITUINTE
PLENÁRIO

Título IV

(

l.111)

'.

' '

.

TITULO IV- CAPITULO II

Art.97F

1-J

í

1�

,f��½-�
-

-

/

1/

I/'

(·cont.)

-'rt.91f: - Por iniciativa de, no ::ií:, ir.lo, U.-:\ tcrco c!cs
gcus mf'ml>ros, a C.1m,H.J dos Dcputl!UO� poc!erá .l,:-cc:.1r r.ociio <!e ccn
1rnra a ;-ilnistro de r:stado.
aprova cão da moção c!e ce-.s,.;ra éar-se-á ;>� l 4.
§ lQ Jna lor ia de c.lol s terces dos mcrr.bros da Ciir..:i:-a é:::,s ;:>e!':.: :3..;:::,s.

-

"

..

nistro

I/�

a rt. 98

('

-

-

li

A rnocáo de censura i:n?l ica
§ 29
que se referir;

---

I!

exoneraç3o <!o ;-1 �

-

Os siçn11tários de �oção êJ'? ce:1sl.!ra c;�e não
§ JQ
for ap rovada não poderão a?rese:-1t11� outra :-la ::-.es::-.a ses5�::., leç is :i:.tiva, com relacáo ao mesrr.o �!nistro.
..
SCÇÃO .V
DO·CONSELHO DA REPÚoL!CA E D'J co�s;;c,;;o e;; c�::=s,; ::,:.::: rc:;-1.L
..... SUBSEÇÃO __ ! . .
..
. .
. DO COIISELHO DA ?..EPOBLIC;.

-

A.rt.·98
o Conse l ·ho <la f'e!)Ú!:> l.!.ca é o=c;�o su?erior
de consulta do Presidente 011 Reoública e <!el� ?�=tiC!?a::t:
o Prcsic!ente da cô.nara·t!os :le?:=-:ac!o:;:
I
II
o Presidente do Senado ,e<!c.:-el:
III
os líderes da r.1aioria e da ::,!.norle r.a Câ::-.a.ra d?S

DP.put�dos;
der11l1

IV - os

l!dcres da 1n11iorin e da r.1inorla r.o Senado ie-

-

V - o Ministro da Justica:
c!e
VI
seis cidad.=.os brasileiros natos. CO!':\ ::1ais
trinta e cinco anos de idade, sendo dois· no::.�acos ;::elo ?re5iC�:-.�e
da República, dois. eleitos pelo Senado Feàe=al e c!o.:.s eleitos .:,e-

la câmara dos Oeputados, todos com l'llàndato de três· anos, vedada
recondução:

•

VII

- o v1_ce-Prestd�atc d� B.t!s:.uíblic:2.

vv1A<,;AU LM P.K.i .......

rt',Wl.llJ Vt. ....v,.

PLENÁRIO

SESSÃO EM:
EMEHD/\

DEST/\QU[
!!

A

T

tr0MERO

AUTOR

NÜMI:RO

04 / 04
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FL.125

TEXTO DO DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR

F.USÃO( ont.)

TÍTULO IV- CAPÍTULO II -(Cont.)
Art.95, inc.XXIII

"
"

Obs. Alteraç�cs ccorrcr tcs da aprovi�ão da
fusão de emendas rj scrita na fl.123.(cont.)

XXIII- permitir, nos casos previstos em lei
càmplemcntar,que forças estrangeiras transi-.
tem pelo território nacional ou nele perma
ncçRm temporariamente;
Art.95, inc.XXVII
XXVII- editar medidas provisórias com força
de lei, nos termos desta Constituição;
Art.95A, caput(suprcssão de expressões)
UmR vez em cada sessão legislativa, o Pre
sidente da República poderá submeter ao Con
gresso Nacional medidas legislativas que co�
sidere programáticas e de relevante interes
se nacional.
Art.95A, Parágrafo Úniço
Supr_imido,"

•

..

-

. 19.
cursos; terceiro, o eompromisso ide�lógico qu� orienta as ações
cada uma. Embora todas elas apresentem como fi� o apoio e

a

de

defesa

dos direitos das populações indigenas, frequenfemente se _diferenciam
na metodologia aplicnda para a consecução de seus objetivos. ! neste
ponto que os con f li Los se apresentam

e produzem, à.s vezes, dif icul<la

des para uma.articula�ão entre as �ptidades e mesmo para

a

elabora

ção de um plano geral de ação que as fortaleça e as to�nem um

bloco

de ·maior peso na luta contra as ações anti·-índio que ocorrem a nív�l
do :::::ecuU vo, L.:::gi.sL:1tivo, Judici_ário ·, dos setores

industrial

e

agroempresarial. Este aspscto ficou transparente nos debates realiza
dos ao longo dos três dias de trabalhos do Seminãrio.
A exposição dos parlamentares apresentou dois aspectos
serem avaliados

apesar da consideração de que

a

a qqestâo indigena

foi vitoriosa e obteve um grande número de votos na etapa

final

do

processo constituinte, constatou-se: a) que o tema é considerado

se

cundário pela grande maioria dos parlamentares, mesmo os

•

progressi�

tas; b) que o atual congresso é majoritariamente conservador

e

com

prometido com os interesses do capitalismo nacional e i�ternacional,
onde os indios nâo s6 são relegados a um plano inferior mas são
siderados obstãculos ã expansão de setores da economia. Jos�

con

Carlos

Sabõia e Plínio de Arruda Sampaio consideraram pouco recomendãvel

a

constituição de uma C�missão Permanente do índio no Congresso. Seg��
do eles, haveria um pesado risco de a Comissão ser constituída

por

maioria conservadora. Como alternativa, eles propuseram que os defen
sares da causa indígena se fizessem representar em outras

comissões

fortes e que certamente serão dominadas por uma maioria progressista. Foram lembradas as Comissões da Reforma Agrária e do Meio Ambiente
além de outras que, necessariamente, tratarão de temas conexos

aos

interesses das populações indigenas.
Os dois parlamentares destacaram a necessidade de se reali
zar, com urg5ncia, um trabalho de conscientização e informação junto
no� parlarecntares no Congresso Nacional, dirigido principalmente a0s

-

.•• •'--.._v1�A1..,

CONSTITUINTE

PROJt..1O l.Jt '--v,�.:>J..tTUIÇ.i\O

PLEN�RIO
[MENO/\

DESTAQUE
V

li

A .

T

tl0MERO

VOT/\ÇÃO EM 1 ,,,
SESSÃO EM: 0-1

NÜMERO

AUTOR

� -· .0NSTR.:ú J. VO
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I 04

TEXTO DO DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR

FUSÃO( ont.)

- vI\t�V

TÍTULO IV- CAPÍTULO II -(Cont.)
Art.93, caput

Obs. Alterações de orrent ·s da aprovação da
fusão de emendas dcs rita n, fl.123(cont.0.

Art.93. O Presidente e o Vice-Presidente
da ílcpÚblica tomarão posse em Sessão do Con
grcsso Nacional, prestando compromisso de
manter, defender, cumprir a Constituiçãopb
servar as lei�, promover � bem geral do po
vo brasileiro, sustentar a união, a integr!
dade e a independência do Brasil.
Art.93,Parágrafo'unico

Parágrafo Único. Se, decorridos dez dias da
data fixada para a posse, o Presidente e o
Vice-Presidente, salvo motivo de força maior,
não tiver assunido o cargo, este será declarado
vago.
Art.95, inc.V
V- vetar projetos de"lei, tdtal ou parcial
mente, na forma prevista nesta Constituição.

Art.95,inc.XXI

xxr-·

-

Suprimido

"
ASS�H9�(IA NACIONAL CONSTITUINTE
PLENÁRIO

A

:1

T

IIÜ11ERO

AUTOR

VOTAÇÀO EM PRLML.l"'U
S F.:SSÃO EM: 011 / 011

[M[Nílt\

DESTAQUE

?::S;!.,7ADO
,.

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

NÜMr.RO

,.

32( 016 1005

!
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FL. 123

TEXTO DO DISPOSITIVO APROVADO

AUTOR

i-USÃO(( ont.)

TU�NV

TITULO

IV- CAPÍTULO II -(C9nt.)

FUSÃO
DOS SEGUINTES DEST,�QUES
I EMENDAS, DIRIGIDA
O art. 91, o art.92� §1 º, o art.93, caput e
AO TEXTO APROVADO COMO SUBS''ITUTIVC DE TODO O CAPÍTULO parágrafo unice, o· art.95, inc·isos V,XXI,XXIII
II DO TÍTULO IV, PARA ACílE)CENTAR PARÁGílAFO ÚNICO AO
� XXVII, o art.95A, captlt e paragrafo unico,
ART.91; ACRESCENTJ\R PAílTE f NAL AO §1º DO /IRT.9,2:;SUPRI do text�I aprovado como substitutivo de todo o
MIR EXPRESSÕES DO AílT.93, 1:APUT, 1. DE SEU PARÁGRAFO� Capítulo II do· Titulo IV, referidos às fls.
NICO; l'-'ODIFICAR O INC.V DO �RT.95; SUPílIMIR O INC.XXI.
111,112, 115,117 e .118, passam a vigorar com
abaixo indicadé:S, em decorrência da
DO ART. 95; SUBSTITUIR O INC. ICXVII on ART. 95; SUPRIMIR· ÓC ffi altc�
da
fusão de emendas descritá·
ao
CAPUT C O ART. 95A A EXPRESSÃ') "apos o primeiro ano de g� aprovAçRo
lado:
verno"; SUPRIMIR O PARÁGHJ\ 70 UNICn DO AílT. 95A; SUBST.!_
TUIR C INC.XXIII DQ ART.95

1567

CARLOS SANT'ANNA

1162-4 EDUARDO MOREIRA
1302-3 CARLOS SANT'ANNA

Com apoiamente dos Constituint�s HUMDERTO LUCENA,
BARBOSA, MARCO MACI�L E TH:ODORO MENDES

VIVALDC

'Art.91 (adição de paragrafo Único)
Paragrafo unice. O candidato a Vice-Presid�
te da Republica, atendido o exigido no art..16,
§3º I e §6º, será registrado com o candidato
a Presidente da Republica, sendo �otado junt!
mente com este.
Art.92,§1º
§12 Se nenhum candidato alcançar maioria a�
soluta.na primeira votação, far-se-á nova e
l�ição trinta dias após a proclamação do re
sultado,. _concorrendo os dois candidatos mais
votados, considerando-se eleito aquele que o�
tiver a maioria dos votos válidos.
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TEXTO 00 DISPOSITIV.O J\f-'HOVl\_l)O
TÍTULO IV - CAPÍTULO II
Art.97D

-(c;�t�)·-·siçÃO IV (

e�� t�-- j·

Os Ministros de-Estados são obrigados a atender
a convocação da Câmara dos Deputados e do Senado F�
deral.
Art. 97D, Parágrafo Único

Na sessão ordinária imediatamente posterior
à
presença de Ministro de Estado convocado, a C�mara
dos Deputados ou o Senado Federal, por
iniciativa
de qualquer das lideranças que representem no míni
mo um terço da respectiva Casa Legislativa e
pele
voto de dois terços de seus membros, poderá
votar
Resolução exprimindo discordância ao
depoime�tc e
às respostas do Ministro às interpelações dos parJ�
mentares.
Art. 97E
Os Ministros de Estado poderão comparecer ao s�
nado Federal, à Câmara dos Deputados e a
qualquer
de suas Comissões, por sua iniciativa e
mediante
entendimentos com a Mesa respectiva, para expor a�
sunto de relevância de seu Ministério.
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SEÇÃO IV

Art. 97A

DOS MINISTROS DE ESTADO-

Os Ministros de Estado serao escolhidos
dentre
brasileiros natos maiõres de vinte e um anos e no
exercício dos direitos políticos.

1 Art. 97B

.

,
j

A lei disporá sobre' a criação, estruturação
atribuições dos Ministérios.

e

Art. 97C

_ Compete ao Ministro de Estado, além das atribui
çoes que a Constituição e as leis estabelecerem:

I - exercer a orientação, coordenação e supervi
são dos 6rgãos e entidades da Administração
Fede
ral na área de sua competência e referendar os atos
e decretos assinados pelo Presidente;

II - expedir instruções para a execuçao das leis,
decretos e regulamen�os;
III - apresentar ao Preside�te da Republica relatQ
rio anual dos serviços realizados no Ministério; e

. IV - p·ra_ticar os atos pertinentes às atrib.uições
que· lhe forem outorgadas ou delegadas pelo
Presi
dente da nepúbiica.
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l,rt. 9fiB ..

íle[.'OÍ!" que c:1 cârnara é!cs Der..•ut·a_.:cs ôecJcrar
a
l-t
e
f
i
C:
E
n
t:
e
;.�,�
ar:� rri i s E i h i J i d a d e él a a eµ s a ç ãe ·e e n t r a e
ReptÍbl ica, r-·clo vote ele' clois terços. c:E seL·� rr.cí,.
e
bros, sei:á ele submctic�o a julgamentç �·CtéJr·lE.
e�
i-�r·ê.J�
Supremo Tribunnl Feceral, nas infraçcc!.:
m1.-1ns ou pcrar.te o Senado Feeeral, ncs crir:-cs :::€
' resp;nsabilic1ac1e.
Art. 96B. § JQ

·o Presidente ficará �uspenso de suas funções:
a) nas infrações penais comuns, se recebiça a
denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal F�
dera1;·
b) nos crimes ele responsabilidade, aµÓs instaQ
raçao de processo pelo Senado Federai.
Art. 96B. § 2Q

Se, decorrido o prazo de cento e oitenta õias,
o julgamento não estiver concluído, cessará o afa.§.
regular
tamento do Presidente, sem prejuízo do
prosseguimento do processo;
Art. 968, §' 32
condenatória
Enquanto não sobrevier sentença
República
nas infrações comuns, o Presidente da
não estará sujeito a prisãq.
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•

Art. 96C.

!

� .

.

1 •

O Presidente da RepÚblicQ, na vigência de seu
mandato, n;o pode ser responsabilizado por atcs:�s
fra os·· ao · exercício de suas funções.
.
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TfTULO IV - CAPfTULO II (Ccnt.)
.Sl:�Ç.ÃO

III

01\ RESFOí-lSl\IHLIDJIDf.:: DO PRF..SIDSt;TE 0/\ íZFPÚf:l,IC..:.
.frt. 96/\�

�ãc crimes de respcnsatiilida0e os ate� de ·Fre
s ic'ente <l<.1 :iq.,Ública que atentar em ccnti: a é·, Ccn:::: tituiç;c Fecicral e, especial�ente:
I - a existência da União;·

II - e livre exercício do Pcdcr Le0islõtivo,�c
Pc()cr Judiciário, elo r-:inistéric .FÚblico e c:cs 1-o
deres constitucionais;
III· - o exercício dos dixeitos pclÍticos, inCivi
duais e sociais;
IV - a segurança interna do País;
V

- a probidade na administração;

VI - a lei orçament�ria; e
VII - o cumprimento das leis e d�s Geci?ces judi
ci�is.

•

1

•

Art. 96A.,Parágrafo Único
Esses crimes serão definidos em lei especial, que
�stabelecerá �s normas de processo e julgamento.
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TEXTO DO DISP0SITIV.0 APROVADO
TfTl]LO IV - CAPfTULO II (Cont.) St'ÇÍ\O II (Ccr.t.)
Prt. 95. (Cont.)

,

.

legislativa, as cor.tõs'relctivas êo excrc1c1c
tcrior;
X XVI - Prcve r e extinguir cs cargcs f:-tÍt-1 ices
rais, na forma oa lei;
XXVII - Adotar meaiaas prcvisérias cem terça �e
·ncs termos destà Constituição;

XXVIII - Exercer outras atribuiçces f:.•revisteG nr:>.:
ta Constituição.
'

'

Art. 95. Parágrafo Único.

o. Preiidente da República poder� �eleg�r �� a
tribuições rnencicnac1as nos incisos VI, XIII€ xx,·:r,
prirr.eira parte, acs rünistros ce Esté:-c:c CL· c:c Frc
curador-Geral da República e da Uni�c, que obser
varao os limites traçados nas respectivas delegê
çoes.
Art. 95A.

Uma vez em cada sessao legislativa, apts e �ri
Rer�blica
meiro an6 de governo, o Presidente a�
pcõer á submeter ao Congresso r�acicnc.il meêi�c� le
gislativas .que consicere prcgramáticé:s e ce relE
vante interesse naciénal.
Art. 95A. Parágxafc Único.
O Corrgresso Naºcicnel, em sessão ccnjunta, õpr�
ciará as medidas program�ticae no �razo de tri�t�
a9s, deliberando pela maioria de seus mer..brcs.
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TiTULO IV - Cf\PÍTULO II (Cont.) fEÇÃO II (c·cr.t.)
Art. 95. (cont.)
XVIII - Convocar e pr€sidir o Ccnselbo da
blica e o Consselho de Defesa Nacicn�l;

Repú-

XIX - DecJarar guerra, no caso de õgre�s�c
trangeir<.1, autorizadc pelo Ccngressc ;:acicnvl cu
referendado por ele, quando ocorrida· no intervelc
das sessões legia�ativas, e, nas mesmDs ccn�içces,
·decretar, total o� parcialmente, a mobilização n�
cional;
XX - Celebrar a paz, autorizado ou ccr., e
rendo do Conures�o'Nacional;

refe

XXI - Determinar a realização de referenpo �c�ular, nos termos desta Constituição;
XXII - Conferir condecoraçces e distinções
rÍficas;

hcno

XXIII - Permitir, com autorização :::e- Congres se ::a
c i one·l, que forças estrangeiras cu vincula�as
a
organismos internacionais transitem pelo territ�
rio nacional, ou, por motive de gu�rra, nele per
maneçam temporariamente;
XXIV - Env.iar ao Congresso r,acional e �lar.o
f:·lL:
rianual de i�vestimen�os r o projeto de lei �e �i
retrizes orçamentJrias e as propostas �e ctçbmen
tos, preyistos nesta Çonstituiçic;

•

XXV - Prestar anualmente, ao Ccngresso i�õcior.91,
dentro de sessenta dias após a abertura da sessõc
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TÍTULO IV - CAPÍTULO II (Cont.) SEÇ�O II (Ccnt.)
Art. 95. (Cont.)
IX - Decretar o estado de defesa e o estado
sítio, nos termos desta Constituição;

de

X - Decretar e executar a intervenção fe:::leral,
nos termos desta Constituição;
XI - Autorizar brasiléiros a aceitar pensac, em
prego ou comissão àe Governo estrangeiro;
XII - Remeter mensagem e plano de governo ao Ccn
gresso Nacional por ocasião da abertura da Sessão
Legislativa, expond� a�situação do País e solici
tando as providências que julgar necessárias;
XIII - Conceder indulto e comutar penas ccm�ua·iên
eia, se necessário, dos 6rgãos instituídos em lei;
XIV - Exercer o coma�do supremo das Forças Ar�a
das, promover os oficiais-generais das tris arffias,
e nomear os seus comandantes;

xv· - Nomear, ap6s aprovação pelo Senado Federal,
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tri
bunais Superiores,os Governadores de Territ6rics,
·o Procurador-Geral da República, o Presidente e os
Diretores do Ban½o Central e outros servidores,qUõil
do determinado em lei;

•

f

•

XVI - Nomear, obiervado p disposto no art. 07, cs
� inistros do Tribunal de Contas da União;

XVIL - Nomear os magistrados nos casos previstos nes
tituição e o Procurador-Geral da União;
ta �
-
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TÍTULO IV - CAPÍTULO II (Cont.)
SEÇÃO

II

DAS ATRIBUIÇÕES DO P�ESIDENTE DA REPÚBLICA
:Art. 95.

Compete privativamente ao �r�sidente da RepÚbli

ca:

' -.

I - Nomear e exonerar os Ministros de Estado;
Exercer, com o auxílio· dos Ministros de Es
II
tado, a direção superior
da administração feder�l;
' '
III - Iniciar o processo legislativo, na forma
nos casos previstos nesta Constituição;

e

IV - Sancionar, promulgar e fazer publicar
as
leis, �xpedir decretos e regulamentos �ara sua fiel
execuçao;
V - Vetar projetos de lei parcial ou totalmente
ou solicitar a sua reconsideração ao Cong r esse �;a
cional;
VI � Dis�ór sobre a organização e o funcionamen
to.da administração feàera l , na forma da lei;

•

VII - Manter relações com Estados estrangeiros
acreditar ,seus representantes p�plcmáti�os;

.,

"!

.

e

VIII - Celebrar tratados, convenções e ates inte�
nacionais, sujeitos a referenó� do Congresso NaciQ
n; l
;

1

-

.18.
José

Foram convidados e também compareceram os deputados
. Carlos Sabóia e Plínio de Arruda Sampaio, que apresentaram
do processo constituinte

e

análises

propostas de ação para a próxima etapa de·

trabalho. Os juristas �du�rdo Carnelos, Eunice Paiva e Cláudio
telles, além de uma avaliação do novo texto constitucional,

Fon

apresen

taram propostas de ação a nível do Poder Judiciário. Também estiveram
presentes os seguintes líderes indígenas: Pedro Tikuna, Ailton Krenak,

--·

Terêncio Macuxi ,· Meg<:3-ron e Ivanildo Yanomami.
O Seminário teve uma pres�nça média de sessenta
pessoas
f.
por período,re.iietindo um interesse acima das expectativas iniciais.
Outras entidades e .representante's de órgãos do Governo, como a FUNAI
e o Ministério da Cultura, participaram das exposições

e

debates,

além de antropólogos, sertanistas e estudantes universitários ligados
à questão das populações indigenas do Brasil.
A conclusão geral do Seminário sobre o novo ·texto constitu
cional, no que diz respeito ao capítulo dos índios, foi unanimemente
positiva . Todos consideraram que, embora longe do ideal, a nova Cons
tituição "foi o texto possível". O Seminário concluiu que, dentro da

-

correlação de forças encontradas na luta pela garantia mínima dos di
reitos indígenas, o que ficou definido na nova Constituição já e
parâmetro importante e inaugura um novo momento para a prática

um
poli

tica nesse campo, 'Principalmente para as entidades de base e de apoio
aos índios c:b Brasil.
Apesar da avaliação geral sobre o processo

constituinte

ter se apresentado positiva, diferentes aspectos críticos foram
vantados e deverão fazer parte das preocupações das entidades

le

repr�

sentativas do setor, dos parlamentares, juristas e personalidades li
gadas à questão indígena nesta nova etapa.
Com relação ao desempenho das entidades, qualque�
ção deve levar em conta três aspectos que as diferenciam

avalia

entre

si:

primeiro, os objetivos que nórteiam suas atividades; segundo, as

di

ferentes capacidades de independência financeira e autogestão de

re
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(Cont.)

TÍTULO IV - CAPÍTULO II (Cont.) SEÇÃO I (Cont.)

Art. 94D
o Presidente e o Vice-Presidente
da República
não poderão ausentar-se do País sem licença dv Ccn
gresso Nacional, sob pena de perda do cargo, salvo
se por período não superior a quinze dias.
Art. 94D, Parágrafo 'Único
Ficam o Presidente e o Vice-Presidente da Repú
blica obrigados a enviar ao Congresso Nacional re
latório circunstanciado dos resultados de sua via
gem.

•

1
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•
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TfTULO IV - CAPÍTULO II (Cont.) - SEÇÃO I (Cont.)

Tlrt. 94

Substituirá o Presidente, no caso de impedimen
to, e suceder-lhe-á, no Qê vaga, o Vice-Presir.ente.
Art. 94, Puráqrafo Único

O Vice-Presidente da República, além de
outras
atrihuiç�es que lhe forem conf�ridas por lei c�mpl�
mentar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele
convocAdo para mis$��s especiais..
Art. 94A
Em caso de imped,.. irnento
do Presidente
·e do Vice·'
..
Presidente, ou vaca�cia dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao e�ercício da
Pre
sidência, o Presidente da Câmara dos Deputados,
o
do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
Art. 94B
Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presiden
te da República, fqr-se-á eleição noventa dias de
pois de aberta a .Última vaga. Ocorrendo a vacância
nos Últimos dois anos do período presidencial,
a
eleição para ambos os cargos será f�ita trinta dias
depois da Última vaga pelo Congresso Nacional,
na
forma da -lei. Em qualquer dos casos, os
eleitos
�iverão completa� o período dos seus antecessores.

•

, .

Art.q4c
o manaato do Presiaente da República é de cinco
anos, veaaaa a reeleiç�o-para·o período subseqüen
te, e terá início em primei�o de janeiro do ano sg
guinte ao de sua eleição .
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Art. 92, § 22
Se, antes de realizada a segunda votação, qual
quer dos candidatos que a,ela tiver o direito
de
concorrer falecer, desistir de sua candidatura ou,
ainda, sofrer qualquer impedimento que o inabili
te, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o can
didato com maior votação.
l.
_,

Art.

92, § 32

s·e 'na hipótese do p'arágrafo anterior houver den
tre os remanescentes mais votados mais de um candi
mais
dato com a mesma votação, qualificar-se-á o
idoso.
' '
Art. 9:t
O Presidente· e o Vice-Presidente da República tQ
marão posse em Sessão do Congresso Nacional e,
se
este nãc estiver reunido, perante o Supremo
Tribg
nal Federal, prestando-compromisso de manter, defen
der, cumprir a Constituição, observar as leis, pro
mover o bem geral do povo brasileiro, sustentar
a
união, a integridade e a independência do Brasil.
Art. 93, Parágrafo Único

Se, dec�iiidos dez dias da data fixada para
a
Posse; o· Presidente e o Vice-Presidente, salvo mot_i
vo de-força maior, não tiver assumido o cargo, este
será declarado vago pelo Supremo Tribunai Federal .
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IBXTO DO DISPOSITIVú APROVADO
TÍTULO IV

1830-1 · HUMDERTO LUCFNA/VIALDO DARDOSA/EDISON
10 ÃO/THEODORO M ENDES
093-2 MAURÍLIO FERREIRA LIMA

s

dest ques e as emendas.

/

CAPfTULO II

DO PODER ,EXECUTIVO

Art.90

SEÇÃO I

E DO VICE-PRESIDENTE DA

DO PRESIDENTE

O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da
Rep�blica, auxiliadb ��los Mi�istrqs de Estado.
Art. 91

O Presidente
.
. e o Vice-Presidente
'
. da
rao eleitos simultaneamente dentre os

República sg
brasileiros
natos maiores de trinta e cinco anos e no exercício
de seus direitos políticos, por eleição direta, em
sufrágio universal e secreto em todo o País, cento
e vinte dias antes do término do mandato presiden
cial.
\

'

Art. 92

Será cónsiderado eleito Presidente o
candidato
que, registrado por partido polJticb, obtiver
a
maioria absoluta de votos, não ·Computados os
em
branco e os nulos.

-

1

•

Art ·. 92 , § l 2
. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na
primeira votação, far-se-á nov.a eleição trinta dias
após a proclamação do resultado, concorrendo
os
dbi� candidatos mais votados.
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TfTULO JV - CJ\PfTULO I (con t.) -Seção \'II-Subseç.:io II
20'10-2 (con t.)
.
1
r-úSÃO 00S SEGUINTES DESTAQl l:S E E�I :ND/\S rA R/\ SUBSTI/\rt. 7 3 (cor resp. art. 75 Proj. ''.A") *
/\ jniciíltiva da� l�i_s comelementares e ordinári�s e�
TUIÇÃ DO AHT. 73, CAPUT, l '\ EMEND\ 2PU2040-2, INCLUIN
DO A IX PRESSÃO "E AOS ClDJ\[ \OS":
- be a qualquer membro ou com1SSél;O da Çamara dos Deputados ou do
Senado Fede:al, �10 Presi?ente da Repu�lic�, ao Primeíro-�lin�s- 1
991 NELTON FRIEDRICH
TEXTO Jr o ·. "A" ' art. 75 caI?.u
"
'-,,- ·tro, aos Tnb1111a1s Superiores e aos c1dadaos, na forma prensta
J"
"
1214 MYRIAM PORTELLA
11
11
11
"
nesté1 Constj tuíóio.
1914 RONALDO CEZAR COELIIO
Pará;rafo único. S�o ae iniciativa privativa:

I - ao Presidente aa
efetivos aas Forças Annaaas;

República

as

leis

que fiXem ou modifique� os

II - ao Primeiro-Kinistro as leis que disponham sobre:
a) cr1açAo ae cargos, funções ou empregos p(Lt)licos na administraç!o
aireta e autárquica ou aumentem__a sua remuneraçA01
b) organizaçAo
administrativa e judiciária, matérià tributária
orçamentária, serviços públicos e pesso�l aa administraçAo aos Territórios;

e

e) servidores públicos aa Uni!o e Territórios, seu reçilte jurídico,
provimento de cargos, estabildiade e aposentadoria de civis, retonna
transferência de militares para a inatividade;

'

a) organização do Kinistério Público e da Defensoria P<:blica da Uni!o o
normas gerais para a organização do Kinistério Público e aa Defensoria Pública
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criaç!o,

administração pública.

391 098 024 51 3

FUSÃC DOS SEGUINTES DESTA
E
DE P RÃGRAFO AO ART. 73 D- EMEN DA
514 JOÃO HERMANN NETO
1896-3
1813 PLÍNIO ARRUDA SAMPAI EXTO
"
2213 NELSON AGUIAR
1707 JOSÉ CARLOS SABÔIA
1896-3
1910 RONALDO CEZAR COELHO 1896-3

•

IENDAS PARA ADIÇÃO
2P02040- 2:
JOÃO HERMANN NETO
r oj.''A",art.75,§29
11

"

11

JOÃO HERMANN NETO
JOÃ_O f-I�RMANN NETO

estruturaç!o

e

atribuições

dos

Xinistérios e órçãoa da

A rt. 73, §
A iniciativa popular pode ser exercida pela apre
sentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei' subscrito por
no mínimo 1%(um por cento) do eleitorado nacional, distribuídos
pelo menos em 5 (cinco) Estados, com não menos de 0,3(zero vír
gula três) por cento dos eleitores de cada um deles.
ENCERRADA A VOTAÇÃO 00 TfTULO III
*� votação deste artigo foi realizada após
. Wignado na fl . 100.
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TEXTO DO DISPOSITIVO APROVADO
TÍTUL_Q_JV - CAP!TU�O I - SEÇhO I� (C-0nt 0 )
Art,86 (Ç:9yre_fill_.12--9JJ't,88

.9-0

Projeto

11

A")

Art. 86. Os Poóeres Legislativo, �xecctivo e JcCiciârio manterao, ôe
!orma integraóa, siste�a óe controle interno coro a !inalióa�e· óe:
I - avali?.r o cu:::?ri:nento éas ::ie:as prev1.:stas r.o plano pluriam:al, a
execuçac, dos pro,;ra'.Tias de governo e dos orça::ier.tos Ca Unic!o;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultaóos, quanto â e!icâ�ia
e eficiência, da gestAo or;a::ientària, !inanceira e patri:nonial nos 6rgc!os e
entiôaôes óa ad�iniscraçào federal, bero cc�o óa a?licaç�o de recu:sos pú!>lico.
por entidades ôe ó�reito privaco;
III - exercer o controle éas operações óe crédito, avais e garantias ,
�em como dos direitos e haveres ôa Unic!o;

IV - apoiar
institucional.

o

controle

externo

no

exercicio

de

sua

�issao

§ 1° Os responsáveis ?elo controle interno, ao to��re� conhecimento de
qcalquer irregularidade ou aouso, del� carAo ciénc�a ao T�;...bunal ôe Contas e.a
U�iAo,.sob pena de res?onsabiliôade solidária.
§ 2° Qualquer cióaôAo, partido politico, associaçc!o ou s.inôicato é
parte legitima para, na forma ôa lei, ôeni.:nciar irregulari�aôes ou abusos
perante o Tribunal ôe Contas da UniAo.

Art·.87 (<i::Orre..§I>.ao a:rt.89 do Pro.ieto !'A")
Art. 87. As.normas estabelecidas nesta seçAo a?l�ca�-se, no que couoer,
à organizaçAo e !iscaliza;Ao dos Tribunais ôe contas dos Estados e ôo Distrito
,ederal e ôos Tribunais e Conselhos ôe Contas óos Municípios.

21 027 013 361

667

975
*

WALDECK ORiW..LAS
'.IEXTO• Pro� ."A'�, _Art-.89,
A.NTONI O � .KONDER REI
paragr.umco
Único do Art.87·da
ara substituição
menda: 204o-2.

•

Parágráfo ·único. As Constituições ·estaduais dis
porao sobre os Tribunais de Contas respectivos, que
serão inte_grados por sete Conselheiros.
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IBXTO DO DISPOSITIVO APROVADO
T1TULO IV - c:AP!TULO I - SSÇÃO IX (Cont.)
Art.85 (Corresp, ao art.87 do Projeto 11 A")

(Cont.)

I - um terço indicado ·pelo Presidente da RepÚbli
ca com aprovação do Senado Federal, ·-sendo dois ,al te
nadamen te dentre Au:i.i tores e He:nbro s do Ministerio
PÚblico junto ao Tribunal de Contas da União, indi
cados em lista tríplice pelo Tribunal, se�do os
critérios de antiguidade e merecimento;
II - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacio
nal.
§ 2Q Os Ministros, ressalvado quanto à vitalicie
dade, terão as mesmas garantias, prerro�ativas, im
pedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros
do Superior Tribunal de Justiça e so:-nente po_derão
aposentar-se com as vantagens do cargo quando o te
nham exercido efetivamente por mais de cinco anos'.
§ 3º O� Auditores, quando em substfui�ão a Minis
tros, terao as2mesmas garantias e impedimentos dos
titulares.
§ 4g Os Auditores, quando no exercício das demai
atribu ições da.judicatura, terão as mesmas �arantia
e impedimentos dos juízes dos Tribunais Regionais,
Federais.
§. 5Q t assegurada aos atuais Ministros do Tribu
nal da Contas da Uniã o a garantia da vitaliciedade.

-

J

•

-
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N1J}SRO

AUTOR
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'IBXTO DO DISPOSITIVO APROVADO
r:rru1O !V - CAP1TULO I - SEÇÃO IX (Cont.)
A:rt,84 (Correfill.t_a. o art.86 do Pro,4eto "A.")
Ar-t. e4. ;, co:n.i.ssáo mista perr:,anen::e a que se re�e::-e o § 1° êo a�i.,;o
195. êian�e óe 1��icios êe despesas náo au�or�zaCas, ainCa �ue so� a !o:-::-.a de
invescime�:os nlo progra�ados ou de suesiê�cs nlo a;:cvatcs, pcce:á, pe!a
ma!or1a a�;o1u:a de seus mernbrcs, sclicica: á
auco:�Ca�e
gcve:na�&n:a!
responsáve: que, r.o pr�=o de cinco óias, preste os esc�arcc1r-en:os necessà:ios.
§ 1° NAo prestaCos os esclareci�entos, ou consiCerados ir.su!icien:es
por dois terços dos membrvs ca cornissáo, esta solic�ta:á
ao
7:!..!>u.,al
pronunc1arnento conclusivo sobre a matéria, no p:azo de trinta dias.
§ 20 Entendendo o Tribunal irregular a óespesa, a cor.issAo, se julgar
- que o gasto possa causar dano ir:eparável ou g:ave lesAo á econor.ia püblic:a,
proporá ao Congresso Nacional a sustaçAo da des?esa.

326 025 006

357
752
COL •.
658

879
1258
725
722
603

*

FUS�O DOS SEGUINIBS .ESTAQlH: '"' ' E EHENDAS PARA
Art,85 ((("orresp,3.0 art.87 do Projeto "A'')
SUBSTITUIÇÃO DO ART. 5 ID PA ;{GP.AFffi DA EMENDA
204-0-2:
Art.85. O Tribunal de Cont.ts d� Dnião,
do
por
nove Ministros, te� sede no Distrito Federal,
A.m-rr:MAR DE BARRCS FQ 1280- ADHE!'ll\.R DE BARRCB
quadro
próprio de pessoal e jurisdição em todo o te
204o- ERALDD TINOCO *
ritório
nacional, exercendo, no que couber, as atri
ARNALDO PRIETO
1095- �RNALDO PRD1TO
buiç5es
previstas no arti�b 114�
VALTER PEREIRA
1712- VALTF.:R PEPJHRA
DILRCY POZZA
154-· DJ\RCY POZZA
§ 1º Os Min:Lstros do Tribunal de Contas da
A�:TCNIO MARillZ
898 ANTONIO MARIZ
ão serão escolhidos dentre brasileiros com mais de
VICTOR FACCIONI
978- VICTOR FACCIONI/
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
fitLIO ROSAS.
idade, de idoneidade moral, reputa�ão ilibadaAe not
MESSIAS GôIS .
Não de stac.ada
rios conhecimentos jurÍdicosi co��abeis, econonicos
PAULO ROBERTO CUNHA.
PAULO ROBERTO CHNHA .financeiros e de adm.inistraçao puolica, com mais de
dez anos de e�ercício da função ou de_efetiva,atiYi
BONIFÁCIO DE
Com apoiarnento do Co
dade proffssional, para um mandato, nao reno!avel,
ANDRAM..
de seis anos, obedecidas as seguintes condiçoes:
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AUTOR

MUSSA DRMF..S
997 W'..J!ITO GAMA
976 At;TOIHO C.KOHDER REI
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a Emenda 2040-2.
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TEXTO DO DISPOSITIVO APROVADO
TÍTULO IV - ÇA ?í TULO I - si:;çrro IX (CONT;)

Art.83 ((Corresp. ao art.85 do Projeto "A")
VI - fiscalizar a §Plicação de quai�quer
ses repassados pela Uniao, mediante convenio,.
dos, ao Distrito Federal ou a MunicÍpí�;
V!! -- prestar as in:ormações solic:taaas pelo Congresso �acional
q0alquer õe suas Çasas, por iniciativa ca cowiss�c co�?etente, scbre
fiscalizaçAo contábil, financeira, orça""entária, opErac:onal e patri�onial
ainóa, sobre resulta�os de auditorias e ir.speçõP; realizacas;
VJIJ - apl:car aos responsáveis, e� caso ôe ile;aliêaôe ce despesa ou
irregulariêaôe àe contas, as sanções previstas e� lei, que estabelecerá,
outras cominações, m�lta proporcional ao vulto co dano causaco ao erário;
IX -- assinar prazo para que o 6rgáo ou ent:daêe acote as providências
necessárias ao exato cumprimento óa lei, se verificada ilegalidade;

�33 009 003 345 1982

LSON SEIXAS
TEXTO* Proj. "A", Art 085 ,X
* Obs.: Para substitui
ão do art.83, inciso
, ·d a Emenda 2040-2.

X - sustar, se não atendi�o,.a �xecuçao do ato
impugnado, comunicando a decisao a Camara dos Depu
tados e ao Senado Federal;
apurados.

XI - representar

ao

Poder

competente sobre irregularidades ou abusos

§ 1° No caso óe contrato, o ato óe sustaçáo será adota�o diretamente
pelo congresso Nacional, que solicitará, óe imec:Hato, ao Pode:- Execu:ivo as
meóidas cabiveis.

l

-·

§ 20 Se o Congresso Nacional ou o Poder Exe=�tivo, no p�azo �e 90 dias,
n�o efetivarem as medidas previstas no par�grafo ar.terior o Trib�nal óecidirA a
respeito.

1 •

§ 30 As decisões óo Tribunal de
multa ter�o eficácia de titulo executivo.
§ 40 o
TrJ.bunal cncaminnará ao
relatório de suas ativida�es.
anualme
_
-

que resulte imputação do débito ou
Congresso Nacional,

trimestral

e

,_.._,._.e ..... � �-.J.•

- ·---- .. ..,....1., VJ�\..:>.!._

.. �

::..

_,, ,. -

e...--- ...... - V""' _,
'--;..._..:::,.à
LJ=.:,:

---

- . ___ .,.
-:'\r;:".__,_ ..
- .. ::- ·-: - -;--"J ,....
---.J_,_\.
!./.::.,.:> --· '-'-'::.,
1
L
--.----.---..-�----r---------: ·----------i
AiJT(;r:{
,·
- __,....,1 - ..,_ - .'"\

.J

21 /

4 ....... -·

•

03 l 88

T-!'

"': L • -.!.,.,)

..J.

I --, ..- · �

• _._, r-:·::, ('
·' ,,,·.-, • • v

"?'------'1----------------------------------------------------.;,
'

},

.! ..lL.. L O

IV

-

r� P ,..,,.ULO I

_._.i_1-:!J:.___

·
-·· ,.'l..·::;::t..;

c-r--•o
- �.::,.
..,_;..
.,.'t

Art.83 (C".orrasp.a.o art.85 do Pro�e� nAP.)

= .�· -:::--.�=�::.ai,
<?-"·

Art. 83. O controle ex:e,�c. a ca� -!e :::=-;-:-��;�
e:,e::::<!::> cor.i o auxilio do Tril:lur.al de Co�::as U e:::�::,
l - apreciar as contas pres�a�as
m�ô.ia::�e pa:e-::er ;:,rê·110 a s�:- elabo:-a�::> e:
re:e::!.-:�n�o;

será

c:..::�a:.:-��� ��:= ?�:..=�=-=�-!..:.�.:...S��,
;:::ss�=-:.a �:..as a c.-:::':G:- (!,:, seu

II - j�lgar as contas t�s ac���:s:�a�=��s � ����s res;:-::=-�ve!s ;x:.,=
ôir.r.�::-os, tens e valores p�blicos Ca a�::-i:::.s��a;.�:: C..:.._-=:--2 � -=-=�.:..:�:..a, .!.:�=:cs!.·;e
cas !�::dações, empresas públicas, 2��a����; � .s-o::�-=�es !.::s�����!as cu
��=-� ca�sa a
rr-.;.n:::.::as pelo ?oóe:- Público !'eóeral, e as �e�:�� �-;-=�:ê�

�=�

II! - apreciar, para !!ns d� re;:.s::��- a ·�:ê·.A,·� 0---s a:os de
�ess=a:, a �ualGuer titulo, na a��:.��s�:a��o �:..:-�� e --�.-=-a, i�=:�s��e �.ias
f�n�ações 1ns�ituiôas ou �a�::.�as ?��o ?c�r� ?"�:�=-=. =�=���:�s a� ��=�a;�es
?ara ca�go �� natureza e�?ecial o� �:ov!..=.�=�� e� =--��ss�=, �e::
ó.as
concessões ôe aposentaôorlas, rP.fo:-r..as e ���s��s, ��sx.:7a'!as ê� :elto=!...as
pos:e��orcs que não altere� o funéar.e�to leça: �= ê:= =�=ess��i::>;

===

17 001 004 322·
158
722

1537
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USÃO DOS S-:::GUINTES D�STAÇUE' E: EMSNDAS PARA
UBSTITUIÇ.r�O DO INCIS IV DO �RTIGO B3 .ElJL El,�rnDA
040-2:
UTAHY HAGALHAFS
164-5 J!JTAHY MAGALHÃES
ICTOR FACCIONI
978-6 VICTOR FA<XIONI/
!tLIO ROSAS
PAULO �-l4..RQ'.R�;
-fA�CO N.ACBL
3392
UIZ AJ,;:;--=-::t':'O'l'P..DDRIGill'. i::: 1)..\...-qcy POZZA
RCY POZZA
54--8
ROIBRT-3 Cl.JNBA.
128-4 PAULO ROBBRTO CUl-nili
;

Ar+. . A1

TV

IV - realizar inspeções e a�d.:.����s de r.�ture,
za fi!1anceira, contábil, orça!?lentir::..a, o--;::'e:-�cional e
p�trib::>nie.l, inclusive qu2..ndo füre-:: rsqu.er-idas 1=el2.
Camara dos Deputados, Senaco Fece�G.l e tor i�ic�G.ti
va de co�issão técnica ou' de ir.0;1é!'it.o ri2s un:..dades
adni�istrativas dos Poderes Legis�2.ti�o. �xec�ti�o e
Jud.iciá�io e dema�s entidades re�e��ê.as·r.o i�ciso II;
v - !is=a�izar as contas nacionais �as e::?,es.as s�;:-:-a=cionau ôe ci:jo
capí:al so=ial a Uni�o participe, ôe fo:-ir.a ôire:.a ou c��ret.a, nos �e=os oo
r�speccivo trataôo constitutivo;

•

1 •

-

.17.
de

turno, com todos os argumentos que mostravam o caráter negativo
sua manutenção. O INESC encamin hou também telegramas �os

parlamen��

res em favor das emendas que foram defendidas pelo CNPIC. O

resulta

do da votação foi a supressão do referido Artigo. O Capítulo dos

1n.

dios foi aprovado e� 2� Turno com 423 votos favoráveis. A Constituin
te ·consagrou, portanto,· o direito dos índios. Na verdade, não foi
te�to ideal

o

e, sim, o possível dentro da correlação de fÔrças·no Con

gresso Constituinte.

O Seminário "Questão Indígena na Constituinte"., proposto e

organizado pelo INESC, teve os seguintes objetivos:

ai Realizar uma avaliação conjunta dos resultados

obtidos
ao longo do processo de elaboração do novo texto consti.
tucional no que se refere à questão indígena.

para
b) A partir desta avaliação, apontar novos camin hos
as próximas etapas de funcionamento do Congresso Naci�
nal particularmente no que diz �espeito às legislações
Ordinárias e Complerrentares à nova Constituição é ao fun
cionamento normal do parlamento através de uma atuação
nas comissões e subcomissões permanentes.
c) Avaliar a atuação das entidades e lideranças .indígenas
tanto no que se refere ao Congresso Nacional quanto na
sua luta dentro do poder Executivo e na sociedade nacio
nal como um r-odo.
Foi realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), em B rasília, nos dia$ 23, 24 e 25 de setembro de 1988.

Comp�

receram representantes das ,reguintes entidades: AB A - Assocüi.ção Bra
sileira de Antropólogos, ANA!/B A - Associação Nacional de Apoio ao
!ndio, CAPIB - Centro de Assessoramento às Populações Indígenas

Bra

sileiras, CCPY - Comissão pela Criação do Parque Yanornami,CEDI - Cen
tro Ecumêncio de Documentação e Informação, C'IMI - Conselho

Indig�

nista Missionário, CONAGE - Conselho Nacional dos Geólogos, .CPI· - Co
missão Pró-índio, CTI - Centro de Trabalho Indigenista, IAMA� Instituto de An
t.ropologia e Meio Ambiente, UNI - União das Nações Indígen.as.
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(ConL.)

CAPITULO

I- S('çi'\o

Art.82(corrE'sp. ao art.84
, único

do Pro·('to "

Prestará contas qualquer pessoa fí�
ele públ i.cc:1. que utilize..., arrecade, guard
por quAlqucr forma, administre dinhcir
rcs públi.cos, ou pelos quais a União re
inda, que em nome desta, assuma obriga
za pecuniária.
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Arls.80 e 8l(cor1·esp. aos arl.;s 82 e 83 do Pro't'l"O

Art. oo. As leis delcg�das serao elaboradas pel � c��selho �e Y.��istr0s,
J�vcnóo
a
dcleJaçao ser solicitada ao Congresso Nacional pelo Friaeiro-�i��s�ro.
l

§ lº N;lo sert'lo ohjcto de delegaç�o os atos da competência ex_:lus:.sa �o
1
1 �on9rcsso ��cional, os da competência p,ivativa �a Cámara uos De?ataéos o� �J
�cn�óo Federal, a matéria reservada á lei complementar, nem a legisla;IJ so�re:

1
I - organização ào Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira·
! e a garantia de seus membro�;
1

l

II - nacionalidade,
eleitorais;

cidadania,

direitos

individuais,

FJliticos

e

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

§ 2° A delegaçlo ao Conselho de Ministros terá a forma de resolu;lo do
congresso Nacional, que espec�ficará seu conteúdo e os termos do seu eT.ercJ�io.
§ Jc SP. a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso
Ga:ional, este� fará em votaçlo única, vedada qualquer e�enôa.
Art. 81. As leis complementares serio aprovadas por maioria absoluta.

97

002 002 301
1

F SÃO DOS SEGUINTES DES
TUIÇÃ DO CAPUT DO ART.82 D
JUTAHY MAGALHÃES
159
VICTOR FACCIONI
722
DARCY POZZA
1258
·• C �cedida co-autoria ao
TO CU HA, NARCISO MENDES, P

SEÇÃO IX
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA,ORÇAMtNTÁRIA,OPERACIONAL
PATRIMONIAL
EMENDAS PARA SUBSTI
Art.82(correso. ao art.84 do. Projeto "A"), cap\1t
EMEND N2 2040-2:
OJ\U"f\/\�1\J-.,Cv 1
A fiscalização contábil, financeira, operacional e
163-71 JUTAHY MAGALHÃES
978-6 VICTOR FACCIONI/HÉ- patrimonial da União e de todas entidades da adminis
tração direta e indireta, quanto aos aspectos de le
LIO ROSAS jlgalidade, lekitimidade e economicidade,· assim como a
1963-3 PAES LANDIM
aplicação das subvenções e renúncias de receitas, se
154-8 DARCY POZZA
Nacional mediante o contro
Const· tuintcs PAULO ROBER ra exercida. pelo Congresso
·.
ULO MArtQUES e MARCO MACIEL. le externo e pelo sistema de controle interno de cada
um dos poderes.
, .
: .
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T3X'l'0 DO DISPOSITIVO APH0VAD0

TÍTULO

-----·- --·-- -·· . -------'
IV- CAPITULO I-Scç�o VIII(Cont.)

Art.78(corresp. ao Ftrt.80 do Proje.to 11/\ 11 )� Cont.

§ 1° Se
o Presiôent.e ela Republica considerar o projeto. no teclo ou era
parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetJ�lo-à tctal ou
parclalm�nte no prazô óe quinze dias úteis, contados ela data elo recebir.:ento e
comunicará, ôcntro ele quarenta e oito horas, ao ?residente ôo Senaclo reôeral, os
motivos óo veto.

§ 2º O veto parcial somente
parágrafo, ôe inciso ou ele allnea.
§ 3º oecorriclo o prazo
República im?ortarà em sanção.

abrangerá

ele quinze

texto integral de artigo, ele

ôias, o silêncio elo Presiôent.e ela

§ 4º As razões do veto serão apreciadas em sPssão conjunta ôe�tro de
trinta clias a contar elo seu recebimento. o veto pode ser rejeitado por vo�o cla
maioria absoluta elos Deputados e Senadores, em escrutinio secreto.
§ 50 Se
o veto não for mantido,
promulgaçlo, ao Presidente oa República.

será

o

projeto

enviado,

para

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no§ 4°, o ve�o será
colocado na orõem-õo-ôia da sessão imediata, sobrestaõas as ôe�ais pro;>oslç�es,
até sua vot.açào final, ressalvaôas as matérias ôe que tratam o parâgra!o ú�ico
elo artigo 74, e o§ 20 õo artigo 76.
§ 7° Se a lei nAo for promulgaôa ôentro era quarenta e oito horas pelo
Presidente ela República, nos casos õos §§ 30 e 50, o Presi�ente �o Senaõ� a
promulgará. Se este nAo · o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do
senaõo r.,z!!-lo.

Art.79(cor.resp. ao art.81 do Projeto

11

A")

Art. 79. A mat�ria constante õo projeto õe lei rejeitaõo soraente poderá
constituir objeto ôe novo projeto, na mesma sessAo legislativa, meôiante
proposta õa maior ia absoluta õos membros ele qu _alquer õas Casas.
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Arts.76 e 77(corrcsp. aos arts.78 e 79 do Projeto "A")
Art. 76. A discussAo e vot�çAo dos projetos de lei de iniciativa ��
Presidente da República, do Primeiro-Hinistro e dos Tribunais Supe�iores te:à
inicio na CAmara dos Deputados.
§ 10 o Presidente da República e o Primeiro-Hinis�ro poderAo solicitar
urgência pa�a apreciaçAo de projetos de sua iniciativa.
§ 20 se, no caso do paràgrafo anterior, a CAmara dos Depu�ados e o
Senado Federal nAo se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em atê quarenta e
cinco dias, sobre a proposiçAo, esta deverà ser incluida na orde�-do-dia,
sobrestando-se a deliberaçAo sobre os demais assuntos, salvo quanto ao disposto
no artigo 74 e no§ 6º do artigo 78, para que se ultime a votaçAo.
§ 3° A apreciaçAo das emendas do Senado Fecleral pela Cá!l.<3ra dos
Deputados far-se-à, nos casos do parágrafo anterior, no prazo ôe dez dias,
observado o disposto no parágrafo anterior.
§ 4P Os prazcs do§ 2° não correm nos periodos de recesso ôo Congresso
Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.
Art. 77. O projeto de lei aprovado por urna Casa será revisto pela
outra, em um s6 turno de discussão e votação, sendo enviado· â sanção ou
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arq�ivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará â casa iniciadora.

Art.78(corresp. ao art.80 do Projeto "A")
Art. 78. A Casa na qual tenha �ido concluida a vo�ação, ou o Sena:1o
Federal, enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo,
o sancionará.
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SUOSEÇ�O II
DISPOSIÇÕES GEílAIS
i·.rt..72{cor:--�·:,p.

,,,:

é\O

art.75.'ào Projeto '.'A")

.

.

:1rl i ;i.cia. p.1ra o final ào Cr1f) i _t.u 1 o.

A:·t.s.71, e 75(corrcsp. nos arts. 76 e 77 rio i'C0JCL0"

hrt. 7�. Em caso dn relevancia e urçtncia, o rresidPnte da Rt>�:n11�,.
r�r solici!.õç[10 :io i'rimeiro-Y..1.nistro, podera ildotar 1:1edidils rrovi.sórJ;ir.. c:
torça õ� lei: ôcvPnd:, sut,r.etê-la!S óe J.r.t:'dinto, para conv<?rsâo, ao C-:-r.'J:·n,;·..,
1:.·,cional, c;uc, c-r.�;,;iclo em recesso, será co.ivocae!? extraordinarJar,ente p..1ra ;,,,
reunir no rra&o da cinco d�as.
1
?a:-ág,·afc, único. /\s meclidai; prov1s6rlâs ;,eró..,r4o cflcAclA, (),..�<,,. .1 1.,:.,
J ediçlo, se nAo forem convertidas em lei no prazo de trintn dJns, a partir da��,
., publicaçilo, ócvc;;do o Congresso llacion,"11 disciplinar as relações jurJ:dicas d<>l,,·,
decorrentes.
Art. 75. N�o será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos óe iniciativa exclusiva óo Presidente da Rep�blica ou
óo Primeiro-Ministro, ressalvado o dispo,;to nos§§ 3° e 4º d:, artigo 195.
IJ - nos projetos sobre or9an1zaçJo dos serviços administrativos ç�
Crirr.ara dos Deputados, do Sena�o Federal, dos TribUn.liS Federais e do Minlr.té�lo
' Público .

•

• •
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•
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tituintes derrotou a emenda sobre a pena de morte. Entretanto, faze
mos um chamado a

todos as entidades que lidam diretamente

com

questão da pena capital e com a defesa dos direitos humanos

si� para o fato de que o novo texto aprovado em plenário

a

no Bra

pressupõe

ainda a possibilidade de aplicação da pena de morte nos

casos de
---------

guerra declarada, conforme apresentado no texto do substitutivo

ao

Centrão. Ao nosso ver, esta sutil possibilidade abre espaço para ma

nipulações e interpretações diversas com conseqüências imprevisíveis.

Neste sentido, solicitamos a todas as entidades e person�

lidades que trabalham em prol dos direitos fundamentais

da

pessoa

humana que pressionem, desde já, os parlamentares constituintes

seus estados através de telegramas, cartas, visitas a seus
rios estaduais para que no último prazo para apresentação

das ao segundo turno de votação em plenário, elaborem nova

de

escritó

de

emen

emenda

propondo a supressão ao termo" ... salvo em caso de guerra

declara

não aplicação de tal pena em hipótese alguma. Por último,

cobrar,

da" ..., ao parágrafo 23 do art. 62, como medida preventiva para

a

também, aos parlamentares do seus estados que votem contra uma

ou

tra emenda do D eputado Amaral Neto, relativa a realização de um ple
biseita sobre a instituição da pena de morte no Brasil, que

deverá

ser votada no final deste 12 turno do plenário, nas Disposições Tran
sitórias, em final de março, inicio de abril.

Desde já, nos colocamos à disposição dessa entidade

qualquer infocmação complementar sobre esta questão. Em
uma sociedade justa e democrática, subscrevemo-nos.

/� /,D .

L.

.rr'".
li 'l,''

para

defesa

de

Atenciosame te,

�
#-t 1
• f,%orJ/Ac,
Flávio Mon iel da Rocha
/
Assessor de Direitos Humanos
'

Josê �v Moura Filho
Vicl-coordenador-Geral
J
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Com base nesses dados perguntamos: o que pretendem

constituintes com a adoção da pena de morte no Brasil? Reduzir
criminalidade? Acabar com o excesso de contigentes

esses
a

das penitenci�

riàs do País, através da truculência como método oficializado

pelo

Estado? Minorar o déficit público, através da economia no orçamento

das penitenciárias do Estado? Ou quem sabe mesmo, a depuração da so
ciedade pela sua própria eliminação nos moldes hitlerianos.

)·

Antes de votarem em propostas simplistas que não solucionam
o problema da violência, esses parlamentares deveriam saber, se

já

não sabem, que a criminalidade no Brasil só será amenizada, a curto

principa�

prazo, com uma maior eficiência do trabalho da polícia,

mente no campo preventivo, e a moralização da justiça na

aplicação

de punições rápidas e justas aos criminosos. A longo prazo,

lência só será eliminada com a implantação de amplas reformas

a

vio
so

ciais e econômicas, capazes de garantir trabalho, saúde, habitação,
educação, transporte, alimentação e lazer a maioria

da

população

brasileira. Ao contrário do que pensam, a pena de morte não tem

efeito educativo perante a sociedade, muito menos de economia

para

os cofres da União e Estados. O exemplo dado pelo Estado acaba

taminando a ação dos indivíduos e, para que a pena capital

sentasse uma economia rea] sobre os orçamentos, deveria ser

con

repF�

aplic�

da maciça e indiscriminadamente, o que também não deixa de ser

desrespeito pela ética, justificar financeiramente a eliminação

vidas humanas.

um

um

de

Talvez, esses parlamentares ainda não tenham percebido que ao

longo da história, a justiça tem evoluído no sentido

de

superar a

vingança pessoal. Porque fazer justiça não significa aplicar
ções que imitem o crime.
repara o erro cometido.

Ademais,

pun2:_

trocar uma vida por outra não

Felizmente, a consciência maior de 392 parlamentares cons
INESC
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hoje,

como um dos articularores do "Centrão", continua

liderando

a ação de extrema direita dentro da ANC.
No universo de parlarrentares

constituintes que votaram

favor da pena de morte existem dois grupos: aqueles
tal proposta por convj cção e que,

,1pcs,n

que

de proferi_rern um

pseudo-dernocrático,se traem ao votar cm uma emenda

a

defendem
discurso

que e contra o

princípio elementar da democracia: o dLreito e garantia à vida;
aqueles que. pela pressão das bases, mesmo não esclarecidos

e

a

res

peito das conseqüências sociais pela aplicação da pena capital, aca
bam votando em tal proposta por receio de perderem dividendos eleito
rais.
Desta forma, dos 90 parlamentares que votaram
do Deputado Amaral Nelo, 34 são cJo
PTB, 1 do

J > MIW,

na

emenda

32 do PFL, 16 do PDS, 6 do

PDC e o Deputado Feres Nadcr que era do PDT, mas que foi
mu

expulso da bancada por votar na emenda do "Centrão" relativa a

dança do Regimento Interno da ANC. Est�s números representam respe�
tivamente que 11,4% da bancada PMDB na ANC votou a favor da pena de
morte, 24,3% da bancada do PFL, 42� da bancada do PDS, 32% da banca
da do PTB, 16,6% da bancado do PDC na ANC.
A nível da Federação, a Região Nordeste sai na frente

reu

nindo parlamentares de 9 Estados, somando 30 votos que equivalem

a

34% do total dos 90 parlamentares favoráveis à pena de morte; em se
guida a Região Sudeste com 3 Esta�os, somando 28 votos equivalentes
a 31,2% do total; depois a Regjão Norte com 4 Estados e 1
rio, sornando 15 votos equivalente a 16,7% do total;

a

Territó

Região

com 2 Estados, sornando 10 votos equivalente a 11% do total e,

Sul
por

último, a Região Centro-Oeste com 3 Estados e o Distrito Federal,so
mando 7 votos equivalente a 7,8% do total. Alim do que, 18 parlame�
tares se abstiveram, indicando que o número de adeptos da pena

de

morte no Congresso Constituinte ainda pode aumentar.

INESC
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de influência·- cada ·vez mais visível

nos bastidores das elites.

A lógica dos defensores da pena de morte pressupõe que
sistema jurídico seja infalível e que os homens são totalmente

o
res

ponsáveis por seus atos. Entretanto, a realidade é outra.

Sabemos

que a justiça é falível e que o erro judiciário existe em

qualquer

sistema, o que torna ainda mais grave no caso da aplicação Ja
capital, pela-sua irreversibilidade.

Já foram comprovados

pena

inúmeros

casos de erro judicial em vários países. Na Alemanha já foram regi�
trados, segundo a Anistia Internacional, 27 casos de execuçoes

de

pessoas inocentes desde o começo deste século. Isto

em

sem

levar

conta a chacina promovida pelo regime nazista, nos campos de concen
tração durante a II Guerra Mundial.
No Brasil, o processo de condenação à pena de
tornaria uma espécie de

II

loteria

11,

determinada por inúmeros

ocasionais tais como a existência:de testemunhas oculares

-

morte

se

fatores
equivoc�
e

das,. excesso de z elo da promotoria,traoalho policial inadequado
venal, advogados de defesa inaptos, evidências circunstanciais

con

clusivas, a pressão da sociedade e a carga de preconceitos dos juízes
e jurados, que certamente levaria réus de crimes idênticos a

penas

diferenciadas, da prisão com fiança à cadeira elétrica.
Diante destas considerações e difícil admitir, que em pl�

no final do

século vinte ainda existam 90 parlamentares constituin

tes que acreditam na aplicação da pena de morte como solução

para

os grandes males sociais e econômicos que afligem a sociedade.
Obviamente, a origem da Emenda no Congresso Constituinte,
que propõe a instituição da pena capital não poderia ser outra:
Gabinete do Deputado Amaral Neto

o

(PDS-RJ), que pretende resgatar o

período da tortura nos porões das prisões e quartéis em crime à luz
do dia em praça pública. Convém lembrar que este Deputado sempre es
teve apoiado pelos setores mais reacionários da ditadura militar

ses, o.

e
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la pena

nos

de morte, seja esta institucionalizada ou não. Mesmo

EUA, com um patamar de justiça social mais elevado, como
o Sr. Leroy Collins, ex-Governador da Flórida, em um

objetivou

artigo

do p�

riódico "S:t. Petersburg Times", de 19.05.86: "As razões pelas quais
se executa um ser humano continuam sendo anormais e dependem da

ri

queza, poder e muitas outras circunstâncias pouco comuns. A maioria
dos executados são pobres e não têm amigos influentes".
Imaginem aqui no Brasil. De fato, a instituição
de morte serviria simplesmente para oficializar

a

da

pena

carnificina

jã

existente no dia-a-dia pelas diversas "gangs", esquadrões da morte,
pistoleiros profissionais e grupos
da

especiais de combate

ao

crime

polícia civil e mjJitar.
Do mesmo modo, a discriminação fica ainda mais clara qua�

do envolve a questão racial. Nos EUA, por exemplo, no Estado do
xas, um negro que mata um branco t0m 87 vezes mais chances

-

Te

de

ser

condenado à morte do que um negro que mata outro negro. E, num

cri

me de caractcrístjcéls scmclhrintcs, um negro Lcm o risco

vezes

5

maior do que um branco de recebex a pena capital. No Brasil,

mesmo

com um racismo "camuflado", or i un.do dos tempos coloniais,a situação
não seria diferente. Com certeza, caso a pena de morte fosse aplic�
da,os negros seriam os primeiros a passar pelo corredor da morte.
[ludo is Lo, !;.iCm J alélr 11a poss i.billdadc de erro ju<licial.T�
de dos processos judiciais e nas falhas decorrentes de uma
ra jur.í.dica que pcrmil.0 ciuc

,:-i

estrutu

impunicJndc grasse solta pelos corredo

res da justiça brasileira. Isto sim é gue deveria ser combatido com
eficiência. A reformuJaç5o de uma jusLiça severa e isenta, capaz de
apurar os fatos e de jr ãs 61timas conseqüências na aplicação de p�

nas, sem se importar com o "caJibrc" do pistolão, que, porventura ,
esteja atrás do eventual criminoso

INESC

e sem submeter-se

ao
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o INESC deverá atuar, abrindo canais para uma intervenção mais efeti
va na elaboração das leis ordinárias.
IV

ASSESSOR.ID\ Dm!GENA

A Assessoria da Questão Indígena no segundo semestre atuou

em três frentes. A primeira, foi continuar o trabalho

de

acompa�h�

mente do processo de elaboração da nova Constituição, quando

se

de

ram as votações em segundo turno e a do texto final. A segunda , foi a
organização de um seminário para avaliação do tratamento da

f

questão

indígena na nova Carta; da atuação das entidades durante os vinte me

ses de elaboração da mesmd; das perpectivas de atuação da nova

fase

do processo, quando se dat';á a regulamentação dos artigos remetidos à
•

I

Legislação Ordinária e Co�plementar. A terceira, foi a manutenção do.
trabalho de apoio às pop�lações indígenas e entidades da .área com as

quais o INESC mantém relação.

IV.l - ASS181M!BLltIA RACIOWU. CONSTifflINTE

-

Com a vitória das proposições indígenas em 12 turno

tratadas no Informe de Atividades do 12 semestre de 1988 - coube
entidades reunidas no Conselho Nacional Povos Indígenas

já

às

na Constituin

te - CNPIC, analisar o texto aprovado ·e definir sua atuação para

a

votação em Segundo Turno. Considerou-se que o Artigo 26 Inciso V, Ca

pítulo III, que tratava dos extintos aldeamentos indígenas, ainda se

mostrava negativo aos interesses dos índios. O CNPIC elaborou

textos, distribuídos pelo INESC aos parlamentares. O primeiro,

três

diri

gido aos constituintes favoráveis à questão indígena,pedindo aos me�
mos para renovarem seus votos para a supressão do referido Artigo. O
segundo, entregue aos parlamentares ausentes no 12 Turno, pedindo
sua presença e o voto pela supressão do Artigo. O terceiro, para

parlamentares que votaram favoráveis à manutenção

do

Artigo

a

os

no 12

•2•

população.
O problema principal, ao se analisar a questão da pena de

morte, está primeiro em dissociá-la de uma postura meramente emocio
nal e, em segundo,de nao avaliá-la pela ótica individual, ou

seja,

algum amigo ou parente vítima de um crime hediondo terá uma

reação

de envolvimento pessoal. Evidentemente, qualquer pessoa

que

tenha

emocional agressiva ou mesmo se tornará um adepto da instituição da

pena de morte como solução para o seu caso.

será

Entretanto, a questão que levantamos é a seguinte:

qu<:1 fazer ºjustiça com ns própr i ,1:1 mãos" resolve o problema da

vio

lência generalizada da sociedade? Claro que não. Se isto resolvesse

o problema, a sociedade mergulhar ü1 em mais um banho de sangue para
tentar acabar com a criminalidade. Ademais, estudiosos apontam

na Çidade de São Paulo morre anualmente, em confrontos
e ia, um número àe pessoas cinco vezc.s·s maior do que

o

com

das

que

a pol!

pessoas

executadas na Africa do Sul, cm um pcrí.0do equivalente, e isto,pelo

que constatamos, só tem gerado mais violência.

De acordo com estudos da Anistia Internacional e da

a pena de morte nao contribui de forma alguma para reduzir a
nalidade, assim como sua suspensão, por exemplo, em alguns
dos EUA, não acarretou necessari�mcntc

no

ONU,

crimi

estados

aumento de crimes

vio

lentos. Pelo contrário, esses estudos levantaram inclusive a hipót�
ss ds um aumento c.lc llomic lulos,

11-.1

mculcla cm que, o estupro, o

bo e o seqGestro tornArnm-sc punivicA com a morte, estimulando
criminoso a eliminar sua vitima e possíveis testemunhas.

rou
o

Por outro lado, não poacmos esquecer o massacrante proce!

so de estratificação social existente de modo geral nos países

do

Terceiro Mundo, onde os pobres, os analfabetos, membros de minorias
raciais ou religiosas e demais margjnalizados econômica e socialmen

te que compõem o grande espectro da sociedade, são os atingidos

p=
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Brasília, 11 de março de 1988

"IA dies1t.nmição de].ilberada e
ins1titucioJIDal
de 1llUlll!la vida hummnairna por parte do Estado é
a maior degradação à
dignidade
hummana
qime se pode conceber". Arthur Golaberg,
juiz ex-integrante da Corte Suprema dos

EUA. ( 16 . O 8 . 7 6)

Caros Amigos,
No momento cm que a qucsLao da pena de morte e discutida
e votada no plenário da Assembléia Nacional Constituinte(ANC),
mesmo tempo em que esta discussão toma um novo impulso no
sociedade, trazendo à tona diversos argumentos
instituição da pena capital, o Instituto

de

ao

seio da

a favor e contra a
Estudos

s6cio-Econ6

micos(INESC) não poderia ficar insensível a tal debate e aproveita

-

o momento para divulgar a relação daqueles constituintes que
ram à favor da pena de morte, e fazer algumas consideraç�es

vota
sobre

o tema.
A população brasileira assiste at6nita ao crescimento da
viol�ncia tanto no campo como nas cidades, e a insegurança,
conseqüência imediata, passa a ser uma das primeiras

como

preocupações

do cidadão, principalmente nas grandes cidades. Sem dúvida,
indices de violência têm atingido níveis insurportáveis,

os
fazendo

com que o número de defensores da pena capital tenha aumentado nos
últimos anos. Em parte, este aumento se explica também pela

manei

ra corno é tratada a questão nos meios de comunicação, principalrne�
te a TV e o rádio, que com urna visão sensacionalista

contribuem

apenas para estimular sentimentos de vingança e ódio, cujo result�
do prático é gerar mais violência sem qualquer impacto real sobre a 93J..lrél"Ça da

INESC
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A NOVA CARTA
Titulo li - Dos Direitos e
Garantias Fu11dame11cais.
Capitulo 11 - Dos Direitos
Sociais.
A rt. 7 ° S ào direitos dos tra·
balhadores urbanos e rurais, além
de outros que uisem à melhoria de
sua condiçllo social:
1 - a relaç ão de emprego é
protegida contra a despedida ar
bitraria ou sem justa causa, nos
termos de lei complementar. que
prcuerá indenizaçllo compensa
tôria. dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em
caso de desemprego iriuoluntário;
111 - fundo de garc111tia do
tempo de seruiço;
1 V - salário 111i11imo, fixado
em lei. 11acio11alme11te unificado,
capa:: de ate11der ds suas
11r<·essidades uitais básicas e às de
s11a familia, como moradia, alimen·
tação. educaçào, saúde, lazer,
11est ruirio, higie11e. transporte e
pnwidii11cia social. com reajustes
perio<iicos, de modo a preseruar·lhe
o poder aquisitiuo, uedada sua ui11·
culciçào para q11alq11er fim;
V - piso salarial proporcional
à extensão e à complexidade do
trabalho;
VI - irredutibilidade de
salârio ou ue11cime11 to, saiu o o
disposto em conue11çào ou acordo
coletiuo e 110s casos em que os uew
ci111e11 tos dos {uncio11ârios públicos
excederem ao teto res11lta11te da
remwieração bâsica do nível mais
alto da carreira ou da classe fun·
ciu11al acrescida dos adicionais
próprios e por tempo de seruiço;
VJJ � garantia de salário,
111111ca inferior ao mínimo, para os
<111e percebem
remuneração
uariúucl;
décimo-ter ceiro
VJJJ
salcírio. com b(IS<' na rem1111rroçcio
i11tegral uu no ualor da aposen·
tadoria;
remuneração d o
IX
trabalho noturno superior à do
di11mo;
X - participação nos lucros,
011 resultados. desvinculada da
rem ,mernção, e. excepcionalmente,
rw gestão da empresa, conforme
definido em lei;
Salário-família aos
XI
depe11cler1tes;
Xll - duração do trabalho
normal 11ão superior a oitp horas
diárias e quarenta e quatro
semC1nais, facultada a compen
sação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou con·
ue11ção coletiua de trabalho;
XJIJ - jornada máxima de
seis horas para o trabalho realizado
em tur11os ininteruptos de
rcue.zamen to, saluo negociação
coletiva.

111

h,•,llluto de Estudos S6cio-Lf'C''"'l1111u»
Supercenlor Vona,,c:,n ,'O(JO

XIV - Repouso sema
nal remunerado, prefe
rencialmente aos clo
rningos
XV
Serviço extraordinário com remu
neração no mínimo· su
perior em cinquenta por
cento à do normal.
XVI - Gozo de férias
a nua is remuneradas
em. pelo menos, um ter.
�·o a mais do que o ·salá·
rio normal.
XVII - Licença re
munerada à gestante,
sem prejuizo do empre
go e do salário, com' a
duração de 120 dias.
bem como, nas mesmas
condições. licença pa
ternidade de 8 dias aos
que preencham requisi
tos fixados em lei.
XVIII - Aviso prévio
proporcionar ao tempo
de serviço, sendo no
mínimo de 30 dias. nos
termos da lei.
XIX - Redução dos
riscos Inerentes ao tra
b,dt10. por melo de nor
mas de saúde, higiene e
segurança.
X X - Adlclor:ial de re
muneração para as ati
vidades Insalubres, pe
rigosas ou penosas; na
forma da lei.
XXI - Aposentado
ria.
XXII - Assistência
gratuita aos filhos e de
pendentes até seis anos
de idade, em creches e
pré-escolas.
XXIII - Reconheci
mento das convenções e
acordos coletivos de tra
balho.
XXIV - Proteção em
face êla automação. na
forma da lei.
XXV - Seguro contra
acidentes de trabalho. a·
c,1rgo do empregador,
sem excluir a lndenlza
ç.io a que este está obri·
gado. quando incorrer
<'111 cloln ou culpa. ____ --.
XXVJ - Prnzo presc:rl
cíonal de cinco anos.
contados da lesão de di
reito originário ele rela
c,io de emprego, salvo
na t1ip6tcse de extinção
do contrato de trabalho.
qu:inclo e�te prazo se es
got:t rú clols anos após o
término da relação de
emprego. Em se tratan
do <le trabalhador rural.
a prescrição somente
ocorrerá apôs o decurso
de dois anos da c:essaçáo
do contrato de trabalho.

XXVII- Proiblçáo de
diferença de salários e
de critérios de admissão
por motivos de sexo,
Idade, cor ou estado cl·
vil.
XXVIII - Proibição
de distinção entre traba
lho manual, técnico e In
telectual ou entre os
proflsslona Is respecti
vos.
XXIX -- Igualdade de
direitos entre o traba
lhador com vinculo em
pregatícln permanente
e o trabalhador avulso.
XXX - Prolbiçóo de
qualquer discriminação
no tocante. ao salário e
critérios de admissão ao
trabalhador portador de
deficiência.
§ 1 o - A lei protegerá
o salário e definirá co
mo crime sua retenção
clolosa.
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t-!A UHLTIMA RODADA DE VOTAÇAO A PROPOSTA DE IGUALAR OS DIREITOS
NTF.E TRABALPADORES :PERMANENTES E AVULSOS FOI A QUE RECEBEU MAIS VOTai
(442 CONTRA 13 E 4 ABSTENÇOES), SEGUIDA DA EMENDA QUE PROIHBE OUAL
UER DISCRIMINAÇAO SALARIAL E CRITEHRIOS DE ADMISSAO AOS DEFIÇIENTES
(439 CONTRA 3), DA QUE PREVEH LICENÇA DE 120 DIAS AA GESTANTE(429
ONTRA 112 E 3 ABSTENÇOES) E DA PROIBIÇAO QUE DETERMINA UM PRAZO DE
ANOS PARA A PRESCRICAO DE DIREITOS TRABALHISTAS(405 CONTRA 22 E
14 ABSTENCOES). AS OUTRAS PROPOSTAS APROVADAS - REMUNERAÇAO ESPECIAL
�E CINQUENTA POR CENTO SUPERIOR AA DO NORMAL PARA A HORA EXTRA,
�VISO PREHVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DE 30 DIAS,
�AGAMENT01DE MAIS 30 POR CENTO PELAS FEHRIAS- NAO RECEBERAM MAIS DO
UE 380 VOTOS FAVORAHVEIS.
FORAM REJEITADAS AS EMENDAS QUE PREVIAM O REAJUSTE AUTOMAHTI•
�O DOS SALAHRIOS, PROVENTOS E PENSOES.SEMPRE QUE O IHNDICE DE INFLA
AO ATHlGIR 1 O POR CENTO( 380 CONTRA 1 07 E 15 ABSTENCOES), A CO-GES•
�AO NO CONTROLE ACIONARIO DA EMPRESA(341 CONTRA 107 E 15 ABSTENCOES),
A ORGANIZAÇAO DE COMISSOES POR LOCAL DE TRABALH0(278 CONTRA 147 E
19 P..Bt�TENÇOES), O ACESSO , ATRAVEHS DE SINDICATO, AAS INFORMACOES.
ADMI.:ISTRATIVAS E AOS DADOS ECONOHMICOS E FINANCEIROS DAS EMPRESAS
(328 CONTRA 104) E A PROPOSTA DE PROIBIR O TRABALHO DO MENOR DE 14
ANOS(?73 CONTRA 112).
O ARTIGO OITAVO, QUE TRATA DOS DIREITOS ASSEGURADOS AA CATEGORIA
DOS TP...ABALHADORES DOMEHSTICOS, O ARTIGO DEHCIMO, QUE FACULTA A LIVRE
AS:,OCIAÇAO PROFISSIONAL OU SINDICAL, O ARTIGO DEHCIMO PRIMEIRO, QUE
PREVEH O LIVRE EXERCIHCIO DE GREVE, O ARTIGO DEHCIMO SEGUNDO, QUE
· ASSEGURA A PARTICIPAÇAO DOS TRABALHADORS EM TODOS OS OHRGAOS ONDE
SEUS INTERESSES SEJA M OBJETOS DE DISCUSSAO E DELIBERACAo' E, FINAL•
MENTE, O ARTIGO DEHCIMO TERCEIRO, QUE RESERVA, NAS EMPRESAS COM MAIS ·
DE CIJ�QUENTA FUNCIONAHRIOS, PELO MENOS 1 O POR CENTO DOS CARGOS AOS
MAIORES DE 45 ANOS, DEVERAO SER VOTADOS ATEH QUARTA-FEIRA, ENCERRANDO
o SEGU?mo CAPIHTULO DO TIHTULO ÍI' QUE TRATA DOS DIREITOS DOS TRABA
LE/..DORES.

o.ss. : SEGUE, VIA CORREIO, o TEXTO INTEGRAL SOBRE os DIREITOS
Ii·!E

se.

TIAS F'UNDAt-!ENTAIS.
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ONSTITUINTE: INFORMATIVO INESC

BRASII,IA, 26'.02.88

•

NR.034

APOHS O RECESSO DE CARNAVAL, QUANDO, COMO DE COSTUME, O PLENARD
A CONSTITUINTE FICA ESVAZIADO, E AINDA EM MEIO AO LIXO DE SERPENTI
AS E CONFETES DEIXADOS PELO BLOCO ''PACOTAO'', OS PARLAMENTARES VOL
ARAM COM TODA DISPOSICAO PARA RECUPERAR O TEMPO PERDIDO.
E NADA MAIS ADEQUADO DO QUE A VOTAÇAO DO ART.7, QUE VERSA
OBRE OS DIREITOS DOS TRABALHADORES, PARA QUE O POVO E O ELEITORADO
RASILEIRO VEJAM DE QUE LADO ESTAO OS CONSTITUINTES.
PARA QUE SE CHEGASSE AA VOTAÇAO DESSE CAPITULO, FORAM QUASE 2
�ESES DE NEGOCIACOES SEM RESULTADOS. NA MESA HAVIA BASICAMENTE 3
ROPOSTAS PARA A PRINCIPAL QUESTAO: ESTABILIDADE. NA PRIMEIRA, O TEX
TO DA SISTEMATIZAÇAO QUE PREVIA A PROTEÇAO DO TRABALHADOR �ONTRA A
ESPEDIDA IMOTIVADA , RESSALVADOS OS CASOS PREVISTOS EM LEI.,
NA
EGUNDA, A PROPOSTA DO ''CENTRAO'' QUE, A PRINCIPIO, QUERIA REMETER
'ODA DISCUSSAO PARA A LEGISLAÇAO pRDINARIA, MAS DEPOIS, CEDENDO AA
L'F.!!!A DA INDENIZAÇAO PROPORCION,J\L ADMITIU INCLUIH-LA NO TEXTO CONS-
'ITUCIO�AL., E, POR ULTIMO, A PROPOSTA DOS PROGRESSISTAS QUE ALEHM
�E G;\RAt!TIR A ESTABILIDADE CONTRA A DESPEDIDA !MOTIVADA, PREVIA A
fULID�DF DO ATO DE DISPENSAR POR PARTE DO EMPREGADOR, ADMITINDO INDE
�IZACAO EM CASOS ESPECIFICOS CONFORME A LEI.
l
Pi\!\A SURPRESA DE VAHRIOS SINDICALISTA S E DA POPULAÇAO EM GEP-P.4
{\ LID8Rf,NCA DO PMDB FECHOU UM ACORDO COM O '-' CENTRAO'' PARA O FIM DA
�STABILIDADE. EH ''ADMISSIHVEL'' VER PARLAMENTARES . COMO ARTHUR
DA
fA!IVOLA, BERNARDO CABRAL, MAGUITO VILELA, ALFREDO CAMPOS, VIRGILDASIO
DE SEm:A, ENTRE OUTROS, DESCOMPROMISSADOS COM OS INTERESSES PRIMOR
�IAIS DOS TRABALHADORES, VOTAREM NESSE ACORDO. M�S, INFELIZMENTE,
t:ARIO COVAS, JOSEH RICHA, FERNANDO rJENRIQUE CARD,PSO, POMPEU DE SOUZA,
1'80T01!NIO VILELA FILHO, MAURIHCIO FRUET, MAURIHC'IO CORREIA, ENTRE OU
tROS, FECHARA� O ACORDO COM O ''CENTRAO'' CONTRA OS INTERESSES DOS
':T'f�ABA!..HADORES.
r
A JUSTIFICATIVA PARA CHEGAR AO ACORDO DADA PELA LIDERANÇA DO
P;'-1PB, PARTIU DE AMEAÇAS FEITAS PELO PALACIO DO PLANALTO DE QUE SERIA
CRIADO UM IMPASSE COM RELAÇAO AA QUESTAO DA ESTABILIDADE, CASO O PMDB
NAO FIZESSE ACORDO COM O ''CENTRAO''• E OS LIDERES CONSTITUINTES ,•
ÇO?-� RECEIO DO CHAMADO 1 'BURACO NEGRO'' E DE ACIRRAREM AINDA MAIS A
fUFTURA DO ESTADO COM A SOCIEDADE CIVIL ACABARAM ADERINDO AO ''ACOR
-�AO' 1, FAZENDO CAIR POR TERRA A ESTABILIDADE.
SE FORMOS PENSAR ASSIM, A EMENDA DE 5 ANOS PARA SARNEY JAH ES
)ARIA APROVADA, POIS O PLANALTO TEM INVESTIDO PESADO NESTE PONTO, E
RESSIONADO OS PARLAMENTARES.
t,LEHM DA ESTABILIDADE, F'ORAM VOTADAS NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE
,UTRAS QUESTOES IMPORTANTES PARA O TRABALHADOR, COMO O SALAHRIO MIH•
IMO UACIONALMENTE UNIFICADO, PISO SALARIAL PROPORCIONAL AA EXTENSAO
'COMPLEXIDADE DO TRABALHO, IRREDUTIBILIDADE DE SALAHRIO OU VENCIMEN•
O, DEHCIMO TERCEIRO SALAHRIO COM BASE NA REMUNERACAO INTEGRAL, REMU
IERACAO DO TRABALHO NOTURNO SUPERIOR AO DIURNO, PARTICIPAÇAO NOS
,UCROS DESVINCULADO DA REMUNERAÇAO, SALAHRIO-FAMIHLIA, DURACAO DO
fü\BP.L!l O NAO SUPERIOR A OITO HORAS DIAHRIAS E QUARENTA E QUATRO SE�ANAIS, JÔRNADA MAHXIMA DE SEIS HORAS PARA O TRABALHO REALIZADO EM
TURNOS ININ1En�UPTOS DE REVFZAMRNTn.
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PLENÁRIO PRÓ· PARTICIPAÇÃO
POPULAR· RJ
VAMOS EXIGIR DIRETAS. EM 88
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A Nação vive hoje uma de suas piores crises. Aos grdves problemas p�
líticos e institucionais vêm somar-se dificuldades econômicas poucas
vezes registradas em nossa história. A situação social do país é rnaE
cada há muito por brutais desigualdades que marginalizam a maioria da
população e cujos tristes resultados estão diante de nossos olhos, na
miséria do campo, nas favelas, nos milhões de menores abandonados. A
credibilidade dos que se ap�gam ao poder diminuiu assustadoramente e
ameaça levar à ruptura do processo de tx:ansição democrática :::i:ue se eE,
cerra com a promulgação da Constituição.
A incompetência governamen
tal de gerir a economia e de enfrentar os problemas da divida externa
e interna geram o aumento da inflação e as dificuldades na oferta de
empregos com o sufoco dos trabalhadores assalariados e dos pequenos e
médios empresários. A eleição direta para a presidência da Repúbl.!,
ca, em novembro deste ano é, assim, indispensável para atender aos a�
seios gerais da Nação. Cumpre aos parlamentares do Congresso Const!
· tuinte, com poder de fato para impor a vontade da população neste mo
mento, a fidelidade aos compromissos assumidos quando eleitos, no se�
tido de estabelecer o mandato de 4 anos, como exige o povo, comprorni�
so, de resto, assumido por todos os políticos na implantação da Nova
República. Cumprimos nosso dever de conclarnar a sociedade civil e
exigir, com energia e indignação cívica, a realização de eleições di
retas para a presidência da República até novembro deste ano.

DIA NACIONAL DO BASTA

4 DE MARCO

• TODOS A BOCA LIVRE - Dia 4 de março a partir das 16 h
na Cinelândia, Praça JN e Central do Brasil

e BARULHAÇO das 16 às 16h15 - com buzinaço e apitaço

• ATO POBLICO às 19 h
Clube de Engenharia - Av. Rio aranco 124, 209 andar
VISTA AMARELO

OAB/R.J - PLEN,itRIO PRÔ-PARTICIP.f\CÃO POPULAR - CUT - CGt
FAMER.J - FAFER.J - FORUM DAS ESTATAIS - ANDES - UEE-RJ
PDT - PT - PC do B - PSB - PCB - PV - FLUPEME - CEJ)AC
CLUBE DE ENGE�HARIA - SIND. ADVOGADOS/R.J - CREME.RJ
SIND. METALúRGICOS/RJ - SINMED/RJ - SIND.TELEFÕNICOS/lU
ASSIBGE - AJUP - ADUFF - ADUI�I-RIO - IPCN - AC�T - AFAT
ARTICIJLACÃO NAC. SOLO URBANO - AIJB

•' 1

'

Temos que saudar, corn alegria, a adoção do princípio de participação popular na
ordenação da vida política do país e das instituições nacionais, no primeiro artigo da nova
Constituição votado pelo Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, atendendo as aspi
rações expressas nas emendas populares. Resta, ainda, assegurar a incorporação dos instru
mentos que viabilizem esso participaçílo, tal corno estavam contidos no projeto aprovado pe
la Comissão de Sistematização, permitindo ao povo participar diretamente das decisões que
respondem aos seus anseios e prornov�rn seus legítimos direitos.
Foi sob a alegação de .urri princípio majoritário que recentemente se fizeram mu
danças regimentais. Essas mudanças podem, no entanto, retardar intoleravelmente a pro
mulgação da Carta Magna e fazer desaparecer av1rnços importantes, fruto de um amplo e
maduro entendimento entre as forças polfticas mais sensíveis às aspirações das verdadeiras
maiorias nacionais e de um inédito e fecundo processo de participação da sociedade na ela
boração constitucional. É preciso que este esforço de entendimento se mantenha à altura do
momento constituinte, sem confundir-se com conchavos que resultariam em inaceitável re
trocesso. Os capítulos da nova Constituição - dos Direitos Individuais à Ordem Econômica e
Social e até as Disposições Transitórias - não podem ser o resultado de barganhas imediatistas e conjunturais, mas devem levar em conta o clamor do povo por reformas e mudançasJ'
profundas. Só assim a Constituição traduzirá um pacto da nação com seu futuro.

W

A questão do sistema de governo deve ser tratada com a maior responsabilidade,
buscando soluções menos frágeis e menos' permeáveis às crises que ameaçam a normalidade
de nossas instituições democráticas. A duração do mandato presidencial e a fixação de datas
para as próximas eleições, não podem ser tratadas sem levar ern conta os anseios do povo por
decisões que marquem o fim de urna transição e a legítima inauguração de uma nova etapa
da v.�9� nacional.
A Presidência da CNBB apela para a responsabilidade de todos os cristãos na hora
que estamos vivendane sugere que a·s Qioeeses do Brasil divulguem amplamente o, presente
texto, para que os eleitoi:es oonsclet1te� t:êhHatn àil'i�a tehlpd aê fâzer valer suas justas aspirações junto aos Constituintes que os representam.
Que Deus proteja o Brasil.
Brasília, 30 de janeiro de 19_138_

+ Paulo Eduardo Andrade Ponte
Vice-Presidente da CNBB

+ Luciano Mendes de Almeida
Presidente da CN0B

+ Antônio Celso de Queiroz
Secretário Geral da CNBB
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Nota da Presidência sobre o momento nacional

30/01/1988
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URGf:NCIA DE GRAI\OES DECISôES
:

-

Estamos nos aproximando
do prazo fatal para a-definição dos destinos da nação.
'
Tudo depende das decisões que devem ser tomadas agora, np grave momento que
atravessamos, porque amanhã será tarde demais. Não há mais tempo para ilusões. É preciso
enfrentar a real idade.
Convivendo com o povo, em todos os se�s estratos e segmentos, a Igreja tem uma
,
visão desta realidade que nos leva, por dever pastoral, a alertar toda a sociedade sobre a se
riedade da crise que nos envolve.
A situação social vem se deteriorando em ritmo acelerado, �mpurrando para uma
cre�cente
marginalização
a grande maioria humilhada do povo.
,

I

. O sentimento nacional é de frustração. Foram frustradas as ,esperanças que nas.:
ceram com o fim do ciclo militar, com ·a inauguração da transição demecrética e ,com os
planos de superação não inflacionária da recessão e do desemprego., A inflação não fo'i, redu
zida e ameaça escapar do controle. Caíram os investimentos produtivos e aumentou·a espe
cul�ção financeira. O desempre_g9 .n�? dimintf i,u � os salários reais se aviltaram. As catego
rias profissionais mais organizadas tE�ntam defender-se, cónseguindo vantagens que são logo
repassadas às tarifas e aos preços, recaind9 sobre o povo indefeso.
O senso moral e a consciôncia da responsabilidade dvica estão alarmantemente
desgastados. A corrupç�o continua impune e protegida por uma tolerancia que chega às raias
da conivência. Como essa deterioração vem do alto, ela perrneia toda a sociedade. Na falta
de um gesto realmente significativo que demonstre ao povo não haver pacto possível com a
corrupção, cai-se num imobilismo, com a degradação do senso de dignidade nacional e da ca
pacidade de indignação ética.
É da frustração coletiva que se alimenta a cólera do povo. E não nos iludamos, a
insatisfação popular poder� explodir e assumir proporções convulsionais de consequências
catastróficas.
Não julgamos das intenções dos responsáveis pelo destino da nação. Não subesti
mamos o peso das dificuldades que eles enfrentam. Externamente, credores exigem o paga
mento de dívidas unilateralmente majoradas. Internamente, pressões dos grandes interesses
econômicos, clientelísticos e corporativos bloqueiam as políticas de combate à recessão, à
inflação, bem como impedem a superaçlfo da dfvída interna e da enorme dívida social.
A gravidade da situação torna intolerével a distância entre a retórica e os fatos.
O povo se sente traído. Estamos correndo o gravfssimo risco de fazer abortar as imensas es
peranças depositadas na transição democrática. A sociedade, - insuficiente e mesmo, por
vezes, tendenciosamente informada - tem a impressão de que se faz a Constituição de costas
para ela e receia que tenham sido inúteis seus esforços de apresentação de sugestões, de
participação em audiências nas subcomissões, de assinaturas e defesa de emendas populares.
Oe fato, lobbies poderosos tentam fazer prevalecer seus interesses sobre os inte
resses do país. Criou-se urn clima em que a compra de votos e a ameaça de perda de cargos e
de mordomias servem a um fisiologismo político que perdeu o decoro e deve ser repudiado
por todas as formas e com a maior veemência. Urge, portanto, apoiar toda medida sincera e
eficaz que possa recuperar credibilidades fortemente desgastadas.
Contra a desesperança, entretanto, ainda é preciso e possível esperar. Existem
reservas morais intactas num povo majoritariamente cristão, cuja Constituição já está colo
cada sob a proteção de Deus. Entretanto, sem a recuperação de padrões morais e éticos, ne
nhum plano, nenhuma política, nenhuma Constituição terá forças para garantir ao Brasil o
destino que ele merece.

. O 2.
QUASE COMEÇANDO A OPERAR NO VERMELHO...
NORTEADOS POR ESSES DADOS, OS

PARLAMENTARES

PROGRESSIS

TAS ESTÃO ARTICULANDO DIVERSAS FORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
E MANUTENÇÃO DAS CONQUISTAS DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO NAS ÁREAS
RELATIVAS À REFORMA AGRÁRIA, ÍNDIOS, DIREITOS HUMANOS

E

DIREITOS

DOS TRABALHADORES.
LOGO, REAFIRMAMOS A IMPORTÂNCIA DAS ENTIDADES
DAS NA MANUTENÇÃO DOS AVANÇOS DA SISTEMATIZAÇÃO E NA

INTERESSA

APRESENTAÇÃO

DE EMENDAS, QUE CONTINUEM PRESSIONANDO OS PARLAMENTARES

A

PARTIR

DE SEUS ESTADOS, ATRAVÉS DE TELEGRAMAS, CARTAS, TELEFONEMAS E VISI
TAS AOS SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS.
PARA TANTO, ESSES SÃO OS NOVOS PRAZOS DA CONSTITUINTE:
06.01

- PUBLICAÇÃO DO TEXTO DO NOVO REGIMENTO INTERNO.

07 � 13.Jl � �PRESENTAÇÃO DE, EMENDAS AO
�
APROVADO PELA C.S.

PROJETO

DE

CONSTITUIÇÃO

14 A 21.01 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PARECER DO RELATOR BERNARDO
CABRAL SOBRE AS �MENDAS.
22 A 23.01 - PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO PARECER DO RELATOR.
24 A 26.01 - PERÍODO PARA A APRESENTAÇÃO DOS PEDIDOS
27.01

...

DE

DESTAQUE

(PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO DE TRECHOS DO PROJETO} .
- INÍCIO DA VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO PELO PLE
NARIO DO CONGRESSO CONSTITUINTE(559 MEMBROS)

EM

PRI

MEIRO TURNO.

nº

50, 4º and., Salas 435/7/9/41
INESi..; lr1:.111u10 ele Estudbs Sócio-Econô111icos - CGC 00580159/ 0001 ·22 - SCS. O. 8, 61. B,
Supercenter Venâncio 2000- TELEX: 614837 IESE - BR - CEP 70.:''rasnia - DF - Tel.: 226-8093

CONSTITUINTE: INFORMATIVO INESC

BRASÍLIA, 08.01.88

NUM.: 30

APÓS O RESULTADO DE 228 VOTOS CONTRA, 148 A FAVOR

E COM

24 ABSTENÇÕES AOS PEDIDOS DE DESTAQUES DO PT E PDT PARA

ALTERAÇÃO

DO REGIMENTO INTERNO NO DIA 05.01, FICOU CONFIRMADA

TENDÊNCIA

A

QUE JA VINHA SENDO DELINEADA NO FINAL DO ANO PASSADO. COM A APROVA

·-

ÇÃO DO REGIMENTO DO "CENTRÃO", OS CONSERVADORES TOMARAM CONTA
TIVAMENTE DAS REGRAS DO JOGO, NUMA DEMONSTRAÇÃO DE TOTAL

EFE

DESCASO

COM TODO O PROCESSO CONSTITUINTE ANTERIOR E COLOCANDO EM RISCO CON
QUISTAS JA INCLUÍDAS NO TEXTO DO PROJETO DA COMISSÃO DE

SISTEMATI

7.AÇÃO.
DENTRO DESSE NOVO QUADRO, MESMO COM A MUDANÇA DO

R.I.,

DIFICULTANDO A PARTICIPAÇÃO DAS OPOSIÇÕES E PEQUENOS PARTIDOS

NA

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS, EXISTE AINDA A POS5.IB!LIDADE DO "CENTRÃO"
NÃO CONSEGUIR DERRUBAR AS QUESTÕES POLÊMICAS PROGRESSISTAS POR NÃO
ENCONTRAR UNIDADE MÍNIMA COM RELAÇÃO A TODAS ELAS.

-

POR OUTRO LADO, EXISTE UM MOVIMENTO DO SETOR DO PMDB QUE
NÃO PARTICIPA DO "CENTRÃO" NO SENTIDO DE NEGOCIAR

COM

O

RELATOR

BERNARDO CABRAL A MANUTENÇÃO DOS GANHOS APROVADOS NA SISTEMATIZAÇÃO
E os LIMITES DE CERTOS RECUOS NAS NEGOCIAÇÕES

co�

MEMBROS

"CENTRÃO", O QUE EVIDENTEMENTE TAMBÉM INTERESSA AO DEPUTADO

DO

CABRAL

E QUE POR ISSO VEM PROMOVENDO UMA VERDADEIRA REAÇÃO AOS PROPÓSITOS
CONSERVADORES EVIDENCIADOS PELAS EMENDAS PREPARADAS PELA CÚPULA DO
"CENTRÃO". POR EXEMPLO, O LIMITE DE NEGOCIAÇÃO PARA A ESTABILIDADE
É O TEXTO DO CABRAL I. SEVERO GOMES FOI CONVIDADO POR

CABRAL PARA

AUXILIÁ-LO NA ORDEM ECONÔMICA COMO SUB-RELATOR.
O "CENTRÃO" ESTÁ SAINDO DEMASIADAMENTE CARO PARA AQUELES
QUE O SUSTENTAM, POIS, ALÉM DE FINANCIAR SUA LOGÍSTICA (TELEFONES,
AVIÕES, ETC), HÁ RUMORES DE QUE ALGUNS PARLAMENTARES

DESSE

VÊM COBRANDO ALGO COMO 300 MIL CRUZADOS PARA NÃO DAR QUORUM E
MIL PARA COMPARECER E VOTAR. DIZEM QUE A CAIXINHA
lr-JESC lns111u10 de Estudos Sócio-Econômicos • CGC 01·
SupE!rcentet Venâncio 2000 - TELEX: 61,:

DA

UDR

GRUPO
500
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atuam na área. Por exemplo, com relação ao -Showmício em

solidarieda

de ·aos 70 anos do líder Nelson Mandela, as divergências

ínternas exis

tentes no mov·imento negro de Brasília, em parte dificultaram a

org�

nização do Showmício, na medida em que algumas entidades deixavam de
executar propostas definidas pela c,9missão org�nizadora, o que resu!
tou numa sobrecarga de t�abalho para o INESC. Ainda com relação a e�

ta at�vidade a falta de recursos prejudicou, em parte, a participaç.ão
de alguns grupos convidados previamenfe.

preocupação

Durante a Campanha dP. Educação para a Paz, a

por parte da entidade organizadora, � CPB, era muito mais a

de

prir os prazos propostos pela WAOC - World Association

Orphans

for

cum

and Abandoned Children do que definir a sequincia de atividades

que

formariam a estrutura da mesma. Por isso, mesmo com o lançamento con
corrido, a Campanha depois se esvaziou devido à ausência de um crono
grama de atividades. Melhor seria, como o INESC havia proposto
riormente, definir urna semana de educação para a paz em que

ante

poderiam

ser concentrados os esforços, dando urna continuidade e conclusão aos
trabalhos da Campanha. Esta indefinição adveio também de urna

falta

de clareza dos objetivos pretendidos pelas entidades integrantes

do

Comitê Nacional.
Mesmo com todos os contratempos no decorrer do ano avalia
se que neste segundo semestre o INESC conseg_uiu dar passos signific�
tivas reafirmando seu papel corno entidade de apoio e assessoria aos
parlamentares no Congresso Constituinte, principalmente

durante

a

discussão e votação de ternas polêmicos do título II, relativo aos di
reitos e garantias fundamentais, como por exemplo, a questão da pena
de morte e do racismo. Por outro lado, considera-se que a realização
do Seminário sobre a "Nova Constituição e os Direitos Humanos no Bra

sil" permitiu levantar, junto com as entidades participantes, propo�
tas já com vista à regulamentação da Legislação Ordinária
mentar gue deverá tornar todo o pr6ximo ano.

t necessário

e
a

de todas essas entidades ligadas a Direitos Humanos, de forma

Compl�
pressão
mais

organizada, dentro do Congresso nacional. E é dentro desta linha que

•

1 9 8 7

. 02.

Por outro lado, nao é o momento de recuar, pelo contrário, devemos
jogar todos os esforços para o conclusão dos trabalhos com todos do g�
nhos ainda possíveis de angariar no texto· Constitucional, de tal forma
que possamos preparar as oposições para as eleições presidenciais
em
88, e para as discussões da legislação ordinária que deverá regulamen
tar a aplicação da nova Constituição.

o INESC encerra aqui as suas atividades deste ano, desejando a
dos no ano de 88, o renovar de esperanças e energias na luta por um

sil e um mundo humano, justo e verdadeiramente Democrático.

ses,

so,

INESC tnstiluto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001-22 O. 8, BI. B, n'l
49 and., Salas 435/7/9/tll
Supercenter Venâncio 2000 - TELEX: 614837 tESE • BR - CEP 70.333 - Bra sília. DF - Tel.: 226-8093

to

CONSTITUINTE: INFORMATIVO - INESC

Brasília, 17.12.87

Caros amigos, tendo em vista o final do ano e o recesso natalino,
este será o Último Informatico Inesc, deste ano. Em janeiro de 88,
a
partir do reinício dos trabalhos na ANC, no dia 06.01,estaremos de vol
ta com mais informações e furos do processo constituicional.
Ao longo deste ano acreditamos que o nosso boletim, pese as difi
culdades materiais, conseguiu atingir seu objetivo de levar aos
qua
se
tro cantos do País as notícias e análises mais recentes da ANC,
antecipando várias vezes aos grandes jornais de circulação nacional, 0
�eiculando informações que não circulam na grande impresa .
No Plenário, a avaliação dos partidos de oposição e unânime: mes
mo com todo o otimismo e participação popular que cercou o
processo
Constituinte nas suas fases iniciais, nas Subcomissões e
Comissões
,·
Temáticas e,inclusive,posteriormente na Comissão de Sistematização on
de se reafirmaram algumas propostas populares, com o advento �0 chama
do ''Centrão", as perspectivas nesta fase final sao desanimadora
uma
vez que com a demonstração de força dada pelo "Centrão" na votação da
mudança do Regimento Interno da ANC e pela inviabilidade de negocia
çoes até ontem, dia 17.12, para um acordo como as �squerdas, a tendên
cia, a partir de janeiro de 88, é a radicalização do processo. Caso o
"Centrão" mantenha coesão no decorrer dos trabalhos, as conquistas p�
pulares, no que tange aos direitos políticos, direitos trabalhistas e
sociais Lsofrerão sérios prejuízos.
1

.,

-

o grande obstáculo·. para as forças chegarem a'O acordo está
na
·,
questão das preferências automáticas defendida pelo "Centrão"
mas
que as esquerdas não admitem em hipótese alguma. E, tudo indica
que
pela falta de quorum no Plenário durante as últimas 3 sessões, a Masa da ANC propora o adiamento para janeiro

INESC lnstiluto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001-22 - ses, a. 8, 81. B, n° 50, 49 and., Salas 435/7/9/41
Supercenter Venâncio 2000- TELEX: 614837 IESE - BR - CEP 70.333- BrasOla • DF -1 Tel.: 226-8093
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Pastoors" , da Bélgica e da Holanda, estão intensificando a campanha

pela sua libertação. Como estrangeira, ela

pode

ser

expulsa

da

África do Sul, já que a hipótese de uma anistia parece remota.
Temos certeza que no caso Klaas de Jonge a pressão

inter

nacional sobre o Governo da África do Sul foi muito importante.
dimos-lhe, pois, que se manifeste por meio de telegramas ou

Pe

cartas

junto aos Embaixadores da Holanda e da Bélgica no Brasil, solicita�

-

do que sejam incrementados os esforços destes governos

para

sua libertação; e para a Embaixada da África do Sul,

protestando

contra a repressão existente nesse pais, exigindo anistia

obter

aos

sos politicos e liberdade para Helen Pastoors.

pr�

Abaixo relacionamos os endereços das referidas embaixadas .
Contando, desde já, com sua solidariedade,

subscrevemo-nos

Cordialmente,

-

-f?7dP

Flavio Montiel
Assessor Direitos Humanos

r

���
r
Maria Jose Jaime
Coordenadora-Geral

1. Embaixada da África do Sul
Embaixador ALEXANDER VANZYL
Endereço: Avenida das Nações, Lote 06
70.406 - Brasilia - DF
2. Embaixada da Holanda
Embaixador J0NKEER HUBERT VAN NLSPEN T0T S[VENAER
Endereço: SES Quadra 801, Lote 05
70.405 - Brasflia - or
3. Embaixada da Bélgica
Embaixador PIERRE VAN COPPEN0LLE
Endereço: SES-�venida das Nações, Lote 32
70.422 - Brasilia - DF
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Prezado Amigo,
Pela presente, tenho o prazer de comunicar-lhe

que

Professor Klaas de Jonge, foi libertado pela África do Sul

o

em 7 de

setembro do corrente ano, encontrando-se já em Amsterdam. Sua libe�
taçio foi decorrente de negociaç�es, que duraram dois anos e meio ,
entre os Governos de Angola, Áfric� do Sul, Holanda e França. Delas
resultou uma troca de prisioneiros. Um capitão sul-africano,

preso

em Angola desde 1985, foi trocado por cerca de 130 angolanos presos
pela Uni ta, por um preso francês na África do Sul e por Klaas de Jonge.
Como anteriormente fizemos uma campanha pelo

repatriame�

to do Professor De J onge, achamos importante comunicar sua

limerta

çao.
Já a Professora Helen Pastoors continua presa. Como é
seu conhecimento, ela é professora universitária, lingüista,

do
esp�

cializada em idioma Bantu. Trabalhava na Universidade de Witwatersrand ,

em Johannesburg, África do Sul. Tem 4 filhos e 1 neta. Foi presa no
dia 28 de junho de 1985, no bojo das medidas repressivas do

Estado

de Emergência decretado pelo Governo Sul-Africano, com base no arti
go 29 do "Internal Security Act". Em 19 de maio de 1986 ela foi con
denada a 10 anos de prisão, em julgamento considerado cheio de irre
gularidades pelos advogados observadores internacionais 2resentes.
Helen tem dupla nacionalidade: holandesa por nascimento e
belga por casamento. Atual.rrente os "Comitês pela Libertação de
INESC

-

- ses, Q.

Helen

Instituto de Estudos Sócio-Econômicos
CGC 00580159/0001·22
8, 81. 8, n2 50, 49 and., Sala s 435/7/9/41
Supercenter Venâncio 2000-TELEX: 614837 IESE BR -CEP 70.333-Brasília· DF Tel.: 226-8093
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Auditório Petrônio Portella

PARLAMENTARES
Deputado Federal Eduardo Jorge-PT/SP

Deputado Federal Plínio de Arruda Sampaio.�T/SP

Deputado Federal Luiz Inácio Lula da Silva PT/SP
Deputado Federal Paulo Paim PT/RS
Deputado Federal Florestan Fernandes PT/SP
Deputado Federal Luiz Gushiken PT/SP
Deputado Federal Gumercindo Milhomen PT/SP
Deputado Federal Olivio Outra PT/RS
Deputado Federal Juarez Antunes PDT/RJ

Deputado Federal Edmilson Valentim PC do B/RJ
Deputado Federal Célio de Castro PMDB/MG
Deputado Federal Vivaldo Bar-bosa PDT/RJ
Deputado Federal Osva1do Lima PMDB/PE
Senador Pompeu de Souza - PMDB/DF
Vereador Silvio Pellico - PT são Caetano/SP
Deputado Estadual - João Alfredo PT/CE
Deputado Estadual - Ilário Marques PT/CE

OUTROS

José Luiz Riani Costa - Secretário de Segurança e Medicina do Trabalho do
Ministério do Trabalho

I"i: ·,.�d:,3 ;, Kl,ClONAL DE EN'l'I DADI�S SI1--:DICAIS
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Sindicato dos Trab. nas Ind. Purificação de Água de Campinas
Sindicato Trab. Rurais de Sumaré
Sindicato dos Trab. Fiação e Tecelagem.de Sorocaba

Sindicato dos Psicólogos de são Paulo

Sindicato dos Motoristas de são Paulo
Sindicato dos Trab. nas Ind. de Alimentação· de são José dos Campos
Sindicato dos Artistas

Sindicato dos Empr. em Empresas de Processamento de Dados:
- Associação dos Trab. em Entidade Sindicais de Bauru
Associação dos Orientadores do Ensino Oficial de são Paulo
Associação dos Empregados da CESP
Associação
Associação
Associaçã o
Associação

dos
dos
dos
dos

Empregados DO IBGE
Condutores de Veículos Rodoviários de Itu
Metalúrgicos Aposentados de são Bernardo do Campo
Bancários de Bragança Paulista

Associação dos Profissionais de Ensino Oficial do Estado de são Paulo
Associação das Empregadas Domésticas de são Paulo
Associação dos ·Funcionários e Servidores da Educação do Est. de são Paulo

-

Associação dos Profissionais em .Publiéidade de são Paulo

Departamento Nacional dos Metalúrgicos da CUT

Associação de Mulheres de Bauru
Oposição Sindical Metalúrgica de São Caetano do Sul
Oposição Bancária do ABC
Pastoral Operária de Campinas
PlGJJário Pró-Participação Popular na Constituinte
Comissão Regional de Direitos Humanos de SP

Plenária Constituinte dos Bairros da Lapa e Pirituba
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra da Zona Norte
Plenária Constituinte ao Bairro do Ipiranga
Sociedade Amigos de Bairros de Vila Nova Galvão
União dos.Diretores de Escolas de são Paulo

Unibairros - Comitê Pró-Participação Popular na Constituinte
Cáritas Regional são Paulo
Diretório Estadual do PT

Diretório Municipal do PT (Grande são Paulo)
Diretório Municipal de Campinas
Direlório Central dos Estudantes da UNICA.MP
Comitê em Defesa do Povo de Osasco

PLEN�RIA NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS
DEMOCRÁTICAS E POPULA1'ES

::-9.

Brasília, 3 de dezembro de 1987
Auditório Petrônio Portella
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
Sindicato dos Metalúrgicos de Bauru
Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba

Sindicato
Sindicato
Sindicato
1
Sindicato
Sindicato

dos Metalúrgicos de Taubaté
dos Metalúrgicos de Araras
dos Metalúrgicos de Sorocaba

dos Metalúrgicos de Jaboticabal
dos Metalúrgicos de Santa Bárbara D 1 0este
Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi · das· ·Cruzes
Sindicato dos Metalúrgicos de Araraquara
Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul
Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato

dos Metalúrgicos de são Bernardo do Campo
dos Metalúrgicos de Santo André
dos Metalúrgicos de Pederneiras

dos
dos
dos
Sindicato dos

Metalúrgicos de Matão
Trab. nas Ind. de Construção Civil de Campinas
Trab. nas Ind. de Alimentação de Jundiaí
Eletrecitãrios de Campinas

Sindicato dos Médicos de são Paulo

Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato

dos Trab. em Empr. Ferroviárias da Zona Paulista
dos Trab. em Alimentação de Bauru
dos Trab. em Alimentação de Pirajui

dos Metalúrgicos de Itu
Sindicato dos Jornálistas Profissionais/Seção Bauru
Sindicato dos Químicos de são Paulo
Sindicato dos Químicos do ABC
Sindicato dos Condutores do ABC

Sindicato dos Trab. nas Ind. de Construção Civil de são Caetano do Sul
Sindicato dos Trab. nas Ind. de Calçados de Franca
Sindicato dos Bancários de São Paulo

Associação dos Empregados em Estabé�ééimentos Bancários de Jundiaí
Sindicato dos Trab. nas Ind. de Construção Civil de são Paulo
Sindicato dos Rodoviários de Jundiai
Sindicato dos Professores do ABC

Sindicato dos Trab. Ind. Papel e Papelão de Mogi das Cruzes
Sindicato dos Trab. nas Ind. de Alimentação de são Paulo
Sindicato dos Professores de Osasco
Sindicato dos Trab. Rurais de Cosmópolis
Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba

Sindicato dos Plásticos de são Paulo
Sindicato dos Trab. nas Ind. Construção Civil de Salto
Sindicato dos Trab. nas Ind. Construção Civil.de Campinas

-

.14.

b) Organização e participação, junto com as entidades
do
movimento negro e sindicais de Brasília,· de ato público
fren�e à Embaixada da Ãfrica do Sul �m repüdio ao regi
me segregacionista elo apartheicl e pela imed'iata liberta
ção do líder Nelson Mandela.
e) Ent rc<Jc:1 de abaixo-é1ssi11,.1c.1o com 4 20 assinaturas c;lc P,n- la
mentares ao Embaixador da Africa do Sul.em Brasília; r;
pudiando o regime do apartheid e solicitando a liberta
ção do líder negro Nelson Mandela.·

'

d) Reunião com a bancada negra no Congresso-Nacional para
a apresentação de propostas de assessoria à Comissão E�
tPrna parlamontar que deverã visitar os países da �(ri
ca Austral.
e) Articulação das entidades do movimento negro do Distr!
to Federal para discutir a elaboração de um texto sobre
a questão do apartheid, para ser encaminhado pela Comi�
são Externa Parlamentar em sua visita à África do-Sul e
outros países da África Austral.
f) Articulação entre parlamentares e entidades do movimen
to negro de Brasília, com o objetivo de definir uma pr�
gramação alternativa para a visita da Comissão Externa
Parlamentar aos países da África Austral: Angola, Zimba
bwe, Namíbia, Moçambique e África do Sul.
III.6 - CONCLUSÃO

Ao encerrar o ano de 1988, procuramos fazer uma

4lt

avaliação

do trabalho desenvolvido pela área de direitos humanos do INESC,

de

uma maneira global, visto que os problemas e dificuldades existentes
se apresentam de forma diferenciada a cada atividade realizada.
Deste modo, com relação às principais iniciativas

tomadas

pela área de direitos humanos, o INESC em alguns casos, se

deparou

com dificuJdades que vão desde a falta de recursos financeiros e ma
·teriais - não apenas da parte do Instituto, mas também das entidades
com as quais desenvolve todas as atividades - até uma falta de clare
za maior quanto aos objetivos pretendidos e metas a atingir êm

deter

minadas campanhas.
Por oulro lado, cabe destacar como outro obstáculo, a

fal

entidades

que

ta de unidade e consenso político entre as diversas
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Auditório Petrônio Portella

SANTA CATARINA
Federação dos Trab. no Serviço Público Estadual de Santa Catarina
Federação dos Trab. nas Ind. de Construção Civii e Mobiliário
Si�dicato dos Eletrecitãrios
Sindicato dos Trab. nas Ind. Construção Civil e Mobiliário de Criciúma
CUT Estadual de Santa Catarina
CUT Regional Florianópolis

SERGIPE
Sindicato dos Bancários
Associação dos Professores do Estado de Sergipe
•

Associação dos Docentes da Univ. Federal de Sergipe
CUT Estadual de Sergipe

RORAIMA
Sindicato dos Trab. nas Ind. de Construção Civil e Mobiliário

-SÃO PAULO

Federação dos Metalúrgicos de são Paulo
Federação dos Trab. nas Ind. de Alimentação
Sindicato dos Enfermeiros do Estado

Sindicato dos Metalúrgicos de Mogi-Guaçu

Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paullnea
Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Campinas
Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu
Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato

dos Auxiliares em Administração Escolar de Bauru
dos Trab. nas Ind. Gráficas de Bauru
dos Empr. em Estabelecimento de Saúde de Bauru

dos Condutores de Veículo de Bauru
Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas
Sindicato dos Metalúrgicos de são José dos Campos
Sindicato dos Bancários de Limeira e Iracemõpolis
Sindicato dos Condutores de Veículos de Sorocaba
Sindicato dos Trab. em Energia Elétrica de Bauru
Sindicato dos Trab. nas Ind. de Petróleo de são Paulo

DEMOCRÁTICAS E POI?ULJ.I.HES

'
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Auditório Petrônio Portella

RIO DE JANEIRO
Federação
Federação
Sindicato
Sindicato
Sindicato

Estadual dos Previdenciários
dos Trab. nas Ind. Metalúrgicas
dos Metalúrgicos de Três Rios
dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro

dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio
Sindicato dos t-'!etalúrgicos de Angra dos Reis
Sindicato dos Químicos
Sindicato dos Bancárj_os do Rio de Janeiro
Sindicato dos Químicos de Cabo Frio
Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda
Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói

Associação dos Profissionais em Processamento de Dados
Associação dos Servidores do INCRA/RJ
Associação dos Empregados da NUCLEN-AEN
Sindicato dos Metalúrgicos de Petrópolis
Plenário Pró-Participação Popular· ·na Constituinte/,RJ
Comitê Municipal pela Constituinte de Volta Reaonda
Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis
Associação de Moradores de Icaraí/Niteró'i.

Centro de Cultura Popular
Cooperativa Agropecuária Norte
cãritas Regional :Rio de Janeiro

Diretório Central de Estudantes da Univ. Federal Fluminense
CUT Estadual do Rio de Janeiro
RIO GRANDE DO NORTE
Associação dos Docentes da Universidade Federal do RN
GRANDE DO SBL
Federação dos Trab. nas Ind. de Alimentação
Federação dos Trab. nas Ind. Metalúrgicas do RS
Sindicato dos Metalúrgicos de são Jerônimo

--..RIO

Sindicato dos Trab. em Água e Esgoto do RS
Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul
Centro Acadêmico Gaúcho/Pelotas
Movimento Gaúcho

de Constituinte

Movimento Sindical Socialista do PDT
Cáritas Regional Rio Grande do Sul
CUT Estadual do Rio Grande do Sul

-
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PARÁ
Federação dos Trab. na Agricultura do Pará
Sindicato dos Trab. Rurais de Santarém

Sindicato dos Trab. Rurais de Oeiras do Pará
cãritas Regional do Pará

CUT Estadual do Pará
PARA1BA

Sindicnto dos Empregados no Comércio de Campina Grande
Associação dos Docentes da Univ. Fede�al da Paraíba
CUT Estadual da Paraíba
PARANÁ

Federação dos Trab. nas Indústrias

Sindicato dos Trab. Rurais de Pérola
Sindicato dos Trab. Rurais de F�ancisco Beltrão

Sindicato dos Trab. Rurais de Capanema
Sindicato dos Empregados no Comérico de Francisco Beltrão
Sindicato dos Petroquímicos de Araucãr·a

Sindicato dos Trah. nas Ind. de Papel e Papelão de Curitiba

Sindicato dos Trab. nas Ind. de Construção Civil e Mobiliário de Curitiba
Associação dos Empregados do Correio de Curitiba
Centro de Formação Irmã Araujo/Curitiba

Movimento Pró-Participação Popular na Constituinte/PR
CUT Estadual do Paraná

PERNAMBUGO

Sindicato dos Urbanitários

Associação dos Docentes da Univ. Federal de Pernambuco

Associação dos Docentes da Univ. Federal Rural de Pernambuco

Asso_ciação dos Profissionais em Processamento de Dados do Recife

PIAU1
Cáritas Regional do Piauí

PLE!,í... Rlh. 1�7.. C10:�J-.L D:::. J::J\:'I � .J.'�DES
DEMOCRÂTlCAS E JOPULARES

. s.
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MARANHÃO

S:i,ndicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato

dos Professores
dos Trab. nas Indústrias Urbanas
dos Taxistas
dos Metalúrgicos de são Luiz

Associação dos Empregados do Correio e Telégrafos

CUT Estadual do Maranhão
CGT Estadual do Maranhão
União dos Moradores do conjunto Maiobão/São Luiz
cáritas Regional dó Maranhão

MATO GROSSO
Associação dos Docentes da Univ. Federal do Mato Grosso
Associação Matogrossense de Profissionais em Educação
Diretório Regional do PT
Movimento Trabalhista do PMDB
Diretório Central dos Estudantes da Univ. Federal do Mato Grosso
Comissão Pastoral da Terra de Mato Grosso
Pastoral Operária do Mato Grosso
CGT Estadual do Mato Grosso

MATO GROSSO,D0 SUL
Associação dos Professores da Univ. Federal do Mato Grosso do Sul
MINAS GERAIS

Comitê Pró-Participação Popular na Constituinte de Minas
Federação dos Trab. na Agricultura de Minas Gerais
Associação Nacional dos Docentes de Minas Geràis
União dos Trabalhadores no Ensino
Sindicato. dos Trab. em Telecomunicações

Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem
Associação dos Servidores Públicos Estaduais

Associação dos Servidores da Univ. Federal de �Qnas Gerais
Associação dos Docentes da Univ. Federal de Ouro Preto
Associação dos Docentes da Univ. Federal de Uberlândia
Associação dos Docentes da Univ. Federal de Minas Gerais

Coordenação Sindical dos Trabalhadores dos servidores Pfiblicos
CUT Estadual de Minas Gerais

-
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Cáritas Regional do DF
Diretório Central dos Estudantes do CEUB
Diretório Central dos Estudantes da UNB
Diretório Regional do PT
Grupo Representativo do Guará
Circulo Operário de Taguatinga

Círculo de Trabalhadores Cristãos de Ceilândia
Circulo de Trabalhadores Cristãos do Plano Piloto
Movimento de Educação de Base do DF
Plenária Nacional pela Saúde na Constituinte
Juventude Sociálistas do PDT
Partido Verde do DF
Assembléia Ecológica Permanente do DF

- ESPÍRITO SANTO
Sindicato dos Empregados no Comércio

Sindicato dos Trab. Rurais de são Gabriel da Palha

-

GOIÁS
Centro dos Professores de Goiás
Sindicato aos Trab. nas Ind. de Cerâmica de Anápolis
Federação dos Trab. nas Ind. de Goiás e do DF
Federação dos Trab. na Agricultura de Goiás
Sindicato dos Trab. nas Ind. de Cerâmica de Goiânia
Sindicato dos Trab. nas Ind. de Alimentação de Goiânia
Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato

dos Trab. nas Ind. de Alimentação de Anápolis
dos Trab. Rurais de Goiatuba
dos Trab. nas Ind. de Construção Civil •e Mobiliário
dos Gráficos

Sindicato dos Marceneiros
Sindicato dos Trab. nas Ind. de Fiação e Tecelagem
Sindicato·dos Trab. Rurais de Morrinhas
Sindicato dos Trab. Rurais de Goiânia
Associação dos Orientadores Educacionais de Goiás
Articulação Nacional do Solo Urbano
União Estadual dos Estudantes de Goiás

Diretório Central dos Estudantes da Univ. Federal de Goiás
Centro Acadêmico de Biologia da Univ. Federal de Goiás

Centro Acadêmico de Letras da Univ. Federal de Goiás
Centro Acadêmico de Veterinária da Univ. Federal de Goiás
Federaç�o Goiana de Inquilinos e Posseiros
CGT Estadual de Goiás
CUT Estadual de Goiás

PLENÁRll\ NACJ ONl\L DE EN'l'J D.1\L)ES SJ NDICAlS
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CEARÂ

Sfndicato dos Trab. em Energia e Terrnoel�trica
Sindicato dos Bancários
Diretório Estadual do PT

DISTRITO FEDERAL
Federação dos Aposentados e Pensionistas do DF
Federa cão
. dos Trabalhadores no Comércio do DF
Federação dos Trab. nas Ind. no Estado de Goiás e DF
Federação dos Servidores Públicos de Brasília
Federação das Associações Fiscais de Tributos Estaduais
'

Sind. Trab. em Telecomunicações
Sindicato dos Artistas
Sindicato dos Vigilantes
Sindicato dos Professores

Sindicato dos Enfermeiros
Sindicato dos Trab. em Processamento de Dados
Sindicato dos Radialistas
Sindicato dos Engenheiros

Sindicato dos Nutricionistas
Sindicato dos Eletrecitários
Sindicato dos Economistas

Sindicato dos Médicos
Sindicato dos Servidores da Saúde

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar
Sindicato dos Publicitários
Senalba
Sindicato dos Odontólogos
Sindicato dos Servidores Públicos Federais
Associação dos Cabineiros de Elevadores

Associação dos Servidores do IBGE

Associação dos Docentes da Universidade de Brasilia
Associação dos Alunos de Pós-Graduação da Universidade de Brasília
Associação dos Orientadores Educacionais
Associação da Medicina do Trabalho
Associação dos Servidores do (EX) INCRA
Associaçao dos Servidores da Justiça
Associação dos Servidores da NOVACAP
Instituto dos Arquitetos do DF

União dos Servidores Públicos
CGT Estadual do Distrito Federal
CUT Estadual do Distrito Federal

e.
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Federação das Associaçõ:s de Engenheiros Agrônomos do Brasil
Federação Nacional dos Arquitetos
ABA - Associação Brasileira de Antropologia
ABI - Associação Brasileira de Imprensa
ABRA - Associação Brasileira de Reforma Agrária

Associação Nacional dos Profissionais �m Processamento de Dados

e

DIESAT - Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de saúde e
dos Ambientes de Trabalho
DIAP - Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar
SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciêricia
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil
DIEESE - Departamento Intersindical de Estudos Sócio-Econômicos
CÁRITAS BRASILEIRA
MEB - Movimento de Educação de Base
ALAGOAS
Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas

-

BAHIA
Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas da Bahia
Sindicato dos Taxistas de Salvador
Sindicato dos Bancários da Bahia
�Sindicato dos Eletrecitãrios da Bahia
Sindicato dos Trab. nas Ind. Alimentícias
Sindicato dos Trab. nas Ind. Químicas e Pró-Químicas
Sindicato dos Trab. nas Ind. da Massas
Sindicato dos Trab. nas Ind. de Fiação e Tecelagem
Sindicato dos Trab. Rurais da Bahia
Associação dos Economiários da Bahia
Assoc�ação dos Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahià'
Associação dos Portuários Aposentados da Bahia
Associação dos Professores da Universidade da Bahia
Associação Beneficente e Cultural dos Químicos e Pro-Químicos
Associação Profissional dos Técnicos Agricolas'
Associação dos Trabalhadores Rurais
CUT Estadual da Bahia
CGT Estadual da Bahia

PLENÂRlA NACJONAL DE ENTIDADES SINDICAIS
DEMOCRÂTICAS E POPULARES
Brasília, 3 de dezembro de 1987
Auditório Petrônio Portella
ENTIDADES NACIONAIS PRESENTES
CGT - Central Geral dos Trabal�adores
CUT - Central 0nica dos Trabalhadores
ANDES - Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior

CPB - Confederação dos Professores do Brasil
FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais
CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CONAM - Confederação·Nacional das Associações de Moradores
UNE - União Nacional dos Estudantes

CBTC - Confederação Brasileira de Trabalhadores Cristãos

CNTI - Confederação Nacional de Trabalhadores na Indústria
CONTCOP - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e
Publicidade
CNPL - Confederação Nacional dos Profissionais Liberais
COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas
CONTEC - Confederação Nacional de Trabalhadores em Empresas de

Crédito
CNASI - Confederação Nacional dos Servidores do INCRA
CNASF - Confederação Nacional das Associações de Servidores Federais
Conselho Federal de Assistentes Sociais
CONESPSE - ·Coordenaçao Nacional de Entidades Sindicais e Pré-Sindicais
de Enfermagem
ASCOMBRA - Associação dos Servidores Civis de Organizações de Militares
do Brasil
Associação Nacional dos Médicos Residentes

Associação dos Funcionários Aposentados da Previdência Social
Executiva ·Nacional dos Estudantes de Comunicação Social
União da Juventude Socialista
Federação Brasileira de Nutrição

Federação Nacional dos Médicos

Federação das Associações de Servidores das Universidades Brasileiras

Federação
Federação
Federação
Federação

Nacional dos Psicólogos
Nacional das Associações de Servidores da Previdência Social
das Associações Fiscais de Tribunais Estaduais
Nacional dos Engenheiros

Federação Nacional dos Orientadores Educacionais

Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações
Federaçãd Nacional dos Economistas

e

Jornal

Data

Sindicalistas voltaní
às galerias sem vaias

seis dias depois do 1nc1.
dente ocorrido na Consti
tuinte. quando sindicalistas
de todo o Pais ocuparam as
galerjas do plenário da Cã·
mara e vaiaram fragorosa
mente os parlamentares
que votavam pela aprova·
cão do projeto do Regímen·
to Interno do Centrão. os
presidentes da CUT. Jalr
Meneguelli. e da CGT. Joa
quim dos Santos Andrade.
acompanhados de mais de
uma mela-dúzia de lideran·
ças sindicais. voltaram ao
mesmo cenário para. sem
valas ou qualquer outra
manifestação, protestarem
contra as medidas de segui rança adotadas a partir de
ontem pela Mesa da Consti
1 tuinte.
visando dificultar o
; acesso do.povo àsgalcrias.

-

Depois de marcar pre
sença nas galerias, os dlrl·
· gentes sindicais foram até
o gabinete do senador Fer
nando Henrique Cardoso
(PMDB-SP>. que na tarde
de ontem fora designado
pela Mesa para presidir
uma comissão Interna cria
da para apurar o incidente
da semana passada. em
atendimento às exigências
feitas pelo próprio Ccntrão.
Joaquinz.ão. em nome do
grupo, disse que as mani
festações não foram inten
cionais. ·•mas uma reac:ão
natural. de trabalhadores
que viam voar pelas jane
las suas conquistas".
Ontem. a segurança do
Congresso foi reforçada e,
para se entrar no prédio e
· alcançar o Salão Verde.
por exemplo. os Jornalistas
e funcionários da Casa <ú·
nicos com acesso permiti
do. além é claro dos parla
mentares> Unham que pas
sar por três barreiras. onde
lhes era exlgjda a apresen·
tacão das respectivas cre
denciais. As galerias. se
gundo Informações dos pró
prios seguranças. conti-

Assur110

nuavam liberadas aos que
Agora, segundo o sena
apresentassem senhas for-, dor. é preciso "despolari
necidas por algum parla
zar" a questão. refazendo o
mentar. E do lado de fora.
equilíbrio da Constituinte.
a Policia Mllllar não apare · 'Na sua opinião. o novo gru.
po que começa a se formar,
ceu, apesar das informa·
apelidado de Os sensatos e
ções de que o presidente do
do qual faz parte. poderá
Congresso. Ulysses Culma·
criar esse equilíbrio. reu
rães. leria pedido ao gover·
nindo os parlamentares
nador do Distrito Federal
reforço para a segurança que são, "realmente" de
centro e não da direita. co
externa.
mo são os do Centrão. "Não
acredito que se percam to
INCITAMENTO
das as conquistas da Co·
missão de Sistematização.
Eles têm a maioria. mas
O presidente da CGT dis·
se ao -senador Fernando nós nllo vamos polarizar.
Henrique que as lideranças m a s p r o c u r a r u m
equilibrlo". concluiu, pro
sindicais lamentavam mui·
metendo aos sindicalistas
to o Incidente. "que tenta
que iria ler o dossiê felto
mos lnullimente evitar".
pela;.egurança do Congres-'
No entanto. ele ressaltou
que houve exageros tam so sobre o Incidente da se
mana passada e poderiam. .
bém por parte do plenário.
depois. voltar a conversar. l
onde "alguns deputados ln·
citaram as galerias com
Além dos sindicalistas.
i:cstos obcenos e provocatl·
as dependências do Con:.
vos''. Por fim. ele falou da
gresso foram ontem visita-'
sua surpresa com o apara
das praticamente por ape-·
to da segurança. "não visto
quatro grupos: os eco
nem no tempo da ditadu nas
logistas. que vindos de vá,
ra". e disse que os sindica
partes do Pais desen·
listas se colocavam à dis rias
volveram ontem nas de-,
posição do senador para
pendências da Câmara
qua)quer esclarecimento
urna série de aUvidades;
que julgasse necessário.
cerca de 40 integrantes da
O senador Fernando Associação dos Amigos de
Henrique. que recebeu os Petrópolis. numa visita
sindicalístas apressada· mais turística à cidade: 105
mente. para não perder a lideres sindicais e produto
votação que se realizava res de uva do Rlo Grande
em plenário. admitiu que
houve mesmo maJ compor do Sul e Santa Catarina.
tamento também por parte que �proveltando a vinda a
de alguns deputados e acel· Brasília· para reivindica
lou as explicaeões das lide ções junto á Companhia de
ranças sindicais de que o Financiamento da Produrato não havia sido progra cão e CFP l resolveram
mado. mas fruto de uma também conhecer o funcio
coincidência com a realiza namento da Constituinte; e
ção da Plenária Nacional um. grupo de 40 escoteiros
de Entidades. realizada na·
quele mesmo dia nas de rnirins que passeou pelos
pendências do Senado. salões da Câmara e Sena 1
"Foi lamentável. porque a do. "para quando crescerdireita está agora aprovel mos podermos dizer que es
tanclo essa coincidência pa tivemos aqui ,uando se vora impor a sua 1vontade".
lava o nosso futuro". como
um deles explicou a visita.
afirmou.
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O Centrão cóntinua invlc- ano. Na nego.cÍ��ã�.-:� ·
J�
to. após derrotar ontem, por Centrào vai ·jogar na am-·
r:
i :
265 a 194 votos. destaque do pliação do prazo para apre:
lider do PMDB na Constl- scnlação de emendas e os
1
tuinte, senador Mário Co- partidos de esquerdà em
�:0 �
vas. que tornava obrigatória que. a cada título novo, posa votação dos pedidos de sa ser feito um pedido dê
;· � .
preferência p_ara emendas preferência e. ao invés de·
�-- ::_�
substitutivas a seções, 187. sejam necessárias ape:.
:;.
· . '
capítulos ou até títulos do nas 56 assinaluras para re? n)
projeto de Constituição. Pe- querimento de destaques
;
f ,
1
la proposta da Mesa, manU- para votação em separado ·
da pelo Centrão. as emendas de partes.do projeto ou subs:; .
j
:: ·
terão preferência automãtl- titutivo. De qualquer mOdo,.
�·
l
ca desde que subscritas por estão superados os crono-:
280 constituintes Hoje, às gramas prevístos·até'onterri
llh,. no gabinete. do .Presl-. e um novo calendário deve-;
:· dente Ulysses Guimarães.· -rã ser divulgado hoje pàra -�;
,
as lideranças de todos os os trabalhos do . Plenário,
partidos tentam wn último· que ºpoderão s�r:·1n1c1ados
acordo para viabilizar a mu- somente em· 11 de" janeiro:
dança do Regimento Interno 1· · -. · �
�.:., ,:,
da Constituinte ainda este
•
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III. J - G10fATm>llMJ\

· -a) o·INEsc manteve contato permanente com o representante da União Re
volucionária Nacional àa Guatemala - URNG, com o qual elaboro�
um dossiê :-:;obre a situaçZio pré-r.evolucion ária da Guate
mala, enviando-o aos parlamentares mais preocupados com
a questão
da América
Latina.
'
.

..

b) Reunião com o MNDDH para discutir e organ izar. apoio ã
proposta de paz da URNG (União Revolucionária Nacional
Guatemalteca) a ser encaminhanda ã embaixada da Guatema
la no Brasil.
·'

XIX:4 - Participação no VII Encontro �acional de Solidarie
dade aos povos da America La�ina,realizado em Oli�
da - PE, em setembro e outubro com a presença
de
47 entidades e aproximadamente 90
participantes.
Foi de grande importância este Encontro, na medida
em que foram tomadas decisões para fortalecer o m�
vimento de solidar-iedaãe existente no Brasil para
com os demais países latinoamericanos. Entre estas
des:taca-·se a necessidade de se realizar campanhas
de caráter nacional de apoio e solidariedade
aos
países da América Central, em separado. Foi. decid�
do que o·INESC, como entidade de assessoria, passa
rá a centralizar, a partir de agora, a
distribui
ção de todo material de subsídio e informação
e�
tre as entidades vinculadas ao movimento nacional
de solidariedade e parlamentares. Outra conclusão
do Encontro foi a necessidade de se criar
canais
efetivos entre os movimentos de solidariedade e o
movimento sindical e popular em·gl:=ral a fim de· ampliar
mais a consciência da população brasileira sobre a
realidade continental.
III.5

ÁFRICA 00 SUL

.,

a) Organização, produção e participação junto com entidades
do movimento negro de Brasilia de um Showmicio em soli
dariedade aos 70 anos do líder negro sul-africano Nelson
Mandela. Este Showmício contou com a participação de mú
sicos,artistas, partidos políticos e entidades voltada;
para a defesa dos direitos humanos. O INESC fez uma reu
nião com a bancada negra do Congresso Nacional
para
discutir sua participação no evento.

'

V'1
�
_,
e.,:-

C"J=�:::;::,;�.-..v.o:r.,!.�,:..�
U)
.:: :: i 2� � � :: e. ü õ ·;;
o r:� E-::
o� 2: t; � ";: � � � !: � � 0 3

V)
c:j

'º:_}, ;c:E�5t2v2f�SE
�;:-; C'J

''

� (.)

v�

o ç
Ü .....

.·- �:-=
·-o-o--:;
,e: e o
.;..r;
'-'

-.-f •

..

_,.

=e

I\J

v.i
C)

. <:

,�ç<....
...,

�

i

::j"

li

'-·- ,1
-....--�
.
.1

-� )l

-r-'J
·' "

,_ . ,· 1

�

�

3�2�

O<J•"'"'t:>-:.r.-C"l •• •
,., .:.: .:! g-: .2 E ·:E-:, u � 9
e).<;� � u S · � ; :- t � �

��-ª�����et�C

�����i���������= u �

C: - .. ��:.. '-.! - "' e L. e !': rr.-- - e-;: � /- e,.: () " :-. cn > .._ V e.�� ..,J ,.... V � e o ,:1
g � & ? E � � e:
E � � ·: 'g J: :; i .g .S : · E �
v, 8 2 � �� : t11 �
e '::'
E -;:; ,_
:"! .[ --...: �
"O � V'; �
E :e: ·r;
t": -:: :E ? 'C I' e r.: ..': � �
V. .g V Q.) '� 2 "ü !; <"J_
Z :;:.. - '- eV. :;
e
r:
e
�
·�
�
.
g
.
•
·o
i.: 1... e e E
- t.� :r. e a -e
:: e _ ..-1 c.r. e.-::: := - ·t,; '"i: ,.. :, t: _: _ e e> u. .:: � ::; � L. _ -.. --:;'- ro
.:.> :e: :-�2t����:��

=�

- ·-

r: � e (;' .;,·J
P. e :,; g t
.. � 3 e-: � õ
� t: ;:..
1- (>
0 (',.> -o � r.;

g_:-.: "C :::: (,.': V! ,:-;.
e-: g- g � i
� E a: V: '{) vr . �
:.-: e "" o . <"l <n :::
v, - M e. :) :, e -

ct -õ s::

o� � u, � - -;-: .'; f.

v,

.��:-V�V-cc�. e. : uno:.-:: Ef..)5;.::uc1Zco�:n

�w

�

rn
.
L...: ....'\·
__,( . , ,r'"·' · .•
,r,. · - •• , t,:..i. .i ·· 1 .{ • r.t"1!':·��
. ..... 1
1:·:, i . _ ,..,..
J\ l r
·
1
.;., .-,
...e \ ·,1 1)- •\
r 1 l· -1
, t :·. ,! ) /; l 1. ;("
1"'
'I .. ,. :1
•
i...J
\!....J '---- �-'U''
'---..:,,.,... /lt.
..:..:.;
\:.,:;J � -

m-�71 � ..-;�

r�,....,,-ry

LJ' ,:-- ... ,_ ., . . '

.

t . .....
e� �'�. ,,....�\
1
u u��
·
.' .i
"
�
··,'•!r .1
1. .' '·,1
• �-..
,._ �

l ,. ..

Q:,:_,,,,·�u

,

•�
1'
\ tf��'f:,,.
'�.f
f1 • t lff.'�":'.
• ';l / i i...."
,,j l

. ,1

·o
'l.'I
u
$ ,

;: � é; � ;; � �
;;, � 8 � e- ... e=; Ê 5S i:,.. .g� �.. É �
- .§0 ·e.,- • °"
(/) .. --, -e ':l E E z; �!: 5

= ::: �

V'; ,...

�����E§�5��Wi�5��-��t�E�����gg=.QE��t=�t����--E�g������
��-ei
üêft�
S�
a �§�U§��2uE�E�t��jp��8����3�§��g�g�g������t��2
'"�--.=c. ����E
.... .::::s.:::�::o
:...�vw:v ut:v.=;"t.:C...0-,.,c
ag���§�ijt��

t�·t.�1

-\

� � -: �
��2�g§�8�������

�1:1:1
11;11J
!!!(1l
!!i�!i
!!til!!�l!��
ji!f1il::t1i�1:=E�!!il� li�!ill1:1!!i�
=�;� �.S �
5�
1·
f· i� -

rt-
í..ô

e

o 12. {}. E: ; e t:) /2.A.. z/é ·E ;.J S �
ct,.1'2 -"t't
or=-.r.;.(:.:,:r._.:.,..' V,:Jo:.>-«�-::;:.n�o
•v:· �·u>c•-u:c•·<:.>�c,ho•
:. -e 2. e é . .g � r., _: C . � .ó i.: t - -::. �.5 "i:,; i; � E! -o� e: e "'l: � 'O�� e ,!",l f:
"" � ::: 3 E;_ .. r: Ü:;.
t � e � .g ;.. E;,; '' � � ; � � � . .= � n Y: � e�

o.!::.Et:,.:;t.>:::u.:::;:::.c,;;

r.. 71 ...,..,_ ..�

::.t::l

f,;P'
i • ,: ;t f ( )J.3
'\ . : .' t. )\.... '"',.�

''-•

L

!

v

t,

',,...;.-·, ]
U\.�}J-��

' l i "

t

Declaraçãn da Plenária Nacional de Entidades Sindicais1 Democrática_s é Populares

· O povo brasileiro- sofreu um
duro golpe. �a m;,nh5 Je qu:nL'.1feira, 3/ 12, os padarr.ent2res
auton.lc:nominados �cc:n1r:io",·
agrupamento que reúne con.s,i
tuimcs liderados pda UDR, pela
l!BE, JXbs fcdcm;õcs cmp!'!sa
riais. e pelos l:.lcifcndiários,
atacaram dummente ;;..s esperan
y1s populares de ter u:na Consti. tuiçào em qu;: os direi!os sociais
e democráticos sejam minima
mente rés�itaéos.
MovidÔs pelos 11".ais mes
. quinhos objetivos, Sl!btndidos
_ -20 excuso ,r:ífico de in:cn:iscs,
·os o:ir!ament�res modi;°tc3í3m o
reglrnc imcmo Jo Congresso
Constituinte. Muc.lar:im as re
gras no meio do jogo para
irnp.:uir que reh indicações po
pul.lrcs sej:im consignadas no
novo texto. Atrcp-:!:i r.do no\·c
meses de trabalho. piso1.:ar.co 12
milhões de assinatur.1s :u err.en
das populares. est.:s par!amenta- .
res agredirnm o ans.:w democrá
tico de milhões de .brasileiros.
Se não articularmos imedia·
tamcn:e a respost:1 da maioria do
povo :is manobras desta mino-

ria, tstaremos n:'I imi!léncia de
soci�dade · mais democrática .
ver aoro\ado i;m texto constitu
N�-ste momento grave da vida
cion:il absolut:rn1cnte em de,;a
nacic,.n:il n:fo se trara apenas de
ccrdo co:n a vom:iJe m.ijorit':iria
cobrar dos consiituintes os
da naç:1o.
compromissos · que assumiram
Vítinws da exploração e dê
em suas campanh:is elcitor:iis.
dominação d,\s elites, mi\hôes úe
Está em jogo a kgitimidade da
br::isikiros, h:i.. muilas gcr:ições,
nova úrta Constiwcional. U111.a
veget:im pnsionciros ela mi$éria.
Cons1ituiç;1o que não n:conheça
da fome ·e do :rnalfabetismo.
e respeite os direito, e as as;,ira
Passos decisivos na supcraçãc
ções do povo brasileiro, não
dcssa situação de extrema mar .mc.:n:cerá o respeiro e reconhe
ginalização social sã.:> a rcforma
cimento do povo.
agrária, a reforma urbana, a
Por isto,as :!ntic!Jdes presentes
gar:intia dos direirns dos tra·
nesta p!cn:'!ria repudiam o ser
balhadorcs e dos direitos funda
vilismo às elites c0mir.ar.1es da
m..:ntais à saúde. moradia, rrans
pareda de pa r!a men lares, e
porte, educaçiio e apo;cnti!doria
apóiam aquéles que durameme
digna. A c.:fctivaç:io da reforrna
vêm sustentando os inrcresses
agr..ária. tuminando com a
populares na elaboração da nova
conceniração de terras nas mãvs
Constituição
de poucos, a garantia de empre
As entidades r eun idas na
plenária· nacional de entidades
go, a redução da jom:ida de
trabalho, a manutenção da
dcmocdticas, populares e sindi
cais, rcpresentatívas de amplos
soberania nacional, a democrati
zação dos meios de comunica
setores da população brasileira,
ção, a garantia das liberdades
decidiram:
fundamentais do cidadão e dos
e Constituir uma frente nacional
instrumentos de participação
de entidades sindicais e populares
popular, são necessidades impe
cm defesa dos dirdtcs do povo na
riosas p:ira se constituir Ufl"-1
Constituiç.fo, ?berta à participa-

-------------�

ç.'\o de todos os sernres dispostos
a levarem adii.me esta luta.
e, Declarar, imediatamente,.
estado de alerta n,-rcion.1I. Re
comendando .ao moviment o
sindícal ouc s,= dedare c m assem
bJ::ia pennenente.
0 Ekger uma co ordenação
nacioâl integrada ix:las entidades
que compuseram a mesa destã
plenária: CGT, CUT, Con1,1g,
Conam, Andes, CPB, Fenaj,
Une, CTBC, CNTI, Contcop, e
de uma secretaria executiva
composta pelos representantes da
CGT, CUT, CONTAG. INESC,
DIAP. A Coordenar;:io 1em a
incumbência de encaminhar em
todos os locais a discu-ssão sobre
formas de rnobiliz.ação, incluindo
a possibilid:idc de uma paralisi.
ção nacional cm defesa dos
interesses do povo trabalhador
n a Constituição. Cabe também,
elaborar uma plataforma mínima
da freme e à coordenação, criar
um fundo de campanha, aberto
às contribuições para financiar as
atividades.
o Propor a organi:z.ação em cada

/

AR.IC>

C'3tado e ms principais cid2dcs e
municípios de com:t.:s constit u.in
tc-s à semelhança da coordenação
nacional. para articular a luta
localizada mente.
e Organiz,ir formas de lutas
concretas e imediaras como
manifestações, atos públicos.
painêis, pidnçõcs, enterros sim
bólicos, dcnun.::i�ndo nome a
nome, os psrbmenrnres que
votaram conrra os interesses
_populares. A plenária marcou o
di:i 17 de- dezembro como Dia
Nncional d:: denúncia. arravês de
p1clwçÕe$ e panfkrngcns.
Esta é a resposta da maioria da
nação, daqueles que .:stão nas
ru:is, fábricas, ncs campos, nas
escolas, e não na ante-sala dos
poderosos.
Ilresíli3, 3 de dezembro de !987
(CGT, CUT, Contgg, Comim, An
des, CPB, Fcn2j, Une, C:TBC,
CONTCOP e m!!is 13 t11tidJ1de.s
sindicais nJtcionnis, '13 fc<lcraçiks, -'7
er.tklades popul:u-cs, 61 >1S.wciaçilis
profissioMis, 177 sindicatos, 11
cnfidndr:s dll sociêdud: civil de 19
cst,i:los br:1.sikiros).
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Menekuell(â.i_µsi(JJDR.·�- U��
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BELO HORIZONTE. O ptesiden·
· .te da Central · Única dos Tra·
·. balhadores (CUT), Jair Meneguelli,
, acusou ontem, em Belo Horizonte, a
maioria dos constituintes que vo. taram com o Centrão de terem sido
"cornprádos" pela União 'Brasileira
de· Empresários (UBE), ·união
Democratica Ruralista (UDR) e
outras ·entidádes. Embora admitin
do ser dilicil provar isso, afirmou
que "certamente não foi para fazer
fazendas que a UDR realizou o leilão
e
foi para fazer fábricas que a
UBE organizou a tal caixinha".
Também o presidente da CGT,
Joaquim dos Santos Andr,ade, após
fazer a mesma acusação, advertiu:
"Se o Centrão conseguir fazer a
Constituinte, deverá haver uma
radicalização na sociedade brasileira
e, neste caso, já que estes ven
dilhões do teqiplo não têm com·
promisso com o povo, devem ter
com sua própria ·saúde." :
Meneguelli :e Joaquinzão, que
participavam �juntos de um debate
na sede da Federação dos Tra
balhadores da Agricultura do Es
tado de Minas Gerais (Fetaemg).
acusàram ó Centrão de ter se
utilizado também da distribuição de
canais de rádio e TV pelo governo
para pressionar a votação da quinta
feira . "Enquanto isso, os sindicatos
do ABC paulista há quatro meses,
solicitam um canal de rádio, sem ter
sequer uma resp_osta do governo."
Informaram que a Frente Na
cional Sindical Popular e De
mocrática, criada quinta-feira em
Brasília, com a participação de 312
entidades sindicais, fará, no dia 17,
o "Dia Nacional de Pichação e Pan1 fletagcm em Defesa do Povo na
Constituinte". Denunciará, ainda
·; publicamente-;- ,os constítµintes que
votaram· "contrâ:Õs · interesses do•
_,,,_ '· ;,tk
trabalhador".
:
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BRASÍLIA
AGÊNCIA E5TADO
u}· ..
_,.· O movimento �ind..!cal, Goordena
do pela CUT, CGT, Contag, e com a
pàrUc!pação de confedcruçõ'!s, fec!e
r?çõcs, associações populares, num
tó!al de 288 entidades, definiu on
tçm, durante encontro realizado em
Brasilia, a estratégia para fazer fren
te à atuação do Centrão, na Assem
bléia Nacional Constituinte. Parale
lamente, cm documento intitulado
"A.Maioria Somos Nós", os s!nclica
l.istas e representantes das ori;iuliza
ções populares denunciam os riscos
cada vez maiores de ser pcrdicos os
esiorços de nove meses de elnbora
çi!o constitucional, em prejuízo dos
in.tercsscs do povo brasileiro e, mais
e:a�ec:.f!::::i..rncnte, da classe trabalha
dc;,,;a.
·.,. ·o documento, que a exemplo da
cstratér;ia ele ação foi nprovado por
unanimidncte, !az re!créncia ?). cir
cünstáncin de que emendas popula'1 1, ,..• •

•

.. .. ! ....

.·

·'

1

res, cuja soma ntlngin cerca de 12
milhões de votos, estão seriamente
comprometidas a partir da alteração
do regimento interno na fase final de
elaboração da Carta. Fato que um
dos pres�ntcs ao encontro, Ulysses
Riedel, do Diap, comp:irou a "mudar
as regrr.s de uma partida de futebol
aos 30 minutos do segundo tempo".

Das sugestões definidas pela cú
pula sindical, apenas a questão de
uma crcve ccral de 24 horas, a ser
deflagrada no final de fevereiro, de
p�ndcrá de maiores artlcul�ções pa
ra r.!crir a receptividade dos trnba
lh:1dores, devendo h:.ivcr uma deci
são for:r.:il, neste scnlic\o, na primei
ra quin;.ena daquele mês. Desde on
tem, está constitulcla uma Frente
Nacional de Entidades Sindic:tis, l)e
rnocrátlcas e Populares, tendo à !ren
te a CGT e a CUT, com cada estado
de\'cndo definir, até o dia 15. as pecu
líuidades locais de atuaçrw vi�ando
à preservação dos "avanços pror;res-

Assunto

slstas" no projeto de Constituição.
Ontem, cm diversas oportunidades,
foram referidas n jornada de traba·
lho, as questões da estabilidade, da
licença-gestante de 120 dias e da im
prescritibilidade dos direitos nas re
clamações trabalhistas.

Ficou acertado também que o
dia 17 será o "Dia Nacional da Pan
fletagem e Pichação", di.rigidas, oreferencialmente, sob n forma de· de
núncia contra os conLituintcs do
Centrão, nos respectivos estados.
Haverá ainda painéis com os nomes
dos "traidores do povo e dos traba·
lhadorcs". AI.os públicos de p:otesto,
enterros simbólicos, ativld:!dcs que
seriam feitas com o movimento sin
dical em "cstndo de olr.rta" foram
O'.lt.ras decisões tomad:-is ontem.
Com a assessoria da CUT, CGT,
Contag e Diap, será montada 1una
plataforma wütári:. de nçào que ln·
cluirá u presença em Brasília de b'TU·
pos d� pressão.

aqueles que duram ente vem .sustentando os interesses populares na elabora

ção da nova Constituição.

4. As entidades reunidas na Plenária Nacional de Entidades De
mocráticas, Populares e Sindicais, representativas de amplos setores
da população brasileira, decidiram:
'a )CONSTITUIR UM A FRENTE NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS,

E

POPULARES EM DEFESA DOS DIREITOS DO POVO NA CONSTITUIÇÃO,
aberta à participação de todos os setores dispostos a leva
rem adiante esta luta.

b)DECLARAR, imediatamente, estado de
rnendando ao movimento
bléia permanente .

alerta nacional.

sindical que se declare

em

Reco

Assem-

c )ELEGER urna coordenação nacional integrada pelas entidades que
compuseram a mesa desta Plenária: CGT, CUT, CONTAG, CONAM,

-

Se
ANDES, CPB, FENAJ, UNE, CBTC , CNTI, CONTCOP, e de urna
cretaria Executiva composta pelos representantes da
CGT,
CUT, CONTAG, CONA.1'1, INESC, DIAP.

A

Coordenação tem a incurn

bência de encaminhar em todos os locais a discussão
sobre
formas de mobilização, incluindo a possibilidade de uma p�

ralização nacional em defesa dos interesses do povo traba
lhador na constituição. Cabe, também, fi Coorc:ier:ação elabo

rar a Plata::orma mL1i:na à.a Frente

_\

e

criar um fundo

de

campanha, aberto a contribuicoes para financiar as atividades.

d)PROPOR a organização em cada Estado e nas principais

cida

da
des e municípios de comitês constituídos à semelhança
Coordenação Nacional, para articular a luta
localizadamen
te.

rnani
e)ORGAN�ZAR formas de lutas concretas e imedia tas corno
festaç�es, atos públicos, painéis, pichações, enterros sim
bÔlicos, denunciando nome a nome os parlamentares que vota
ram contra os interesses populares.

Plenária marcou
o
através
Dia Nacional de denúncia

dia 17 de dezembro como

A

de pichações e parfletagens.

Esta é a resposta da maioria da Nação, daqueles que estão

ruas, nas fábricas, nos campos, nas escolas, e não na antesala dos
rosas.

Joaquim dos Santos Andrade (CGI')

,

Jair I-!eneguelli

{cur) ,

nas

pod�

José Francisco

{CUlTAG)

Firrro Trindade (mNAr-1) , Luis Pcmpeu de Camp::)s (ANDES) , l\gamenon Vieira da Silva (CPB) ,
Armando Rollemberg (rENAJ) , UNE, Pe. Urbano Rausch ( ÇBTC) ,José CalLxto Rarros (CNTI) , Alceu
Portocarrero {CON'ICOP) , e mais 13 entidade sindicais nacionais, 28 federaçÕes, 47 entida
des populares, 51 associações profissionais, 177 sindicatos, 11 entidades da sociedade ci
vil, de 19 estados brasileiros.

DECLARAÇÃO DA PLENÂ!Ul\ NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS, DEMOCM'l'lCl\S

E POPULARES

Brasília-DF,

3 de dezembro de 1987.

MANIFESTO Ã NAÇÃO BRASILEIRA

A MAIORIA SOMOS NÓS!
1. O povo brasileiro sofreu um duro golpe. Na manhã do a.ia,· 3/12,
parlamentares autodenominados "Centrão", agrup,amento que re.une
consti
tuintes liderados pelá UD�, pela UBE, pelas federações empresariais e p�
los latifundiários, atacaram duramente as esperar:iças populares de
ter
uma nova Constituição em que os direitos sociais e democráticos sejam mi
nimamente respeitados.
Movidos pelos mais mesquinhos objej:.ivos, submetidos ao excuso
'-':)
o Regimento Interno
tráfico de interesses, 290 p�rlamentares modificaram
do Congresso Constituinte. Mudaram as regras no meio do jogo para imp�
dir que rejvindicações populares sejam consignadas no novo texto. Atrop�
lando nove meses de trabalho, pisoteando 12 milhões de assinaturas
emendas populares, estes parlamentares agrediram o anseio democrático ,
milhões de brasileiros.
Se nno articularmos imediatamente a resposta da maioria do p�
vo às manobras desta minoria, estaremos na iminência de ver aprovado um
rnajorit�
texto constitucional absolutamente em desacordo com a vontaàe
ria da naçao.
2. Vítimas da exploração e da dominação das elites, milhões de
brasileiros, há muitas gerações, vegetam prisioneiros da miséria, da fo
me e do analfabetismo. Passos decisivos na superaçao dessa situação de
extrema marginalização social são a reforma agrária, a reforma urbana, a
garantia dos direitos dos trabalhadores e dos direitos fundamentais
a
saúde, moradia, transporte, educação e aposentadoria digna. A
efet�
ção da reforma agrária, terminando com a concentracão de terras nas maos
de poucos, a garantia de emprego, a redução da jornada de trabalho,
a
manutenção da soberania nacional, a democratização dos meios de comuni
caçao, a garantia das liberdades fundamentais do cidadão e dos instrurnen
tos de participação popular, são necessidades imperiosas para se consti
tuir uma sociedade mais <lemocrRtica.
3. Neste momento grave da vida nacional nao se trata apenas de
cobrar dos constituintes os compromissos que assumiram em suas campanhas
eleitorais. Está em jogo a legitimidade da nova Carta Constitucional.
uma constituição que nao reconheça e respeite os direitos e as
aspir�
ções do povo brasileiro, não merecerá o respeito e o reconhecimento
do
povo.
Por isto, as entidades presentes nesta Plenária repudiam o seE

vilismü. às elites dominantes

de' parcela de parlamentares,

e

apoiam

suesrº'º FORNECIDO
PELO INESC

-

PLEN�RIA NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS,
DEMOCRATICAS E POPULARES

DOSSlt,
contendo:
1.

Manifesto ã Nação Brasileira

2.

Lista de presença

3.

recortes de jornais
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11umerlcarn,;:nte,
o
PMDO está me lho,·
ror,1·cHP.t1ta do, somando 52,69i da composiç!lo
51Htem3tizaçOo. A seg11lr vêm o Pfl. P. PDS, com 25,81% e 1;,,;,11·�. rc-:;pectlv11mente; depQ[S o PDT
3,23$; o PT com 2,151; o PCD, o PCdoB, o PSD, o
e o PL, com 1,081 ca da.

roe

da Co,njss:Io de
e P'rB, ambos coin

Sobr e a a�sldutd�de i votações, destacam-se o PT, PCU e PCdnU com tOOS de frcquincia. A seguir vem o
rtrr, com 98,33�; o PL e o PSB, ambo"1 co:n 9'H; o PTB, COl!l 93, 13%, o PDS, Côm 91,33%; o PMDB, com 89,�9%; o PFL.,
com /l7,92:,; o POC, 00111 75% e fJnalmentc o Pl-líl, corn apcn·n;i 61,i.
Em rcla,;ão às e:<pectatlvas dos tr·,,L,alliadorcc, l'l pc:,qulsa chP.ga a surpreender. Do bloco cu11scrvador, â
1'lll'fll'C,:0·1 fi<'OII por <'Ont(I tio PTII, (ltlO VOC()II flll,31:1- COIII :,:, �>1111•nil:1�, clr• lrit,,,. ,•tl:JC ciC):I tr,1[.i:-,Jlt;11tor,:::; (1 l'll(; f"i,•c,u
n11111:1 postu,·11 intermedlnrl:i, rcgl�;t,•,1n,10 60:t de B<'US voto:; rnvo,·;Ívcls. Oent,rn o:; p,irtldoa dí! •Jir·cJ t-t, o rnal<w
{nd ice dí! a tuaç3o con trári.a à e lasse ro i do rFL, 66, 1 7%, s,1gui<.lo <10 PL, c:orn 61, L6i, t?mtJo,·a ambos em seus
dlscur·sos prior·izcm o soclnl , O PMD teve 61,511i dü su,;:i vol.c,:: qo11t.ra os traballl11<'•1res, e o PDS, 60,3?:l ·
Q111\11to aon p·11·t.idos <le esqucH·ua - PT, PDT, rr;doD, PSO c PCO - 1100 hou ve ..:,;rprí!sa: vo�.,1·:iin trJO:C com o:;
trabalhau<>res. Repr,1sirntnnt10 o <'•�ntro, ô PMDII teve um índLoc médio de 711,�0% l':i·,orc i'lel, alcun•;udo g1·,1c;as ?.i
participaç!Jo d o s integrantes do MUP-Movl111c11to U11iclaoe Proe;resslsta • na Comiss:to de Sl::itematiz.1çãoi\!' cmendns sobr<> férias em dob,·o e Jo rnéld;:i scmaual de 110 h o ras foram a�� que ,·e11L!ltra1·.im o mato,· índice
de ·,:it."r? ··,"lntrn. A pdoielra teve JOO� cte é1l.1J,1<;,io cor1trárln do PDS e PL; 95,83;, do PFL e li?.,86S do PMDB. A
sq�unda , u rcjetçflo l' ot ,dnda·�1:ilo1·, registrando lOOS de atu;ição í!Ontr,írla do PDS, PDC, PMD e PI..; see;uldo elo
PFL, com 95,-51 ·e rMDD, com 52,78S.
1\ •·111,�uda com mal<>r Índion 1!e ;i er>Ltaçilo, 90,921, rol de autor ta do con:;ti tuintc l\11gu:i�o c.,rvalho
( PCD-Dr), e,;, l!ndendo aos trab:i l hadores rura 1 s os 111esmos d lrt> i tos assc-gura<.lo:; ' aos u,·t,anos. /1 P.mcnct:, d,,
constlt11l11le lrmu Passoni., g-:i ·antlndo L20 dias l)c licença à ;r,cstante, ,qle:)ar de polê111ic.'.l, teve 83 ,331 óoa votos
d:i Comi.ss!Jo.
Q1Janto À média geral de pnrtlclpac;tlo nn
2() votações <:x:imln.Jd'1l;)
pod(lrn>s :ifit'"l..tr· t!Ue
rcgl•tra1�m um alto ín dice de rre4u6ncln, compnr�eendo e votando em 79 89S das sessõés.

os

pa1·tldos

C(lm 1,:i�c n o cn1�.um1;11to d,,:; da\Jos cJ..1:1 1lu:i:; pe�''ll1l:,a3, pQrlr-!1110>1 l11rcl"L•· q\Jr.-, :ic f'o1· rn:H1tJclo o mesmo
ln<lio,� dc- f',\r·tl,:ipa,.io
r·oe:lstr;1do nn Co!llis�::Jo rio Sistcmntlza,;:io, eat,H·,,o p,·csentc/l i1s votações de Plcn,5do ptüo
111<.!110:1 39 11 dos 55') constltutnt.es.
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atunçüon contrnr:Las; flrnaldo Prieto ( PFL-ílS), com 90% de frequência e
72,22% de atuação contrária; Jnrbas Passarinho (PDS-PJ\), com 90% de
pnrticipação e 72,22% de votos contrários; e Inoc6ncio de Oliveira
(PFL-PE), com 85% de frequênci3 e 70,59% de atuação contrária.

Durante a vot�ção das emendas sobre os direitos sociais, foi
Dos 93 apenas L13 vot:1ram
pequena a participação dos suplentes.
substituindo os titulares de seus partidos. Dentre eles, os recordi3ta�
são os deputados Octávio Elísio (PMDD-MG) e Jonas Pinheiro (PFL-MT), que
participaram de 19 votações. O primeiro votou 100% com os trabalhadores,
enquanto o segundo votou 68, L l2% contrário aos interesses da classe. O
deputado José Tinoco ( PFL-PE) participou apenas de uma votação, quando
posicionou-se contrariamente aos interesses dos trabalhadores.
Em relação· às expectativas dos trabalhadores, a parti.cipação
dos suplentes não foi muito positiva. Enquanto a média geral de votos
dos t.i. tularcs favoráveis aos trabalhadol"'.es registrava 65,16%, a média
dos suplentes �tingiu apenas 56,71%.

Conclusivamente, podemos afirmar que o Índice de . participação
dos ti tularcs da Comissão de Sistematização, na votação dos direitos
sociais, foi muito expressiva, registrando uma média de 71,18%. Por
outro lado, o Índice geral de omiss5o, incluindo titulares e suplentes,
foi muJ to baixo, registrando a m.SJ:.. de 11, 25%; ou seja, às 20
principais votações de interesse dos trabalhadores realizadas no imbito
da Sistematização a média de comp., recimento foi da ordem de 88, í'....5%,
incluindo os titulares e suplentes.
PESQlilJIS/à DOIS

Os dados esboçados no quadro a seguir registram claramente o
comportamento dos partidos cm relaç5o aos interesses dos trabalhadores, '
a partir de uma pesquj_sa do DIJ\P envolvendo as 20 princlpaj_s emenJas
sobre os direitos sociais votadas na Comissão de Sistematização. A
finalidade do trabalho é oferecer à opinião pública em geral, e aos
trabalhadores em particular, a postura da3 agt�erniaçõcs partidárias nas
votações que negativa ou positivamente digam respeito aos direitos dos
trabalhadores.

J\s colunas que registram 03 votos e percentuais "a favor" dizem
respeito ao intcresse do trabalhndor e · não à: emenda, que pode ser
favorável ou .contrária; da mesma forma a coluna "contra" registra o
número
e
percentual
dos
votos
contrários
aos
trabalhadores,
independentemente da emenda. É que das 20 emenda-s analisadas, 5 delas
são contrárias aos trabnlhadores e as 15 restantes favoráveis, razão
deste esclarecimento.

O quadro foi divid.Ldo em nove colunas, sendo que a primeira
contém um roteiro das matérias votadas, a partir das quais mcd:i.mos o
comportamento dos partidos. As demais colunas do:1tinam-se às siglas
seus
representantes
na
Comissão de
partidárias,
o
número
de
Sistematização
e
os
percentuais
favoráveis
e
contrários
aos
trabalhadores. Os. cinco par tidos ele esquerda, cujos consti tuin tcs na
.
pelas
Sistematização somam oito, foram incluídos em uma única coluna
seguintes
razões:· em
primeiro
lugar
porque
possuem
pequenas
represent3ções e suas atuações foram 100% favoriveis aos trabalhadores e
om :.:;cg1.,;nclo pela sil,!;nificativa economia de espaço, fàcilitnndo a leitura

desse tipo de pesquisa.

- e-� -
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Com atuação favorável aos trabalhadores, destacaram-se os
see;uintes estados: Rio de Janeiro, ·com 81,05%; São Paulo, com 70,66% e
Santa Catar:i.na, com 77,78%. Com apenas u111 Li t,ular e um suplcn lc, o
Distrito Feder�l foi a Única unidade da federaçOo.que votou 100% com os
trabalhadores.

l\tuando contrRriamentc aos interesses dos trabalhadores,
destacaram-se os estados do Ceará, com 60%; Piauí, com 59,26%, sc�1ido
de Goiás, com 511,55%. O estado de Sergipe, representado por um suplente,
participou de 10 votações, sendo 7 delas com voto contra os
trabalhadores, ou seja, 70% de participação contrária aos interesses da
classe.

Quanto ao número de au.ns:êlrllcias, o estado de· Goiás é o
recordista, seguido pela Paraíba. Os dois membros titulares do primeiro
esta do compareceram a apenas 8,5 % das votações escolhidas, ou seja,
estiveram ausentes a 95,5% das sessões que examinaram as 20 emendas de
maior interesse dos trabalhadores. A Paraíba regis�r� um índice de
ausência de 63,33%, ou seja, os seus três representantes participaram
somente de 36,67% das votações.

Proporcionalmente, os senadores estão melhor representados do
que os deputados na Comissão de Sistematização. Dos 72 senadores, 17, ou
seja, 23, 61%, integram a Sistematização; enquanto dos 4 87 deputados,
apenas 76, ou seja, 15,61% a integram. Destes, 3 são mulheres, que
representam 3,25% do total dos membros dessa Comissão.

Quanto
à
participação
nas
votações
da
Sistematização,
rec/i.stramos apenas 8 constituintes (8,60%) com presença em todas as
sessões. Destes, 60% votaram 100% com os trabalhadores. São eles:
(PDT-RJ)·, Paulo Ramos
Abigail Feitosa (PMDB-BA), Lysâneas Maciel
(PMDD-RJ), Nel ton Friedrich ( PMDB-PR) e José Paulo Bisol (PMDB-RS). Os
demais constituintes com 100% de frequência são: Francisco Rossi
(PTB-SP), com 95% de atuação favorável aos trabalhadores; Egídio
Ferreira Lima (PMDB-PE), com 50% e Eraldo Tinoco (PFL-BA), com 65%
contrário.

Os constituintes com 95% de frequência e com atuação 100%
favorável aos trabalhàdores também merecem destaque: Ademir Andrade
(!M6B-PA), Haroldo Sab6ia (PMDB-MA), Cristina Tavares (PMDB-PE), Roberto.
Freire (PCB-PE) e Luiz Inácio Lula da Silva (l;'T-SP). Os constituintes
Mário Lima (PMDB-BA) e Sigmaringa Seixa� (PMDB-QF), a_mbos com 90% de
participação, �otararn também 100% com os trabalhadores.
Entre os mais ausentes, destacam-se os constituintes Marcondes
Gadelha (PFL-PB) e Oscar Corrêa (PFL-PR), ambos com 100% de ausência,
seguidos pelos deputados José Freire (PMDB-GO) e Siqueira Campos
(PDC-GO), com 95 e 90 respectivamente. O senador Alfredo Campos
(PMDB-MG) compareceu a apenas 20% das votações, estando ausente nas 80%
restantes.
Com alto Índice de participação, mas com atuação contrária aos
interesses dos trau..:.lhadores, destacaram-se os constituintes: Ricardo
.Fi�za (PFL-PE), com 8S% de frequ�ncin e 88,24% de votos contrários; Luiz
Eduardo ( PFL-Dl\), com 90% de participação e 83,33% de atuações
. c o n t r r ia s ; D are y Po z z a (PD S- n .S ), eo m 8 S % (1 " � :, •,:!�;e nç a 0 76 , i17 % de v o t n s
eo n t r t� i os ; José Lin 3 ( P [i' L -CE ), eom 7 5 % d e po r· ticipação e 73,33% d e
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NOME/ESTADO

CONTRÁRIOS

FAVORÁVEIS

AUSÊNCIAS

Nº Voto!:

%

Nº Voto�

%

NQ

%

JlU({)) :G�Crnll))IE: IDO Sü]JL

5ihll

31,5(0)

90

62,50

21

19,�9

DEP. ARNALDO PRIETO/PFL
SEN. CARLOS CHIARELLI/PFL
DEP. DAílCY POZZA/PDS
DEP. II3SEN PINBEIRO/PMDB
SEN JOSÉ FOGAÇA/PMDB·
SEN. JOSÉ P/\ULO BISOL/PMDB
EP. NELSON JOBIM/PMDB
Dep. Antônio Brito/PMDB
Dep. Vicente Bogo/PMDB
Dep. Adylson Motta/PDS

13
8
13
2
2

72,22
i17,06
76, 47
2 8,57
12,50

3
13
4

10
15
15
65
20

3 3, 3 3
25

2

10

7

77,78

27,78
52,94
23,53
71,43
87,50
100
,66,67
75
100
22,22

2

6
3

5
9
4
5
14
20
12
9
10
2

�<OllU,I�A

1

50

1

50

Dep. Ottomar Pint,o/PTB

1

50

1

50

,.......

o

o

'

-

o

o

-
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o

-

o

-

-
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* Logo no início das votações o dep. Bernardo Cabra1, relator da Comissão
de Sistematização, declarou que se manteria fiel a seu próprio
anteprojeto. Surpreendeu, no en tar� to, dando parecer favorável e até
vo�ando emendas apresentadas favoravelmente.

A Comissão de Sistematização compõe-se de 93 membros, sendo 53
natos e 40 oriundos das Comissões e Subcomissões (24 relatores de
Subcomissões, 8 relatores e 8 presidentes de Comissões Temáticas).
Aqueles foram escolhidos pelo crité.rio da proporcionalidade, enquanto
estes foram indicação das lideranças partidárias, especialmente do líder
do PMDB, senador Márj o Covas. Essa composição especial trouxe algumas
distorções em relação à representação .dos estados. Na-. Comissão estão
reprcscnta dos com membros titulares, o Distrito Federal· e 20 estados,
estando sem participação os estados do., AC, RO, RN, SR e os territórios
(
do Amapá e Roraima.
1

Proporcionalmente, o estado de Pernambuco está numericamente
melhor rcli)ifeselrll1tadlo; com 112, 86% de sua •. bancada na Consti tuinte
in tcgrando a Comissão. Dos 2 8 parlamentares q11e a integram, estão. 12 na·
Si�tematização. Enquanto S�o Paulo, cuja banca la soma 6 3 constituintes,
possui apenas 1 3 membros na Comissão, correspo�dendo a 20,63%, O estado
de men�r participação é o Piauí, que tem som,\nte l( r(,69%) de seus 13
constituintes integrando a Sistematização.
1

r

Os estados • com mais de um representant<:,
com maior partt:.ici.pação
•
1
nas votações de intcresse dos trabalhadores f:)ram: Bahia, com 82, 7 3%;
P.:l rá, com 81 % ; Rio Grande do Sul, com 80,71 % ; \Paraná e Santa Catarina,
· ambos com 80%.
\
- 01 -

\

Dift?

.12.
so
reunião da mesa do Congresso N_acional. para decidir
bre a designação de uma Corn�ssão Externa Parlamentar P!
ra ir a El Salvador, por ocasião da Assembléia Geral da
Organização d.os Estados Americanos -OFA, realizada naqu�.
le país centro americano. Infelizmente, cqm o processo
eleitoral municipal,· não foi possível a cbnvocação
da
reunião em tempo hábil. Resta porém, a possibilidade de
designar tal Cornis�ão para o próximo ano, a partir
de
convite feito pelo reitor da Universidade de El Salvador
ao Presidente da Câmara dos Deputados:
e) Inclusão do representante da FMLN-FDR nos debates· da 3 2
Semana dos Cient�stai pela Paz.

-·-·

f) Sugestão ao Pr�sidente da Câmara de envio de convite P!
ra o representante da FMLN-FDR para participar da sessão
solene de promulga�ão da nova Constituição, o que foi
feito.

g) Organização e participação de debate pa Universidade de
Brasília - UnB, sobre "O Conflito Salvadorenho e as Al
ternativas para a Paz" com participação do representa!!,
te da FMLN-FDR. Apresentação do filme "El Salvador, Mar
tírio de um Povo", a convite do Núcleo de Estudos Cari
benhos e da América Latina,NECLA - UnB.
Correio
h) Articulação, junto à Editora Internaci�nal do
Braziliense, de entrevista com o representante da FMLN
FDR que versou sobre todo o processo revolucionário de
El Salvador no contexto centroamericano.
i) Reunião com o Grupo Parlamentar de Apoio à Paz em El
Salvador para propor aos mesmos que solicitem audiência
com o· Ministro das Relações Exteriores, a pedido da FMLN
FDR, para discutir posição do governo brasileiro frente
as propostas de paz da FMLN-FDR e demais
organizações
de massa do movimento popular. E para discutir a visita
ao Brasil do candidato à presidência de El Salvador pe
la convergência democrática. Infelizmente, os parlame�
tares não puderam comparecer à audiência devido a
.c.om
premissas em Plenário para votação dos últimos projetos
e decretos no ano de 1988. Porém, ficou aberta a possi
bilidade de programação de outra audiência em 1989.

-

III.2 - CHILE

- O INESC remeteu ao "Comando del no" em Santiago, um
te
lex parabenizando pela vitória no plebiscito e a derro
ta de Pinochet.

CONTílAHIOS

NOME/ESTADO

AUSÊNCIAS
·-·

NQ Votos

%

NQ Votos

%

N2

%

3
l
l
14

30
53,33
9,09
33,39
77,78

7
7
10
2
4

10
5

:50
25

6
6

85,71
46,15

1
7

70
46,67
90,91
66,67
22,22
100
14,29
53,85
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DEP.
DEP.
Dep.
Dep.
Dep.
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9

100
50
81,82
25

SEVERO GOMES/PMDB
THEODORO MENDES/PMDB
José· Carlos Grecco/PMDB
Michel Temer/PFL
Ricardo Izar/Pf-L
José Genoíno/PT
Afif Domingos/PL
José Maria 'Eyrnael/PDC

SEN.
DE?.
Dep.
Dep.
Dep.
Dep.
Dep.

=-·

0

-

JOSt: FREIRE/PMDB
SIQUEIRA CAMPOS/PDC
Délio Braz/PMDB
João Nat.:il/PHDB
Aldo Arantes/PCdoB
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DISTRITO FE�Z�AL

o

DEP. SIGMARINGA SEIXAS/PMDB
Dep. Augusto Carvalho/PCB

o
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o

o
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-

,

45,45
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o

o

l
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18,18
75
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18
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95
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19
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10
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13

27,78
68,42

13
6

72,22
31,58
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· 10

li

33,33

$

66,67

8
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4

33,33

8

66,67

8

4O
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37,04

5].

62,915

].6

20

LI

26,67
50

5

73,33
50
100
26,32
58,33
60

5
10

73,68
41,67
40

11
5
20
5
7
3

l

25
50
o
5

S��"fã Ck\.11:'lRillfü\

12

22,22

!�12

17(,1$

8

20

DEP. KONDE:11 REIS/PDS
DEP. RENATO V IJ\NNP/PMDD
Dep. N0lson L�0d ck i n /PMDB
Dep. Vilson Souzél/PMDB

7
3
2

38,89
21, 113
20

11
1. l
8
12

61,11
78,57

2
6

10
30
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t..jjf,'!0 GP.OSSO DIO S{[]J!L,
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SEN. WILSON MARTINS/PMDB

/1 P.UU?il.rni

l DEP.

SEN.
DEP.
DEP.
Dcp.
j Dep.
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'• ·

DEP. RODílIGUES PALMA/PMDB
Dep. Jonas Pinheiro/PFL

1

í

FAVO lAVEIS

;

ALCENI GUERRA/PFL
JOSÉ RICHA/PMDB
NELTON FRIEDRICB/PMDB
PAULO PIMENTEL/PFL
José Tavares/PMDB
Euclides Scalco/PMDB
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continuação ...
CONTRJ\RIOS

NOME/ESTADO
N2

BRANDÃO MONTEIRO/PDT
FRANCISCO DOílNELLES/PFL
JAMIL HADDAD/PSB
JOSÉ MAURíCIO/PDT
LYSÂNEAS MACIEL/PDT
NELSON CARNEIRO/PMDB
PAULO RAMOS/PMDB
SANDRA CAVALCANTI/PFL
Dnso Coimbra/PMDB
M�rcio Braga/PMDB
Mir o Teixeira/PMDB
Dep. Simão Sessim/PF'L
Dep. Bocayuva Cunha/PDT
Dcp. Luiz Salo mão/PDT
DEP.
DEP.
SEN.
DEP.
DEP.
SEN.
DEP.
DEP.
D�p.
Dep.
D0p.

�n:i..,�s
SEN.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
Dep.
Dep.
Dep.
Dep.
Dep.
Dep.

or.p
L,,

•

o

15

o
o
o

16
12
20
15
20

21,05

9
1

69,23
33,33

1

10

L

MENDES THAME/PFL
FERNANDO GASPARIAN/PMDB
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO/Pt:108
FRANCISCO ROSSI/PTB
GASTv:·ié: RIGHI/PTB
JOAQUIM BEVILACQUA/PTB
JOÃO HE11RMANN/Pi'1DB·
LUIZ INACIO LULA/PT
JOSÉ SERRA/PMDB
Mt1NOE½ MOREIR/\/PM'DB
PLÍNIO DE AHRUDA SAMPAIO/PT

46

16
4
11
13
5
3
13
20
4
3

80
20
55
65
25
15
65
100
20
15

50
11,76
66,67
42,86
33, 33
l-!7 ,06
71,43

2
15
3
4
10
9
2

50
88,24
33,33
57,1i1
66,67
52,94
· 28,57

37,50
58,82
75

o

10
7
3
19

o

2

62,50
41,18
25
100
50
100

3

30

50

3
7

100
70

71

29, JLl

1
2
4
1

50
,62,50
36,36
5
12,50
22,22
6,25

6
2

50
22,22.

7
5
li

o

o

92

2
2
6
3
5
8
5

o

- 05 -

o

o

-

3

-

11]_

-

-

10,66

7
3
7
19
14
14
1.5
19
6

50
27,50
63,6Li
95
87,50
77,78
93,75
100
50

17

100

7

-

57, 1ti

92

3

8

-

42,86

o

5

-

69

6
10
9

1

o

o

""'·

-

o
o

-

25
75
20
40

-

·-

o
o

/

5
15
4
8

100
90
100
100

i,

o
o

%

N2

2

2

6
9
4
8

-

AUS8NCIJ\S

100
40
100
100
100
78,95
100
,30,77
66,67

o

o
o

ALFREDO CAMPOSµPMDB
CARLOS MOSCONI/PMDB
CHRISTóVAM CHIARADIA/PFL
JOSÉ GERJ\LDO/PMDB
JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA/PMDE
.MÁRIO ASSAD/PFL
M1LTON ílEIS/PMDB
OSCAR CORRÊA/PFL
PIMENTA DA VEIGA/PMDB
'I
JOSÉ SANTANA/PFL
Marc os Limn/PMDB
Oct�vio Elísio/PMDB
1/
R oberto Brant/PMDB
Aécio Neves/PMDB
Bonifácio Andrada/PDS
Israel Pinheiro Filho/PMDB

N2

60

4

'

iGEfü\IS

continua ...

o

o

Si(Ql iP'fHlf[.0

DEP.
DEP.
SEN.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.

%

o
o
o

%

Votos

Votos
3

--

fl\VOHÁVEIS

í

77,78

-

-

-

-

o

o

110

...
-

''

-

','

-

15

28,85

6
12
9

30
60
45

4
2

20
10
20
5
40

o

li

1
8
11

3

o

55
15
\

l!HOtP

,

cont1nuac o

...
NQ Votos

o

FERNANDO LYRA/PMDB
INOéÊNCIO OLIVEIRA/PFL
JOSÉ JORGE/PFL
NILSON GIBSON/PMDB
OSVALDO COELHO/PFL
OSVALDO LIMA· FILHO/PMDB
RICARDO FIÓZA/PFL
ROBERTO FREIRE/PCB
José Tinoco/PFL
Gilson Machado/PFL

DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
�ep.
ep.

; FAVOíl/ÍVEIS

CONTíl/ÍRIOS

NOME/ESTADO

12

10
5
9

5
15

o

%

Nº Votos

%

NQ

%

o

11
5
7
11
3
12
2
19

100
29,41
in, 18
68,75
25
70,59
11,76
100

9
3
3
4
8
3
3
1

45
15
15
20
40
15
15
5

8

40

8

40

70,59
58,82
31�25
75
29,41
88,24

o

-

-

9

100
90

.i!LfiGOâS

8

,, 4, 4 ,,

10

DEP. JOSÉ THOMÁZ NONÔ/PFL
Dep. José Costa/PMDB

8

-

66,67

-

7
3

33,33
100

SEfüHPE

1

10

3

30

Sen. Albano E-'ranco/PMDB

7

70

3

30

BDliEIIâ

74

l

o

-

·--

3 11' 91

o

l

138

6

62,50
33,33

14

93,33

20
7
13
7
6
17
16
3
18
3
12
14
1

E:SPI2IYO SA�'l"O

]J])

37(, 0141

17

SEN. JOÃO CALMON/PMDB·
SEN. JOSÉ IGNACIO FERREIRA/PMDB
Dep. Rose de Freitas/PMDB

8
2

57,14
28,57

6
5
6

JRI(Q) IDE .JT âlll:Ul!Wl

36

1:,95

lS4l

4
8

50
66,67
31, 58'

4
4
13

DEP.
DEP.
DEP.
EP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DEP.
DSP.
Dep.
Dep.

-ABIGAIL FEITOSA/PMDB
CARLOS SANT'ANNA/PMDB
CELSO DOURADO/PMDB
ERALDO TINOCO/PFL
FRANCISCO BENJAMIM/PFL
FRANCISCO PINTO/PMDB
HAROLDO LIMA/PCdoB
LUIZ EDUARDO/PFL
MÁRIO LIMA/PMDB
PRISCO VIANA/PMDB
VIRGILDASIO DE SBNNA/PMDB
Uldurico Pinto/PMDB
José Lourenço/PFL

(&

9
5
1, 13
1,
7

I/

j

.

SEN. AFONSO ARINOS/PFL ·
DEP. ADOLFO DE OLIVEIRA/PL
DEP. ARTUR DA TÁVOLA/PMDB

.

continua.••
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15

o

5

-

-
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AUSÊNCIAS

56,25
27,78
65
53,85

o
o

83,33

o

-

-

10
55, 56.

-

-

65,09

38

100
43,75
72,22
35
46,15
100
100
16,67
100
37,50
66,67
100
6,67

o

-

-

::,

17,27

o

4
2

20
10

7
3
12
2

35
15
20
10
10
60
10

62,96

19

47,50

42.86
71,43
100

6
13

30
65

Sl,OS

55

25

50
33,33
68,42

12
1
1

60

o

4

2
2

-

-

o

-

-

5

5
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ATUAÇAO DOS PARLAMENTARES DA COMISSno DE SISTEMATIZAÇAO EM
RELAÇAO ÀS 20 PRINCIPAIS EMENDAS DE INTERESSE DOS TRABALHADORES.

CONTHARIOS

NOME/ESTADO

Nº Votos

i

FAVORAVEIS

Nº Votos

%

AUS�NCIAS

%

NQ

%

�Tríl�ZO!WâS

7

38,89

11.

61 ,, 11

5

25

DEP. BERNARDO CABRAL/PMDB*
Dep. Beth Azize/PSB

7

46,67

-

8
,3

53,33
100

5

-

·25·

, 516

44

53,66

19

19

19
7
'.3

100
87,50
16',67'

1
12
2·

1

27,78
50

2

60
10
15
10

...:

Rã

-

39

11r1

1
15
9
13
1

12,50
83,33
50
72,22
50

W�l!lU\OOHkO

13

36,ll

23

63,89

14

35'

DEP.
DEP.
Dep.
Sen.

3

42,86

o

4

19

57,14
100

13
1

65
5

16

59,26

ll

40,74

2

10

9
3
4

·50
100
66,67

9

50

10

2

33 ,33

-

�

DEP.
SEN.
DEP.
DEP.
SEN.
Sen.

o

ADEMIR At'JDRADE/PMDB
ALMIR GABRIEL/PMBB
ALOYSIO CHAVES/PFL
GERSON PERES/PDS
JARBAS PASSARINHO/PDS
João Menezes/PFL

CID CARVALHO/PMDB
HAROLDO SABÓIA/PMDB
Enoc V ieira/P.:'L
Edson Lobão/PFL

o

5
5

�J

-fia)JÍ

DEP. JOS� LUIZ MAIA/PDS
Sen. Hugo_�a poleão/PFL
Dep. Paes Landim/PFL
CJE:á\RIA

-\

r_j �
..-

·,...._

...,

-

o

�-

,,,,"

211

100
100

60

8

�

-

-

16

44:·44

-

-

40

3

-

-

2

20

DEP. JOS� LINS/Pfi'L
DEP. RAIMUNDO BEZERRA/PDS
SEN. VIRGÍLIO TÁVORA/PDS

11
6
7

73,33
40
70

4
9

3

26,67
60
30

5
10

lPâl!U11B1.\

10

41,67

14

58,33

38

40
50

6
6

60

2

100

DEP.
DEP.
SEN.
Dep.

ALU1ZIO CAMPOS/PMDB
EDME TAVARES/PFL
MARCONDES GADELHA/PFL
José Maranhão/PMDB

.

.

?JE:RrrU!litJl.nllCO

SSN.
DEP.
DEP.
DEP.

"

ANTONIO FARIAS/PMB
CRISTINA TAVARES/PMDB
EGÍDIO FERREIRA LIMA/PMDB
FERNANDO BEZERRA COELHO/PMDB

.
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45,45

8

61,54

10
6

50

o
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-

-

50

5

10.
8
20

-

5

-

-

-·
-

33,33
25
25
50

. :50

63,33
40
100

-

108

54,55

53

22,08

5
19
10

38,46
100
50

7
1

35
5

11

55

3

33,33

-

,·
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Sl�YES� �AS 20 EHEOODAS

-

dos
1. EMENDA LULA - Repõe todo o texto sobre os direi tos
trabalhadores, aprovado na Comi0são da Ordem Social.
2. EMENDA BRAND1-10 MONTEIRO - Institui a Jornada Semanal de
trabalho de 40 horas e diárias de 8, com intervalo para alimentação e
repouso.
J. EMENDA POPULAR DOS EMPREGADORES DO RIO GRANDE DO SUL-DARCY
POZZã - Substitui a garantia no emprego por uma indenização
progressiva.
4. EMENDA GASTONE RIGHI - Substitui a estabilidade no emprego
por uma indenização, corres pondente a um mês de salário por cada ano
de serviço prestado.
5. EMENDA MAX ROSENMANN - Substitui a garantia no emprego
prevista no II Substitutivo do Relator 11 pela proibição da demissão
imotivada, nos termos da Lei",
6. EMENDA ANTÔNIO MJ\!lIZ - Tumbérn remete à, lei oridinár:ia a
regulamentação da proibição dn demissão imotiNada.
1- EMENDA HAROLDO LIMn - Propõe a rointegração ap emprego do
trabalhador de mitido imo ti V/1 �1 , rnen te.
8. EMENDA GASTONE RIU!!I - Institui adicional de um terço na
remuneração das férias.
9- EMENDA FLORICENO P l\IX1-10 - Institui férias com péle;amento em dobro.
1.0.. EMENDA ADEMIR ANDHJ\DE
Institui o pagamento em dobro para hora
extra.
�
.
11. "EMENDA IRMA PASSONI - Institui licença remunerada à gestante, pelo
período de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
12. EMENDA AUGUSTO CARVALHO� Equipara os trabalhadores rurais
aos urbanos, em termos de direitos sociais.
13. EMENDA PAULO ROBERTO CUNHA - Suprime . . a obrigatoriedade ,
de creche ,e pré-escolas custeada pelo empregador, para os filhos de
seus empregados menores de 6 anos.
14. EMENDA VILSON SOUZA - Proíbe a locação indiscriminada de
mão-de-obra, permitindo-a apenas nos casos previstos em lei.
16. EMENDA CARLOS ALBERTO CAÓ - Obriga a - participação dos
trabalhadores nas decisões de implementação nas empresas de novas
tecnologias que impliquem em dispensa de pessoal.
17. EMENDA JOSÉ MARIA EYMAEL - Institui o aviso prévio mínimo
de trinta dias.
18. EMENDA PAULO PAIM
salarial
por
piso
Reconhece o
categoria profissional.
19- EMENDA PAULO PAIM - Institui a não-prescrição dos direitos
trabalhistas até dois anos após a cessação do contrato de trabalho.
20. EMENDA KONDER REIS - Estende
aos
avulsos
os
mesmos
direitos assegurados aos trabalhadores com vínculo empregatício.
A pesquisa inclui o número de participações, o número de
ausências e o número de votos favoráveis e contrários aos
trabalhadores d� cada um dos 93 membros da Comissao de Sistem�tização.
Inclui também a média de comparecimento dos Estados, evidenciando
aqueles cujos representantes tiveram um comportamento contrário ou
favorável ao t�abalhador t bem como o indice de comparecimento e
ausência·, acompanhado de uma análise detalhada à página 7.
No quadro a seguir, o3 titulares d� Comissão de Sistematização
têm seus nomes �rafados em MAiuSCULAS e os suplentes em minúsculas.
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Este número do Boletim do DIAP, conforme anunciado

em nosso número anterior, traz duas p�squisas sobre a atuação
dos constituintes, dos partidos e dos estados na Comissão de
Sistematização,

registrando,

em

percentuais,

seus

posicionamentos em relaçã? às 20 principais emendas sobre os

direitos sociais apresentada� ao 22 Substitutivo do relator e
submetidas a voto no âmbito da Comissão de Sistematização.

-

A análise destas emendas, realizadas individualmente

no número anterior de nosso Boletim, continua neste número com
o
..:,,.

cômputo

das

atuações

de

cada

parlamentar,

titular

ou

suplente, que participou das votações na Comissão. A primeira

pes�uisa,

à

página

3'

registra

a

participação

.dos

constituintes e dos estado!:1 !)as votações. A segunda, à página
10, corresponde à atuação �os partidos. Ambas as pesquisas, �

bom

frisar,

tratam

dos

referem-se

direitos

apenas

sociais

às

dos

20 emendas citadas,

trabalhadores,

e

a

que

suas

votações na Sistematização.
Para facilitar a leitura dos dados, antes de cada

pesquisa fizemos uma breve introdução. Nela você encontrará a
orientação necessária ao completo entendimento dos números
tabulados.

O l&IIHT({J)Jra

DiãP

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

D:.:.· e to r - 'I' é c nico: Ulisses Ricdol de Resende. Editor: Antônio
Augusto
de Queiroz. �cdaçâ6: Celia Curvalho de r1oraes e Ant6nio Augusto. @ati
:og=afi� � Di�gramação: M5rci� J. Marques.

TERM I NADOS O S TRA BALHO S DA COMI S S AO DE S I STEMAT IZACAO , A

ANC

C;:TROU F-?1 COiv'1 PJI. S SO DE; ESPERA . O ACORD O PARA AS REGRA S Df. FUN C I ONA
l 'F�TO D O PLFNARI O , PA S SA POR D I P I CE I S NEGOCIACOE S , E FOI S USPENSO
DRvrno AA CRI S E DE SAUDE QUE AFASTOU UL I S S E S GU IMARA E S DA CONDUCAO
DO ME S MO . E , ENQUANTO O TF.TRA - PP E S I DENTE SE TRATOU EM SAO PAULO •

AV OLUMAVA�- SE F111fE NDA S PARA A 10D I F I C.I\CAO D O REGIMENTO I NTERNO DA ANC .

PP R8r,E AFASTADA A POS S I B I L I D ADE DE I NTEPFERENCIA DO J UD I C I ARJO ( VI A
r 7P ) L"'. S OBGRJ\?J I /\ D.-'\ CCt!STITU INTE . M A S A S E D E D O S CONSERVADORE S NAO
1'..l ! í'OU CA . ATl�AVE S DO CE' l!'I' R/\0 , ELE S I N S I S TEM EM MUDAR T I TULOS E CAPI

•

�

TU L OS , EX I G INDO F/\RA I S S O UM MIN IMO DE 2 8 0 CONSTIT U I NTE S ( NUME RO QUE
ELES IMAG HIAI'-I QUE APE�IAS O CE NTRAO EH C APAZ DE RE U N IR ) • , E X I GE M TAMBIM
C� E S EJA DADA PRE FERE N C IA TOTAL , NA ORDEM DA VOTACAO , AS EME NDAS COM
t:A I OR NUMERO DE A S S I NATU RAS E , POR P I M , QUE SEJAM E F ETUADAS TRE S VOTJB
f\ I GO , TRE S VOTACOES DE ll MA M8SJ\!A EME NDA , CASO NAO SE ATI NJ A O QU ORUt-�
P E G it1ENTAL D E 2 8 0 VOTOS . O DL OCO CONSERVAD OR-MA I OR I A DO CENTRAO APOS TA A S S I � QUE TERAil VOTOS PARA DE FENDE R SEUS INTE RE S S E S , E QUER
�ER MA I S D E UMA CHANCE PARA MOB I L I AR- S E NA HORA DE VOTAR . DIZ- SE QUE
3 1 5 PARLAMENTA RE S A S S IN ARAM A PROPO S TA D O CENTRAO . NA B R I GA QUE
U L Y S S E S CU I MARAE' S , t :AR I O COVAS B OUTROS D E S E NCADEARAM PARA QUC E S TE S
CO;-J S 'l'ITU I N TE F RE T I RA S S E M S é: l l S NOME S D E S TA L I STA , ALGU!'!S RE SU LTADOS
F'0!Zt.'.: OBTIDOS E , S E GU ND O OS PROPR I OS ART I CU LADORE S D O CENTRAO , A
. TEH
!.C ORA 26 O CO�f F T Rt'ARA I : S B U APO I O . COMO SE VE H , OS NUME RO S DAN CAM , t'iAS
St. E L E S NA O TS�-1 A MJ\. I O� IA , TBM U�1 CONT I GENTE QUE REPRE S EHTA GPANDE
FE � I GO PARA OS PROCRE S S S I S TAS .
A ME SA D A AN C , S OB O COMAl-!DO D E U L I S S E S GUIA RAES , 'l'E NTA A PLACAR
/1.QULE S QUE APENAS Q U EREM TER S E U N OME ' ' I N S C R ITO NA H I S TOR IA ' ' ATRAVE S DE EMEND A S D E S UA Al]JrORIA - E QUE R PERM I T I R A CADA CON S T I 
T U I NTE O D I RE I TO D E APRE SEN� TRE S EMENDAS E S E I S D E S TAQUE S AO
TEXTO O R I UNDO DA q r s TEMATIZACAO . ALEM D I S S O , S OB A ALEGACAO DE QUE A
.
t�INORIA TAEEM TEM ifD I �E ITO , QUER PERM I T I R EMENDAS S OMENTE A
P/}RLAME:N
7
8
1
SUBS
POR
QUE
S
TA
RI
C
SDE
DE
CAP I TU L O S , S ECOE S OU S U B SBCOE S ,,
TARE S . A E S Q U E RDA F. PROGRE S S I STA S EM GERAL , APRE SENTARAM SUAS PROPOS'E.
PARA O FUNCI ONAMF NTO DO GRANDE PLENAR I O , AS QU A I S , BA S ICAMENTE , DAR��
t� ClH1ENTO S AA MF 9 /I. PARA QUE SUA S TESES P REVA LE CAM NO ACORDO A SER F IR-i.y no NO I N i é I O ])J\ S EMANA ( ? ? / ? 8 - L 1 1 ) .
,
PARALE LAMENTE AAS D I S CU S S O E S S OBRE A S REGRAS DO JOGO , AP.TICUL/.DO�ES MA I S REACI ONA PIOS COMO ROBERTO CAP.DOS O ALVE S , J O S EH LI!TS ,
?-I C/, RDO F I UZA , DAS O CO IMBRA , ENTRE OUTROS , DIVIDEM COM CONSTITU I NTE S
f'0 FLOCO CON9 ERV.f\fi()R A 't'ARF. FA I' "' CONPECCAO D E ET\1FNDAS QUE TORPEDE IE?�
PFFC'R1'IA 8 P'R.OGPF S � T f T/l P . PAT.1.A I S S O , r;o !VERSJ\f SÃO MANTIPAS A F I M DE
0HF O TEXTO DFS f /1 S EHF!'rD A S cm1 'T'F"iHA Ô MINIM O DF ARE STA $ PARA CONSEf"Tf I'I) O M.I\Y Tv0 f'F' A -00 1 0 . '1'/\MBFf-1 S/\0 r.·JY [ OIDOS CONJ UNTOS DE EMENDAS OUE
r- /\ PP n lTMA 0°i::t�o r E GR/.ll DF CO�!S E:.PVJ\D RI SMO 1}0S cor! STI TU INTE S ,
DE
��J' !'; P T �f, QU"S , ·r.� p. 'I'F' � r.· Mf, I S FF'/l f' 1 0 t1 J\ PI J\ NAO VENCE , HA OUTRA M/\ I S BPJ\. ..f
P! npp .t'TJlI (;f-' n c- 1 H,' f M0:' cm J F''T'IV S . 11M FX MPLO S ERIA O DA F STAP I I I DJ\Df:
C'f: f () '):' /\ '"TI GnP rn T�ATM1 O Tf' •1A l'!JIO VENPPM A S E R S UPRIMID0S , F'-1
1 ' ("1 ;i vn'T'ACP. (', FI,,/1
fT:>P. J f. C.TTí' C 'T'I'T'{l T T'l/1. ()P Ulvf.A INDENIZA CAO PECUNI A�IJ\ 0U/\b�ll':: T' . F'M owrpo TF Lf V: 'PO T:' P1 !· 'Cf-' Pt, e;, UP UMA IDE I A DAS META� PRINC'IPAI E' ,
t.P 0 " 'T'F R COPPF GPfP 1:'!'0 -r-,f!.. C. f tm?·TT\I\ S 1/' I P PRF C I O S A S PARA O S CONSEPV/! DOnr. c , �'.P. P. /. L f'U:rc:: r-r· n· fT: l' J.,,oc r- r. ODVI 0 S : HOR/1.- EXTRA PAGA F� DOBRO ,
2Yf'T'.>_E' � C'Pirf1 I P J I rr l' ,..., � rr f\('(',l' C' 'T'T'lj P /\J,P I S TA S , MmIOPOL I O E S TATAL f)J\ n r s 
TR I P IT J ('A O D O P�'T'�ntE0 , �FVI ft�
C'O�CE I TO DE EMPRE S A NAC IONAL , JOR
!·!f D/1. DE OUA RF HT/1 r• 0 U/I.TRO HODf. C: , P. E S F,f-VA DE ME RCADO DF. TRAPA L!lO PI\RJ\
C T T' !' fl!'.OS l C'n,1.11 '['Ir ntl:!'F F NTA f f' D!CO ANOS , TRIBUTACAO P. OCI/\L S OB ?.F' Ft>K
PPE' S A 9 E R I CO S , f.t:TPf' Clf'f'P Of . Pf. R E CE Q UE HAH RE S I S TENCIAS PARA · E L I � I 1:A R A CONQ U I S TA D Q S 1 ? O D I /\ S D E L l CE NCA REMUNERADA AA S GE STANTF; S ,
POR I S S O VALE A PENA PRF S S I ONAR .
A TATI CA D O ' ' L E OU E DE OPCOE S ' ' , FORMAL IZADA NUM ' ' CARDAP IO ' '
GRADUAL D E EMENDAS , T AMBF:M EH UTI L I Z ADA POR GRUPOS PROGRE S S I S TA S . S E PEM QUE AT,GUNS D ELE S , COMO O S D E TENDENC IA M� I S MODERADA ,
JIJL G.l\ lvf O UB CotfQ FORAM VITOR I O S O S NA . MA I OR IA DAS VOTACOES DA 8 T STEMA 
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II. DESTAQUES PROGRESSISTAS REJEITADOS
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OL. DESTAQUE DO DEPUTAJJO FLORESTAN F'ERNANDES(PT SP)
CONTEUDO: RELATIVA AA EDUCACAO. DETERMINA QUE TODA VERBA
PUPLICA SEJA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AAS ESCOLAS PUBLICAS.
-PARLAV�NTARES CONTRA: ANTONIO BRITTO, CARLOS MOSCONI, CARLOS
SANTANNA, CELSO DOURADO, EGYDIO FERRGIRA LIMA, JOAO CALMON, JOSE
ULISSES DE OLIVEIRA, NELSON CARNEIRO, NILSON GIBSON, PIMENTA DA
VEIGA, RAIMUNDO BEZERRA, RODRIGUES PALMA, THEODORO MEMDES,
VIRGILDASIO DE SENNA, CHAGAS RODRIGUES, DASO COIMBRA, JOSE COSTA,
JOSE MARANHAO, JOSE TAVARES, MANOE L VIANA, MARCIO BRAGA, MARCOS
LD,:.A, ROBERTO BRANT, ALUISIO CHAVES, ARNALDO PRIETO, CARLOS
CHIP.RELI, CHRISTOVAM CHIARADIA, ERALDO TINOCO, FRANCISCO BENJAMIM,
FRQHCISCO DORNELLES, INOCENCIO OLIVEIRA, JOSE JORGE, JOSE LINS,
JOSE SJ\NTANNA DE VASCONCELOS, JOSE THOAZ NONON, LUIS EDUARDO, MARIO
ASSAD, PAULO PIMENTEL, RICARDO PIUZA, SANDRA CAVALCANTI, ANTONIO
CARLOS KONDER REIS, DARCYPOZAA, DIGO, DARCY POZZA, GERSON PERES,
JARDAS PASSARINHO, JOSE LUIS MAIA, VIRGILIO TAVORA, ANIBAL BARCELOS,
ENOC VIEIRA, PURTADO LEITE, JONAS PHa!EIRO, JOSE LOURENCO, PAES
LANDIM, VALMIR CAMPOELO, JOAQUIM BEVILACOUA, ADOLFO OLIVEIRA,
SIQUEIRA CA�POS, ANTONIO FARIA.
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-PARLAMENTARES AUSENTES: l\LPREDO CA!�POS, ALMIR GABRIEL, BERNARDO
CAERAL, SID CARVALHO, FERNANDO BEZERRA COELHO, FERNANDO GASPARIAN,
FERNANDO HBNRIQUE CARDOSO, FERNANDO LYRA, IBSEN PINHEIRO, JOAO
HERR�A�N NETO, JOSE POGACA, JOSE FRRIRE, JOSE GERALDO, JOSE IGNACIO.
FERREIPA, JOSE RICHA, JOSE SERRA, MA�OEL ¾OREIRA, MILTON REIS,
S;füLSON JOBIM, OSVALDn LIM/\ PILHO, RE'l·rnTO VJ:ANNA, l:7ILSON MARTINS,
6-f 9, '9 -4P, q 1 , J\ 1;CFiH í:llFRRA, ANTONJ'O CARLOS MENDF;S THAME, GILSON
MACHADO , t�l\RCONDFS GPDFLBA, OS C!�'? COP?E.A, OSVALDO COELHO,
JO�E 1AJlRicrn, GP..STONF RIGHI, PL T.NIG' DF' ARRUDA SAMPAIO; •
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De acordo com as prioridades do INESC definidas em seu pr�
grama global, a assessoria de direitos humanos continµou atuando

rtu

rante o segundo semestre na mesma li nha que j á vi nha trabalhando

p�

ra ampliar, ai nda mais, sua colaboração

de

as

entidades e comitês

apoi o e solidariedade a América Latina e outros países

do

Mundo. Neste sentido, o INESC repassou diversos materiais

Terceiro
de

subsi

dio entre j ornais, dossiês, artigos de revistas, abaixo-assinados p�
ra parlamentares e autoridades do P oder Executivo, agendou e partic�

poú de reuni ões entre parlamentares e representantes de organizações
populares de pa íses irmãos, sempre com a preocupação de aprofundar o
n ível de consciência da popul�ção. Destacam-se nesta area as

segui�

tes inici ativas:
III.1 - EL SALVADO R
a) Articulação e agendamento de varias reum.oes entre parlarren
tares e o representarite ·da FMLN - Frente Farabundo Martí para Li
bertação Nacional - FDR - Frente Democrática Revolucionária de El
Salvador no período de final de julho, que culminou com a formação
do Grupo Parlarrentar de Apoio à Paz em El Salvador composto pelos
deputados Plínio Arruda Sampaio, Amaury MÜller, Anna Maria Rattes,
Tadeu França,Abigail Feitosa, Moema São Thiago e Otávio Elísio.
b) Articulação para contato extra-oficial do representante
da FMLN -F DR com um representante do I tamaraty.Devido às
dificuldades que envolveram tal encontro, para todos os
efei tos, o representante do Ministéri o das Relações Ex
teriores não co�sidera vi ável uma visita formal da FMLN
ao Governo brasi leiro neste momento. Entretanto, o si m
ples encontro.extra-oficial representou o primeiro Pª!
so neste sentido.
c) S oli�itação aos parlamentares para que enviassem
tele
gramas ao Governo brasileiro no sentido deste apoiar a
resolução da subcomissão de direitos humanos da ONU p�
ra viabilizar a paz em El Sal vador
· d) N ova articulação junto a parlamentares com o represe�
tante da FMLN - FOR, em novembro, com ·o obj eti vo de pre!
sionar o Presidente da Câmara para que o mesmo convocasse

•
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05. DESTAQUE DO DEPUTADO PLORICENO PAIXAO (PDT /RS)
CONTEUDO: ASSEGURA APOSE:NTADORI A COM SALARIO INTEGRAL E OS
REAJUSTES NECESSARIOS AA PRESERVACAO DO VALOR REAL.

OBS.: DESTAQUE IMPORTANTE, APESAR DE MUITO CONTROVERTIDO,POIS
ATENDE AOS INTERESSES DOS TRABALHADORES QUE AA DECADAS ASPIRAM POR
UMA APOSENTADORIA COM SALARIO INTEGRAL.
-PARLAMENTARES CONTRA: ALMIR GABRIEL, ANTONIO BRITTO, ARTUR DA lAVOL�
CELSO DOURADO, EGIDIO FERREIRA LIMA, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, JOAO
CALMON, JOSE FOGACA, JOSE RICHA, JOSE SERRA, JOSE ULISSES DE OLIVEIR�
��LSBNSORRJ0IDIM, PIMENTA DA VEIGA, RAIMUNDO BEZERRA,
SEVERO GOMES, VIRGILDASI O DE SENNA, AECIO NEVES, EUCLIDES SCALCO,
JOSE TAVARES, MARIO BRAGA. DIGO, MARCIO BRAGA, MARCOS LIMA, ZIZA VALPr
DARES, ALCBNI GUERRA, CHRISTOVAM CHIARADIA, FRANCISCO DORNELLES,
JOSE JORGE, JOSE LINS, JOSE S
NTANNA DE VASCONCELOS, JOSE THOMAZ NONO,
M.ARIO ASSAD, OSVALDO COELHO, PAULO PIMENTEL, SANDRA CAVALCANTI,
JOSE LUIS V.AIA, VIRGILIO TAVORA, •

-PARLAt-".ENTARES AUSENTES: ALF'REDO CA]l(POS, CARLOS SANTANNA, CID CARVALHO, FERNANDO BEZERRA COELIIO, FERNANDO LYRA, IBSEM PINHEIRO, JOAO
HERMANN NETO, JOSE PREIRE, JOSE GERALDO, JOSE IGNACIO FERREIRA,
MA�WEL MOREIRA, MAIO LIMA, MILTON REIS, NILSON GIBSON, WILSON MARTINS,
AFONSO ARINOS, ARNALDO PRIETO, FPANCISCO BENJAMIM, MARC·ONDF'S GADELHA,
RICARDO FIUZA, = ?4-.�-9 .9,51849, JOSF MAURICIO, GASTONE RIGHI,
SIOUFIFA CAMPOS, J PJ•1IL HADDAD, Ai'!TONNE F/-\RIAS, •
RESULTADO - SIM: 49
NAO: '36
AEO: 06
o�. DFSTAOU8 on DFPUTAnn AP�ALDO FARIA DE SAH(PTB SP)
rn1..jTl:'TJ[)O: AS�F'r:lfP/1 /l. APr)SFNTf\DORIA PARA O PROFESSOR APOR
TQT!IT� ��T� F PARA A P�OFFfSCRA APOS VINTF E CINCO ANOS DE EFETIVO
py�ncrrTn B� FUNCAO n� IAGISTRRTn, rn� SALARIO INTEGRAL.
1:''.'r"T· li

()P9. : F'STP l'iJ:';-'1"/1 rwp PR.li FIR��/1 UM DIJ?.E ITO ADQUIRIDO PP.LA
rniJSTTTUCim:A 1, "JlfMFl?O f\F'?()JT() DF. � o DE JUNHO DE 1 981 •

i:::p;:rpp�, (: q c:. 11-: /'T,FPF f\0 íP'P"'c:, /11,MTR GABRIBL, ALtTISIO CAMPOS,
!:' Pfl. T.H':!'. , PF'PN/1�JD() GASPARI/IN, JOSE s'ERR/1
rTp r/1D\T/1.Í }-10, F'C:Yf'T() rl.''f.' 'O
1
T
p1v�rTA nA v�TGA, PFJ n PPA7, !O�F rop,;,p, �ARCOS LIMA, ROBERTOBRA�T,
7:.7/1 VAT,/\T'IARFS, l'IT1 llT7I0 r1fJ\V17'S. P/\FP LANTHM, •

_ ,.. f'prn,·r.�JT.õRE'� PUSF�!'T'f�: l\'8IG/1 IL p r.;'T'T'OS.õ., ANTONin BT-?ITO, AR '1'UR DA
�nv0rf1, rARLnª MOSCO�I, r/lr.>�OS SAN�t�NA, CIRSTINA TAVARERSN FFPNA�DO
ni:;,7t:"r-P1,_ rnF.TJ TJOG"l F'F'F!T.I\ ,:r,0 H"' t,mIOTJF' r P.. P.DOS n, IBSEN PINHEIRO. JOSE
pr.H:>T'Ot:' , rnpp GJ;"J;ll\J,f'(), Jo:-: 17 TG?-T fa(:T() F'h'RRFIRA, JOSF ULISSF'S DR OLIVFTPI\,
I,;iO, rF'!.S0: 1 JOfiIM, �HLSON GIBSON, SEVF'RO
�'IT r,rw P 1 'IS, :·1 T,SO�! c_c,prn,,
Ç':efl"Pfl� V·-• 89 ,9 .� ''�, , - , • 1,.1ILSON t'-�AR'T'T IS, AF'ONSO ARHlOS, APNALDO
PRT��n,
rpRI�T0VAM r 1 'I�PnrJA, F'PPMrJfCO BRNJAMIM. FRANCISCO DORNEILP�
ff!DESnCiJ II P!1;CHAQOQSYíltD rvrF:Ol•U\H0 �mJOH, !' /1 �r
T.>JC/1 Pfl0 k'TIT7,/'I, VIRGILIO T/l.V0T.'/' , Gt-; rr ' 0 r!F' PIGHI • SIQUEIRA CAMPOS,
POPFPTO F��TP�, ANTONIO FAQTAS, •
p r.'StlT,'J'ADO - SIM: �5
Nft.O: 1 ')
I' n C' TF't·ir /1 n : p

I)

-

n�.

f)F'S'T'/\011F f)(l r,ppw11.11 nn Jn1'\(', P!'TJT,() VAS<::ONCF.:LOS(P'T' MG)
('0!·TTPUD0: rrn,1p1,r:1,1Pwr.A P. PPOPOS'T'A DP. PNISTIA APROVADA NO 'T'RXTJ
CABRAL TI JO SPNTIDO nE GPRANTIR A ANISTIA AMPLA, GFPAL E IRRRSTRITA
tos TPABALHAl>OPPP(CIVIS), DO SBTOR PRIVADO, E DIRIGENTES SINDICAIS
PllNIDOS POR wvrrvos· RXCLUSIVAMF.NTE POLITICOS.
OBS.: APESAR DO DESTAOUB DO DRPUTADO VILSON SOUZA NAO TER
SIDO APROVADO, ESTE DESTAQUE TE� O MERITO DE GARANTIR A ANISTIA
GERAL A TODOS OS CIVIS OV� AINJ>A SOFREM A MARGINALI�ACAO, CONSRQUEN
CJA DF PUNICOES DR CARATRR POLITICO.

....

.

... ... ..
\

-PARLAMENTARES CONTRP: CARLOS SANTANNA, CID CARVALHO, FERNANDO BEZER�
COELHO, FERNANDO ílASPARIAN, JOSE GERALDO, JOSE RICHA, MANOEL MOREIRA,
NILSON GIBSON, RAIMUNDO BEZERRA, RODRIGUES PALMA, WILSON MARTINS,
AECIO N8VES, DELIO BRAZ, MARCOS LIMA, ZIZA VALADARES, AFONSO ARINOS,.
ALUISIO CHAVES, PRANCIRRR DORNF.LLES, INOCENCIO OLIVEIRA, JOSE JORGE,
JOSF T, INS, JOSB 'I'IJOM/\.Z NON0H, T,UIS FDTJJ\RDO, RNOr VEIRA, MARIO ASSAD,
OSCAR �ORRF:A, 'PAULO PIMRNTRI,, RtCARDO PIU7,A, ANTONIO CART,OS KONDRE R�
GF.PSQ ?--.! Pfi'RF:S, JOSF. LTJIS M.L\T /\, VIPGTI, TO 'T'/1.VORA, ANIFAL 'R.ARCELOS,
F'UR'T'/\f)n T,F:rrF., JONAS PIN'f-lF'TRO, JOSR TTNOC::0, Al) OT,PO OLIVPIRJ\, SUQlTRTRA
Cl'MPnt:, 1\N'J'ONIO PARIAS, •

•
, -PflR!,M"F'WPARF;S AUSBNTT<'S: J\T,F'P.Pf'n (':AMP()S, PLMIR n1\BRIF.t,, ALUISIO CA�P�
1 ANTONIO BRJTTO, BFRNARDO CAPRPL, PPPNANPn HENRTOUE CARDOSO, IBSEN
, PINHRJP0, JOAO CA!,�ON, JOAO �FRM�PNN NPTTíl, JOSE FOGACA, JOSE FREIRE,
- JOSR srRRA, MARIO LIMA, MILTON REIS, NRT,SON CARNEIRO, NELSON JOBIM,
THEODORO MBNDES, ANTONIO CARLOS MEMDRS THAME, ARNALDO PRIETO,.
CHRISTnVAM CHIARADIA, 8RALDO TINOCO, FRANCISCO BENJAMIM, GI1SON
MACHADO, OSVALDO C
F.7,J\QUJT.SANDRA CAVALCANTT , Df·RC:Y Pn7.7,f1, JARRAS
PASSARINHO, JOSF MAURICIO, GASTnNP RT�BI , LtlIS INACIO LULA DA SILV�
HARnI,DO T,IMA, •

-

RESTJLTP])Q - SIM: 49
NAO: 39
ABSTENC.AO: 01
DESTAQl!P DO nrPU'T'ADn APNJ: T,r>T FARIA DE SM-l ( PTB SP)
rnJTBUno: GAD/\NTE A APOSFNTAno�IA POR VELHICE AOS 65 ANOS
'P/'P/1 n HOMF.M E AO� �O /\.NOS P/\.RA /1. MULHER.
(JI!.

OPS.: A IMPnRTANCIA DFSTE DFSTAQUE RESIDE NO FATO DE ATEM
DE SF: TRATAR DE UM DI�EITO CONSERNE!'!TE AA MELHORIA DAS CONDICOES DE
VID.A DA I'l'PULACAO BRASILFIRA., REAFIRMOU UM DIREITO JAH ADQUIRffiO QUE
O SUBSTITUTIVO CABRAL II HAVIA SIJPRIMIDO.
-PARLAMRNTARFS CONTRA: ANTNIO PRITTO, EGIDIO FERREIRA LIMA, JOSE
llLISSF.S DE OLIVEIRA, FRANCISCO DORNELLES, JOSE LINS, LUIS EDUARDO,
RICARDO FIUZA, SANDRA CAVALCANTI, JOSE LOURENCO, PAE S LANDIM,
ERRATA: TIRAR ANTONIO BRITO B FRANCISCO DORNLLES E SUBSTITUIR POR
ALUIZIO CAMPOS E FRANCISCO BENJAMIM. ACRESCENTAR AINDA CARLOS SANTAN�

-..

-PARLJ-YENTARES AUSENTES: ALFREDO CAt-'!POS, BERNARDO CABRAL, CID CARVALT�
FE'RNPJ '.DO BEZERRA COELHO, FERNANDO GASPARIAN, HAROLDO SABOIA, IBSEN
PIHHF.IT-:0, JOAO TTEMANN METO, JOSE F'RF:IRE, JOSE GERALDO, JOSE RICHP.,
JOSE SFR�A, MANOEL MOVEIRA, MILTON REIS, NELSO JOBIM, NELTON FRIE
DRICI!, �ILSON GIBSO�, OSVALDO LIMA FILHO, PIMENTA DA VEIGA, SEVERO
co�:Es, THEODO RO )1.1.ENDSS, WII-SON MAR'I'INS, AFONSO ARINOS, ARNALDO
FRII:;'!'0, CP..RLOS CHIA!<.E'LLl, F·:·�A;JCISCO DORNELLES, GILSON MACHADO, JOSE
SANTANA DE VASCONCELOS, MARCONDES GADELHA, OSCAR CORREA, OSVALDO
COELHO, JARBAS PASSARINHO, JOSE LlJIS MAIA, VIRGILIO TAVORA, BRANDAO
MONTF.I:-'O, JOAQUIM BEVILll.CCUA , SIQUEIRA CAMPOS, l!AROLDO LIMA, •
1

,. '

.. -' ..,__ _
TELFX NUM.0?2/87
SELECAO DF EMENDAS E DPSTAOUES DA CO�ISSAO DE SISTEMATIZACAO
PERIODO: 1? A 17/11/87
I. DESTAQUES PROGRESSISTAS APROVADOS:

'-...

----=========----================

...

OL.DESTAQUE DO DEPUTADO AUGUSTO CARVALHO(PCB DF) E DO SENAOR
POMPEU DE SOUZA(PMDB DF)
CONTEUDO: DEFINE E ASSEGURA A REALIZACAO DE ELE
COES PARA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL EM 1988.
OBS.: DESTAQUE IMPORTANTE NAO SOH PORQUE ACAB/\ COM O F'ISIOLO
CISMO FOLITICO QUE SEOPRE OCUPOU O PALACIO DO BURITI, RESGATANDO A
AUTONOl �IA POLITICA PARA O DF', COMO TAMBEM TERAH Ul'-'.A REPERCUSSAO A
NIVEL fü\CIONAL.
1

-PARLA�ENTARES CONTRA: JOSE SERRA, MARCO� LIMA, GILSOK VACHADO, LUIS
-EDUARDO, •
-PARLA�ENTARES AUSENTESGC ALFRSDO CAMPOS, ANTONIO BRITTO, ARTUR DA
TAVOLA, BERNARDO CABRAL, CARLOS SANTANNA, CID CARVALHO, CRISTINA
TAVARES, EGIDIO FERREIRA LIMA, FERNANDO GASPARIANZOEXFERNANDO HENRIQIB
CARDOSO, IBSEN PIN EIRO, JOAO CALMON, JOAO HERMANN NETO, JOSE.FOGACA,
JOSE FREIRE , JOSE GERALDO, JO SE IGNACIO FERREIRA, JOSE PAULO BISOL,
JOSE RICHA, JOSE ULISSES DE OLIVEIRA, MARIO LIMA, MAURILIO FERREIRA•
LIMA, �ILTON REIS, NELSON JOBIM, PI�ENTA DA VEIGA, RENATO VIANA,
RCDRIGUES PALMA, . SEVERO GOMES, TIIEODORO JV:ENDES, VIRGILDASIO DE SENN�
AFONSO ARINOS, ALCENI GUERRA, ALOISIO CHAVES, ANTONIO CARLOS MENDES
TIIAMF', ARNALDO PRIETO, CIIRISTOVA� CHIARADIA, ERALDO TINOCO, FRANCISCO
PEr:JAMIM, JOSE JORGEJOEXJOSE SANTANA DE VASCONCELOS, OSCAR CORREA,
OSVALDO COELHO, PAULO PIMENTEL, VIRGILIO TAVORA, LUIZ SALOMAO,
GASTn;n: �IT,HI, LUIS INACTO LULA DA s ILVA, SIQUEIRA CAMPOS, JAMIL
l!Jl.[11"'AD, ANTONIO P /\RI/\S.

•

RFSULTADO - SIM: 62
N.C,O: 04
O?. DF'STAOUE DO DF"PUT/\DO JORGE HAGE ( PMDB BA)
CONTEUDO: PEPITff P. Pf,1'.1\ PARA O TERMINO DO
PRESIDE!'.TF DA REPUBLICA EM 15 DE MARCO DE 1989.

MANDATO

.

DO ATUAL

O?S.: RFSGATA A POSSIBILTDADS DE REALIZACAO DE ELEICOES DIRF�
P/..:"'/· PRFSIDP"l1'E DA RFPUPLICP. PARA 1 � DE DEZEMBRO DF 1988, ANTECIPA�ff'IO
f e T r: 0 PPRTODO CARAC'I'F?.T7.".l',º COMO DF TR/1 !JSICAO DO RFGIME MIT, I'T'A R
?!d;,. 1W GOVF:?:·:o DEt.,O�PATJro CIVIL.
r.:

-Pi�':'·1,;i_'.�PT'!TAREf. rm'T!;'/': Jl,1,F''OF'D0. ('f\.Tv:Pfl�, ALUISIO CAMPOS, CAPLO� SAT/111.l'!'lP,
C'TD f'/, ºVf. T,HO, F'F'P�·!AN[)C GP SPP.!?T A11.r, IPSFN PUTHF.IRO, JOAO CALMON, J0�R
f'f' t;'Tfr , r0�p. GF'PAT,Dn, .:n�·p UT,T:'Sf. ,(: DF 0T, TVFIRA, !'�ANOF.!T i MORRIP.A,
�,T T 'l"t"''! n,. TS,
!'TILS0N r.;rr: f'nr\;, Pfl TY,11NP0 Ff7,PRRA, RE'NATO VIANA, POPXPALM'
T'i-'tr f,'r('I VT /
PODXPA.I,MP, ,,.,HFOT)ORO !'-'!�NDFS, WILSON MARTINS 1 .APONf.O A �Tlf
r'f!PIS':!"''.)V/\11,1 CETJ\P"f•T/1, G!L�0N MACF/\DO, EP.J\Lf'O TPU1r.n,
r 1',,'!1TN1 'PT'Tr.•rr('\
,
t:•r.•{'1'l('T<;r0 Pf.'I' T /·lHt,�
Josr.
, FT./ltf('T"f'O í'ORNFT,l,F'S, TNOCENCIO OLIVF.IRA,
,n..;·:-:. , rr <'li' T,P.:S, Ti;;-J;" fl''-!'T'f'ir,!/l nf.' Vf.M:mJrFLOS, JOSE 'T'I!OM./17 WJ�rop,
l'"T"
:'/IT,'rnlrf'T""C' f"f'T'r;'Tµ/1, 1 'flT,>J(I ,fl"SA'f'l, osr/\p COP.RPA,
nsV.I\T,T',()
1
r1"·11 ·r,
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EDITORA REVA·N LTOA.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1987º
•

Srº Diretor( a),

A Editora Revan publicou recentemente Desarmamento� Desenvolvi

-

. mento (Cz$ 60,00) e Mais democracia,� socialismo (adotado no curso
de Economia da UFRJ� Universidade Federal do Rio de Janeiro - Cz$160,00),
ambos de Mikhail Gorbachiov, personalidade que é notícia na imprensa mUQ
dial devido às importantes transformações que vem ajudando a promover na
sociedade soviética. Estamos anexando, como cortesia, um exemplar de ca-

. da obra com os respectivos press-releases.

Queremos propor a esta entidade que, caso adquiram mais de trinta
volumes, para vender entre os seus associados, daremos um desconto de 50%
(cinquenta por cento) sobre o preço de capa.

-

Se desejarem participar desta promoção, enviaremos via reembolso

postal, ?ºm porte a ser pago pelo destinatário, a quantidade solicitadaº
Sendo o que se nos apresenta para o momento e no aguardo de vossa

resposta, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

J�-t�-o 4cos

f�k_

�tonio Cai-los Rocha�
Assessoria de Imprensa
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ANTONIO RRITTO ,
ALFREDO (A�POS ,
PAqLA�ENTARES CONTqA:
TAvOL/.,
(1D ce,qvALHO,
EGIDIO FERREIRA LIMA,
(ELSO DOURADO,
F í P. \ u N D p t ? ER R A r o ( Ll-1 o 1
,J os E li F RAL D o l
..J oA o 11 E R 1 ','Ju hl N NETo 1
',l e sr 1 � N A ( 1 o F E R P. E 1 •l :.'
.) os [ q ir H A '
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,J os E :JLI s s E s
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NlU5(il'-! ro.RNEl�v,
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R n n P. 1 i IF s p t. L '-1 A ,
1
·.11r;HFl. TE�1[R,
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,JOSE Llt�S,
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OVALDO COELHO,
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.'.NTO�ilO CARLOS KONDER r?flS,
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ANTONIO FARIAS •.
GASTOtJE RIGHI,
JOSE MARIA EYivlAEL,
flDOLFO_OLI\/EIR.A,
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ALUIZIO CAlv1POS,
PARLA ·1ENTARES AUSENTES:
AL'�IR GAPIEL,
•
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p. E K !\l A. R D o e A B RAL I
r. AR Los i., os e o N 1 1 eAR Los s ANTA N NA 1
FERNANDO LYRA,
C:RISTINA TAVARES,
FERNANDO GASPA'<IAN,
._
FRANCISCO PINTO,
IBSEN PIIIJHEIRO,
JOAL CALMON, JOSE JOGAGA,
·�_.!"
...,
lv1ANOFL MORFIRA.
'-1ARIO Lliv1A,
' '11LTON REIS,
,JOSE FREIRE,
\ .'
RENATO VIANA,
S EVERO GOMES,
AFONSO ARINOS,
AI CENI GUERRA,
ARNALDO PRIETO,
CHRISTOVA'"1 CHIARAOIA,'''.
ANTONIO CARLOS MENDES THA:"1E 1
INOr:ENCIO OLIVEIRA,
JOSE LOURENCO,
JOSE TH01'1AZ NONO,
MARCONDES GADELHA,
RICARDO FIUZA,
VIRGILIO TAVORA,
JOAQUI�
REVlLACQUA,
SIQUEIRA CM·1POS,
�
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RE.S!JLTADO:, SIM - ?5
NAO - ?t;
AP,SlE."JrAO - '71
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�[STAOUE PROGRESSISTA APROVADO:

!-"1. 1 - DESTAtUE APRESENTA DO PELO DEPUTADO ROBERTO FREIRE
'nrP PE).
ACREStENTA �AIS U�A SESSAO NO CAPITULO IV
CONTE tjDO:
SUPSTITUTlVO CA.Pf�AL 11,
Cf?IAMDO A JUSTl(A AGRARIA.
TIT1JLO V,
A IMPORTA�r1A DESS� DESTAQUE RESIDE NOFATO DA CRIACAO
DE UM SET0!7 ,
JUNTO AO TR I rut-iAL DE IUST 1 (A,
RESPONSAVE� El.1
E� SE TRAT�NDO
DIRl�IP CONFLITCS FUNDIARIOS DE �ANEIRA EXCLUSIVA.
ONDE A REFOR;"1A AGRA�IA AINDA ESTHA
DE u·,, PAIS r.0"10 O �-PASIL,
PARA sr::R FEITA,
A rONSTITUl{:AO !?.E U'·H ,JUSTIÇA AGRACIA E\1 1'1�JITO
CONTRl�UIRIA PARA PIQl�IP 05 rCNFLITOS PROVSNIENTES DA LUTA
PELA TERRA. DE Ar.nr:rnn 1ílM
TEXTO APROVADO 1
JUI SE DESLOCARAH
nTF�
LOCAL
(ONFLITO SEMPRE UUE N[CESSARIO A EFICIENTE PRESTArAO
JiJQISDICIONAL ''

no

o

.

•,,

no

PA:?LAivJ[NTAHF.S CONli:;,A:
LtJ IS E DÜARDO.

'º

o

·,1ANOEL ,,1Ql'H:lf�A,

z

,JOSE 11.JNAClü FERREIRA,

ALFREDO ÇA'1POS,
PARLA�LNTARES AUSENTES:
ABIGAIL FEITOSA,
ALMIR GARRIE.L,
C:ARLOS ''10$,0NI,
CM'?LOS SANTAmU,
CID CARVALHO,
;FRNANDO BEZERRA COELHO,
FEQNANOO GASPARIAN, FERNANDO HENRIQJE
C:ARDOSO,
FERNANDO LYRA,
JOAO CAL�ON,
JOAO HERMMANN NETTO,
JOSE
FREIRE,
JOSE
GERALDO,
JOSE
SERRA,
MARIO Ll�A, �ILTON REIS,
º
Pl ·1ENTA DA VEIGA,
PRISCO Vlt.NNA,
RENATO VIANA,
SEVERO GO'v1ES,
THE0DORO rv\ENDES,
AFONSO AR IMOS,
ALCEN I GUERRA,
ANTON 10 CARLOS
\l[t\lDÍ:S THAME, CtRLOS ,HIARU.LI,
[D'v1E TAVARES,
FRANt.1sro DORi�ELLES,
,)J:.>t JORGE,
JOSí: SANTANA nF VAS(Qi1lrELOS,
,IOSE TO'"lAZ NONO,
����ONCES GADELHA,
OSVALDO COELHO,
PAULO Pl�ENTEL, RICARDO FIUZA,
PEqES,
JOSE LUIZ �AIA, VIQGILIO TAVORA,
SA��RA CAVALCANTI 1
0 [RS0N
.JA ',1IL HADDAD,
HARLDO Ll:'1A,
ANTONIO FARIAS.
fQ1'..�l';)AO :v\ON.TEIRO,
�lSULTADO:

SI� - 71
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JONAS PINAt"IRô, DIGO, DEPOIS IJÊ tJIRJICIO
SIQUEIRA C.A�POS,
OLIVEIRA,

ADÔlFô

fAVÕRA SEGÜÊ:

PARL6MENTARES AUSENTES�
ARIGAIL FEITOSA, AL�IR GAPRIEL,
p E q N õ rrn o e J\ r: p A l. 1
F E R N A N D o H F N R I e ,.J E (: AR nos o ,
AN T o f\J I o ?- R I To '
MANo EL i•,OREIRA '
p INTG 1
F R ti N r I
= ER !\I A "J D L RA '
1 r. F.. ;\j p INH E I R ,
OSVA.LDO Ll\�A FILHO, RENATO \/IANí�A, SEVERO GO!�ES,
WILSON MA.RTINS,
AFONSO ARINOS, ALC ENI GUERRA, llLUISIO 'CHAVES, CHRISTOVAM
,JOSEH LOURENCO,
EDME TAVARES, FRANCISCO RENJA'·�l:-1,
('HIAf?ADIA,
MARIO ASSAD,
.IOSE SANTANA nF VASr.ONr.FLOS, ,lílSF nw··1AZ NONO,
,..
PA !JLO Plfl1F.NTEL,
PPANDAO 1'10NTE1q0, LIJIS INACIO LULA DA SILVA,
tif\-iTOhtlQ FARIAS.
RESULTADO:
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SIM - ?.9
NAO - 5h
ABSTENCAO

1.3 - DESTQUE arqESENTADO PELO DEPUTADO NELSON JORI�
(P,,r H� RS).
àSSEGURti. � INl�IATIVA POPULAR DA LEI NO
rONTF.lJílO�
PRO(ESSO LEGISLATIVO, DESDE QUE AP�ESE�TADA PROPOSTA SJBSC�ITA
PQP SETENTA �IL ELEITORES NO �INl�O.
A IMPORTANCIA DESSE DESTAQUE, TA�RF� APRESENTADO co�o
EM EN D A POP lJLAR I
E STAH N O FATO D E P ER '-1 1 TIR AO POVO A PR [SE NT AR
PRO,JCTOS DE LEI NO LEGISLATIVO DESDE OUE SJP.SCR ITO POR SETENTA 1,11L
ELEITORES. DE ACORDO co� o DESTAQUE, DEPOIS DE APRESENTADA A
P�OPOSTA POPULAR o CONGRESSO TERAH u� PRAZO �AXl�O DE rENTO E
OITE t-JTA DIAS PARA DISC'.JTIR f. VOTAH-LL\ E'-1 CARATER PRIOr?ITARIO. F
(ASO NAO SEJA VOTADO, A PROPOST� PASSARAH AUTOMATICAMENTE PARA
SE S S A O SE G U IN TE OU P /1 R A PR 1 1,1 E I R A · SES S A O DA L E G I SLATU RA S U PS E(� UEN TE •

' ;

\

, \

ALFREDO CAMPOS, ARTUR DA TAVOLA,
p4qlA�FNTARES CONTRA:
ID e ARVAL H o I
e
r;E I s o D ou R A D o I
E J IDI o FERREI R A L 1 ['1 A '
FEq� 1 .1NDO PEZERRA roELHO,
,JOSE ,JOGACA, . JOSE FREIRE,
,IOAG r.tiL''101J,
.IOSl" IGNArlO FE•?í?tlqA,
,JOSE ULISSES DE OLIVEIRA,
.JOSE Rlr!-lA,
1 u.1·,1UMDO Pf:7.ERRA,
THEODOFW ·1E�lDES
''.?OD!?IGUCS Plll..'-'lA,
.. ,1c:-JEL TE'·1ER, AFONSO ARINOS, 1 llLCENI GUERRA,
VIP.CILDASIO DE sE.��I\Jt.,
.
INOCENr10
/H:01')1\LílO PRIETO, C:MH.O�; CHIA�EI_LI, s:��\LDO TINOC:O,
L JIS F..DUllRf)ü , 1'1ARCONDES uADELHA,
OI 1 -.T lf.?A, .JOSE ,JCP.�E, ,JOS[ LIM�:,
"'1 p I A A
A. N RA A V A L A N T1 '
6 ;� D FI z A I
q
r. E
V A LD
.JOS[ Tl!\!OCO, ,JONAS Pl!·�HEIRO, GILSON 1'1ACHADO,
U!O( VIFIRA,
Dti�CY POZZA,
;\I\JTC·�I I O (:AR LOS K01'1DEP. ' '.?EIS '
GERSON PERES, JOSE Li.J IS
,JOMj'JI\� P.EVILACQUA, ADOLFO OLIVflRA,
\'tólA, VIRGILIO Tt.iVOPA,
r> h q LA ·1 Ef'H ,\ R E S AIJ S F. NT F S : A U'1 1 P G A '
J O �-F. '1 AR I A E Y •4 A E L , J � "1 1L H t, flD A r ,
rar.iHL. , C'ARLOS SAt-Ht.�Jl\!A, ;-FRN,\f\JDO HENRIQUE <:'ARDOSO, FRRANCIS('Q
,JOSE \:iFf�ALDv, · �ANOEL ;10REl'<A,
.PINTO , IT<SEN PINll[IRC 1
l·lJL:::ON GIPSON, PO!hTO 1/IA!\!Nu,
SEVERO G01·1E�,,
vJILSON 'HRTlfl.lS,
Ali)l710 ('J-ltiVES, ANTONIO rWLCS ·.1[MDES THA�·1E, rHRISTOVA�� ("1IARADIA,
f.D·ff TAvARES, FRANr1!:r:o rr:1·�,JA:·11 1:·:1, ,JOSE LOllRENro, ,JOSE SANTANA
OE v,1srot-.1r.ELOS, JQSF T� 1 0A7 NONOH, OSCAR CORREA, PAULO Pl'�Ef\iTEL,
UJIC: lt·.1 Ar10 UJL,� Ot\ SILVA, SIOUE. IRA ('A4POS,
�,�S TO!\!E C?IG��l,
Jl•·T(Jl•tlO FARIAS.
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tr�T ';r1.
C:OMTEiJDO:
Tí'?:\t�s::E:;i1:� :,-�'<A ,'. (Q',1PE.T[f,Jr;JA 1'}0 r�)i-J1jf1f�'>2
�JA("l\)1·,1AL,. OUvlDO O C:(FiSEUIO NH'IGl'U ·L DE rc·1,)Nlr.ArAO, o:JTOD,;:l 0
1
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1
r1,/ .\ EXCLUSII/IDuGr:
'--il!·Jl:-;Tf?{) na� 1íl!''111Nlr.Aí.0!="S N.A PER'�ISS�-.; DF.
COM O CLl��T[LIS�O POLITJrO,
Sl�VICOS DE RADIO ( Ti , [ PGRíA�Tü,
A c·'.;1 .-1 r.o·.10 DE··1JC-Rt,1 IZA�IA E.S�)E SE?.Vlí.ü NA ·�[DIDA EMQ UE SUA
LJ':>�IZ�rAG FOSS[ r,fJ l�Jll)A PELü rm�GRESSO NAÇIONAL.
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S LErAO DOS DESTAQUES VOTADOS NA SEMANA DE
DESTAQUES PROG�ESSISTAS QE.JElTADOS:
1.1 - DESTAQUE APRESENTõOD PELO DEPUTADO NELSON JOBIM
147 DO SUBSTI(p·,,op. RS). CONTEUDO: ALTERA A REDAf.AO no ARTlGO
·
TUTIVO CARRAL 1, NO SENl IDO DE �ODIFICAR A CO�POSICAO, NU�ERO,.
ASSl''i <:0'"10 A PER ="1At�EN<:IA DOS Ml�JISTROS DO SiJPRE1-10 TRIBUNAL FEDERAL.
DE ACORDO COM O DESTA0UE OS í·�IN ISTROS PASSAI� A SER INOICAJ:)0S PELOS
TRES PODERES DA REPU?Ll(A. A l�POR1ANrl-A DESSE DESTAQUE RESIDE NO
• FATO DE. AC.AP AR CO"l A lffD0�-1,i DE CRISTAL QIJE SE'·WRE FEZ DO PODER
JUDICI.ARIO NESTE P61S ALGO INTO(AVEL E IMPOSSIVEL DE QUESTIONAMENTO,
U¼A VFZ QUE ESSE E� CO�POSTO PO� 11NlSTROS VITALICIOS, E INDICADOS.
APENAS PELC PODER EXECUTIVO.
1.

,i

P A � L A ._1E N TARE S (' ON HH : AL U I ZI O C A '"1 P OS , ART IJ R O A TAVOLA, R ERNARDO
r õ B R A L , e ARLos s MH A N N A ·, r E L s o D ou R ADo , .J oAo e AL N1oN, Jos E F oG A e A '
J OS E l G N AC IO FERRE I R A , J OS E lJ LIS SES D E O1 1V F IRA, MANOEL r-1 ORE I RA,
"1ARIO Ll�A,. NELSON CARNEIRO, NILSON Gl'BSON, RODRIGUES PALMA,
TEODORO MENDES, VIRGILDASIO DE SENNA, WILSON MARTINS, CHAGAS
RO D� 1 G UE S, D ASO r; OIM� R A, 1S AR F. L P I N H EIRO, JOAO AG RIPINO ,
,J O A O N ATAL, M I í. H E L TEM E R, �1 1 P O TEI X E IRA, Z I Z A VALA DARES·,
ALCEI\JI. GUERRA, ALUl710 CHAVES, ARNI\LDO PRIETO, CARLOS CHIAP.ELLI,
E D.., [ T AVARE s I E C{l L D o TINo ç o, F R AN e I se o BEN,J A� 1 M ' J osE LIN s '
1 OSE LOUREN f. O , ,J OS E SAN TA N A D E V A S COM CELOS, 1 l l I S ED U ARDO ,
�ARIO ASSAD, OSCA� roRREA, OSVALDO COELHO, RICARDO FIUZA,
SANDRA CAVALCANTI, orne: VIEIRA, .JOr'."RAN FRLJAT, JONAS PINHEIRO,
.1. e s [ TI No e ü I p A E s L AN D1 ..,, , R I e AR D o 1 7 AR, s 1:vi Ao s E s sIN,
VAL'"11R r.Al-1PELO, At\JTON 10 CAqL�S '<ONDER REIS, DARCY POZZA,
JARGAS PASSARINHO, ,JOSE LdlZ í-'lAIA,
VIRulLIO TAVORA, ADYLSON '•10TTA,
F R 1.HJ r I se o Ros s 1 1 ,J o A Q u 1 ;vi BE VIL A e Q u A, AD o LFo oLIVE I R A , s 1 (� u EIRA .
CA�POS, JAMIL HADDAD.
PARLA'v1ENTARES .A. I IC.FNT�S! AIMIR GA'P.RIEL, CARLOS MOSr:ONI, C'ID ('AqVàU)
FERNANDO BEZERRA COELHO, FERNANDO GASPARIAN, FERNANDO HENRIQJE
CARDOSO, JOAO HERMMANN NETO, JOSE FREIRE, JOSE GERALDO
JüSE RICH.A' JOSE SERRA 1 :v11LTON REIs, RENATO VIANNA. sÉvEP.O
Go:,1Es, SIG:v\ARINt;.A SEIXAS, ArO:\JSO ARINOS, .ANTOt\110 CARLOS '"1ENDES
TtH,\1E, CHRIST0v'A"1 r.HIARADIA, INüCENCIO OllvEIRA, JOSE JORGE,
,IOSE TH0:--1AZ NONO, ·-�ARCONDES (;ADELH/1, PAULO PIMENTEL, �ERSON PERES,
1.,uSTO:-.JE RIGHI, Aí�OLOO LIMA, ANTONIO FARIAS.
P r <', t l L T A' D O :

S1·-1 - , 1
NAO - (.ri

1.? - OESTA�UE APRESE�TACO PELO DEPUTADO NELSON JOBIM
( P '-1[') P RS ) • r-O N 1 r: U l) Q : o 17 O::> O E. (: JE TO DAS AS L E I S [ ATOS FE D E RAIS
P[FFPFNTES AOS DIRFITOS DO HO'�E�, AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES,
s L l A,.,, s l JIV-1ET-1 Dos· A REF [ R f. (\! no
r. A t\ p p E s E RVArA o !) o '•1 [ 1 o ,H? 1 Pl TE
PCPIJLAq, DESDE OUE :)f:(., LJER111íl POR IIM NllMERO 18'.J.AL A �1EIO POR CENTO
ro FLFITOQAOO �,r1QNAL •
.A l�PbUTAN[lA nlSSE íl[STA QUE ES TAH �A POSSRILID.ADE OE
,.\ !1-P. 1 R AA p A q TI r Ip A r à o p o p d L A R A D F. e I s Ao lJ LT 11"1 A D E LE 1 �. E AT o s (; u E
PJ\/OLVE!\/1 OS DIREITOS H!J'-1ANOS, OS DIREITOS TRARA'Ll-!ISTAS E AA
�-1A�:UTENC:.AO DO MEIO ll''1PIEM1F., 1·v1PEOIMDO DESTA �"1AEIRNEIRA, �PJS0
POP PARTE nos PQf)[QF.S FEDERAIS QUE '"1UITAS VEZES NA O �EFLEH:f-1 0
INTíRESSE DA �AIOíllA DA POPJLArAO • .
1

•

P A R L A M EN TARE S 1. 0 t-..1 T R !\ : A L. F P. F D O C A i11 P OS, AL U I Z IO C' A �"1P ü S,
u Q 1 IJ � DA TA VOLA, r Aí? l. OS S /.\ N 1 A Í'I t./ A, CELSO D OU R AD O , r ID C AR v ALHO,
[�:i1n10 FERREIRA Ll1v1A, FERNANDO P.EZE�r�A COELHO, JOAO r.AL'"10t�,
JOAO HERivlMANN NFTO, ,JOSE FOJAC:A, JOSE Fí�EIRE, ,JOSE -,ERALDO,
os E u LI s s E.S DE oL IVE 1 :) A
. los E 1 \) N A ç Io F E R H E. 1 q {\ ' ,J os E n I e H 6
:,'1LTOM REIS, NF.l.SOM GIRSON, p1··�ENTA DA VEIGA, RAlt-1UNDO P!:7Et?iH,,
RO DRI G UE S PAL :-, A
1 F O D ORO ·�E N D E S , v IRG ILDA SIO J)E Sou� A,
, l O Sê. r O S TA, r.11 Á G A S RO l) R Il:i U E <; , AF r IO NEVF S , .-1 1 R O TEI X E1 � A,
ANTONIO 1,A,P.LOS '."1ENDES THA'-'1E, ARNALDO PRIETO,
,IOSF '1ARANHAO
f'AqLOS CHIAREL.LI, F�1flLDO llt\!úrO, INOCENCIO OLIVEIRA, \.I OSE ,JO�:,E,
,lí,JSE. LINS, LIJIS Fí)'.JARDO, Mt.1-;'rQND[S \)ADELHA, OSr:AR rorrnEA, R ,
. V AL r, AtH 1, F.. �I O Ç V 1 � � A
OS v ;\ Li) O í O E. LHO , I? 1 r Aí?D O F I U 7. A , SAN DR 1\ C A
, MHOMIO C:M?Lu.-:,
AHrADO
�
;
\JILSON
�O,
PINHEl
.JC(;E ,.. TINOCO, ,JONt.�
PASSAR INfl'J,
,JAl<BL\S
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O método da expulsão? De novo a pressao, a mentira, a falsificação
de documentos, jagunços, polícia, "justiça", armas .•.
Pode-se em muitos casos, evidentemente, pe rcorrer o ca minho in

verso desde que se tenha pessoa s de confiaça, parentes, etc. Nes tas condições, é ma is cômodo e seguro. t só f ra ciona r o latifúndio

em ta ntos pedaços quantos necessários para que cada fra ção fique

a baixo

das dimensões exigidas na lei. Pode-se ainda converter
em
emp resa agrícola . Enfim, sao inúme ros os mecanismos disponíveis.
Num país onde defuntos votam e recebem salários, aposenta-se aos

35 anos de idade e se ga nha sem compa recer ao t r abalho. Onde Hfni�
e
tro d a Justiça se envolve com contra ba ndos de pedra s preciosas
Ministro da s Comunic a ções xinga

r epórter

e diz palavrões ao

vivo

na televisão, certa mente não será esta uma da s ta refas mais difÍ �

ce is.

E para os pequenos, o que os ,aguarda? Para estes, pa ra os pos seiros, meeiros; pa ra os milhões de t r aba lhado res rurais sem terra

certamente que a lei vai "pegar". Dir-se-á: Não adianta ocup a r,
pressionar, lutar. A lei é cl a ra. Se a ocupação for em área produ-

tiva, ou em latifundio já devida mente-fracionado, não haverá desa

p r opriação. O atual Ministro da Justiça dirá uma de sua s fra ses

predileta s. "A lei está aí para ser cumprida ".

Ironica mente, ou talvez p r opositalmente, o Ministro Barbalho na

da fa lou sobre as forma s de apropriação da terra pelo latifúndio.
O que será feito com

as

ter ra s cuja origem da propriedade foi a

gri )agem, a corrupção ou a força .d a s

a rmas?

Serão estas ta mbém in

deniz a da s? Os grileiros te r ão também o "direito" aos 25% f ruto de
sua grilagem e da morte de inOcentes? Se assim for, nada mais fá

ci I pa ra ganh a r o dinheiro do contribuinte do que grilar terras
ser desapropria do e ficar ainda com uma boa parcel a para a devida '
e honra da especulação.
O que resta aos trabalh a do res

r urais,

sena o continuar com a sua

luta, sua organização? O que resta à Pastoral da Terra, sena o con

tinuar com o seu trabalho? E às �utras entidades que

a poiam

essa

luta? Melhor (ou será pior) ainda. Terão que se desdobra r daqui p ra

frente. Não se p reparar para a guerra, pois esta já começou a mui

to tempo, mas perceber que
Contem comigo semp re.

a

luta está correta, ta nto que incomoda.

Joaquim Teixeira da Silva.
Brasilia , 27 de outubro de 1987.

Justifiquemos, porem, nossa descrença, nosso pessimismo
com
relação a tais medidas.
Em primeiro lugar porque a Reforma Agrária nao precisa mais de
leis e sim de vontade de fazê-la. Se leis e mudanças de nome real 1
zassem a Reforma Agrária, ela já teria acontecido no Brasil ha mui
to tempo. Neste cenário, os trabalhadores- rurais, mesmo timidamen�
te, estão tornando este sonho em realidade. Para não perder o bon

..

de (que já escapa de seu controle), o governo toma a ofensiva (via
Decreto-Lei) para dar a direção que interessa aos latifundiários.
Um aspecto fundamental que destacaremos é que, com um governo
desacreditado em todos os segmen�os da sociedade, nenhuma medida
por mais criteriosa, exequível e justa que seja, é levada a sério.

Pior ainda quando este governo e ilegftimo e extremamente fisioló
gico. Estas são as caracte�isticas típicas do governo Sarney.
Seria o extremo da burrice se a Pastoral da Terra, Os Trabalha
dores Rurais sem Terra e demais entidades engajadas na questão, a
creditassem que os latifundiários fiquem passivos às medidas anun

e

ciadas pelo Ministro Barbalho.
se
Até porque a "vantagem" de só atingir 3% das propriedades
torna bisonha quando investigamos quem são estes ilustres senhores,
São justamente aqueles que detêm o poder. Alguém duvida? Quantos

hectares de terras possui o Sr. Jader Barbalho? Qual a dimensão das
propriedades da familia Sarney?
Como grandes latifundiários em seus respectivos Estados, o Pre
sidente Sarney e o Ministro Barbalho são ex-governadores do
Ma
ranhão e do Para respectivamente, o que confirma a nossa suspeita,
de que o latifúndio e o poder estão de mãos dadas neste país. As 1

vezes se confundem, são sinôhimos.
Se Já era difícil fazer Reforma Agrária através de critérios im
pessoai� e·muitas vezes às custas de quem não tinha força política
(injustas em muitos casos, pois desapropriava pequenas áreas),
e
que serviam para ai imentar a demagogia, o que dizer agora, ·quando'
se mexe no vespeiro e na galinha dos ovos de ouro dos pol Íticos?
Ora, dirão os crédulos, os latifundiários já têm a garantia de
ficarem com 25% das propriedades. De modo que quem tem 10.000 hec

tares garante sua posse em 2.500 ha. Esta garantia está bem clara'
no Decreto-Lei.· Quem disse, porem, que os gananciosos da terra se
contentarão com isto?
Acostumados a urdir todo tipo de artifícios para burlar a lei
tendo ao seu lado a corrupção do sistema, uma boa parcela do poder
e dinheiro a vontade, não será um arfigozinho boládo por um lati fundiário (Jader) e assinado por outro (Sarney) que irá inibí-los.
Antevemos alg_uns destes artifícios: Se se pode ficar com 25% do
latifúndio, nada melhor_ do que aumentá-lo, para que esta parcela
garantida em· lei, seja também arTipl iada. Como? Evidentemente que a-

través do expediente de sempre: :Expulsão dos trabalhadores rurais.

-

.10.
Internacional de Cientistas pela Paz.· Este encontro con
tou com a presença de estudiosos da questão da paz como
por exemplo� presidenta da SBPC, Dra. Coralina Bora; o
Deputado Fábio Feldman; D. Helder Câmara; o ex-preside�
te da Costa Rica, Dt'. Rodrigo Carazo: o Reitor da UnB,
Professor Cristovan Buarque, entre outros, que versaram
sobre o tema da pa� vinculado ao papel da ciência,
da
educação, do meio ambiente, e ·à situ ação de extrema mi
séria e ·fome em que vivem as populaçõe·s de diversos paí
ses do terceiro mundo. Participaram desta semana . aléi
dos estudantes e pro�essores universitários, alunos de
várias escolas do 22 grau da rede oficial de Brasília.
i) Organização junto com diversas entidades sindicais de
Brasília, a Central única dos Trabalhadores e o MNDDH ,
de ato_ público em protesto contra o assassinato dos 3
operários da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN pelo
Exército Brasileiro.
j) Solicitação ao presidente da Câmara dos Deputados Uly�
ses Guimarães _para a convocação de sessão
extraordiná
ria do Congresso Nacional face aos acontecimentos
da
CSN em Volta Redonda.

·,

1) Articulação e agendamento de reunião entre o Presidente
do Senado Federal - Senador Humberto Lucena,a CUT Nacio
nal e diversas outras entidades sindicais de Brasília
para entrega de documento subscrito por 24 entidades e
4 partidos políticos repudiando a ação do Exército Bra
do
sileiro e a omissão do Congresso Nacional na época
episódio da CSN. Este documento também foi protocolado
no Gabinete do Deputado Ulysses Guimarães.
m) Apoio ao Centro de Estudos Afro-Brasileiro - CEAB - para
divulgação e expedição de convites para a realização do
espetáculo "AXt PALMARES" que reuniu diversos artistas
ligados à cultura afro-brasileira.
n) Participação no VI Encontro Norte II de Direitos
Huma
nos do MNDDH em Abaetetuba - PA. Neste encontro o INESC
foi o responsável �ela exposição do terna central relat!
vo à nova Constituição e os Direitos Humanos no Brasil,
assim como prestou assessoria política ao longo dos de
bates.
o) Reunião com o MNDDH e l'1NMMR para discutir a retomada da
Campanha de Educação para a Paz.

PREPAREMO-NOS PARA A GUERRA.
Na confusão geral da última reforma ministerial da Nova(?) Rep�
blica, alguns fatos - e decretos .- se tornaram qual uma empada nu
ma festa: notada mas não evidenciada.
Da esperada e decepcionante reforma, além da troca de nomes nos
ministérios; a reforma administrativa, prometida e justificada co
mo sendo necessária para agilizar o governo, apenas 01 orgão
foi
alcançado com a medida radical da extinção. No frigir dos ovos, p�
rém, foi apenas mais uma mudança de nome.
Com uma argumentação acaciana, o Ministro da Reforma e do Desen
volvimento agrário (é proibido rir), Sr. Jader Fontenele Barbalho,
anunciou em cadeia nacional de televisão, a extinção do . Instituto
o
Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA. Agora temos
INTER. Além disso, tomaram-se medidas tais como:
1) As pequenas e médias propriedades (1.500 ha. na Amazônia
1.000 ha no Centro Oeste; 500 no Nordeste e 250 nas regiões
Sul e Sudeste), não são mais passiveis de desapropriação pa
ra fins de Reforma Agrária.
2) Os "latifúndios em produção" também nao serao mais desapro priados (redundãncia de lei anterior, que criou a figura do
latifúndio produtivo).
de
3) Os latifúndios "que não produzem" e que serao, a partir

·--

agora, os objetos de desapropriação,· terão 25% de suas areas
75%
destinadas a priori, ao latifundiário. Ou seja, apenas
dos latinfúndios improdutivos é que serão desapropriados.
No rol das decisões para agilizar a Reforma Agrária, o governo
aproveitou e enviou mensagem ·ao Congresso, solicitando permissão 1
.para emitir 100 milhões de Títulos da Dívida Agrária (TOA), o que

equivale a 212 bilhões de cruzados.
t interessante notar aqui uma contradição (proposital?) com re
lação aos métodos de encaminhamento do problema. Se por um lado o
governo usa o instrumento do Decreto-Lei para as·desapropriações
por outro lado encaminha ao Congresso, para que através da legisl�
çio ordinária se decida sobre os recur·sos para efetivá-las.
Comentando mais tarde tais decisões, um jornalista político a
firmou que o governo descobriu o Ovo de Colombo da Reforma Agrária.
Entre as vantagens das deci�Ões, citam-se as que esvaziam poli
ticamente tanto a UDR como a Pastoral da Terra, além de que, a pa�

tir de agora, 97% dos proprietários terão sono tranquilo, pois so
3% de propriedades que detim o equiv�lente a 270 milhões de hecta
res, serão passiveis de atos de desapropriação.

Com estes argumentos tão simplórios quanto levianos, a · questlao
da terra no Brasil inicia uma nova fase. Ou melhor, um novo engôdo.

Tenta-se
apoiam.

enrolar de novo o trabalhador rural e as entidades que o

•4•
COMUNICAÇÕES PARA O CONGRESSO NACIONAL, A COMPETÊNCIA PARA

OUTORGAR

CONCESSÕES, PERMISSÕES, AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO DE RÁDIO E TV.
AINDA ESTA SEMANA, COM RELAÇÃO À CRIAÇÃO DE MECANISMOS QUE
GARATIRIAM UM AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS INSTÂNCIAS

DO

GO

VERNO, FORAM REJEITADAS DUAS EMENDAS POPULARES DE GRANDE IMPORTÂNCIA:
A PRIMEIRA, QUE PERMITIA AO POVO ELABORAR LEIS PARA SEREM DISCUTIDAS
E VOTADAS PELO LEGISLATIVO, NUM PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS, DESDE
QUE APRESENTADAS POR SETENTA MIL ELEITORES, NO MÍNIMO, E, A SEGUNDA, .
RELATIVA AO REFERENDUM POPULAR PARA TODAS AS LEIS

E

ATOS

FEDERAIS

QUE ENVOLVESSEM A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, A GARANTIA DOS DIREI
TOS HUMANOS E TRABALHISTAS.

'

INFELIZMENTE ESSAS DUAS EMENDAS FORAM

REJE;J:TADAS,. O

NÃO SIGNIFICA VITÓRIA ESPECÍFICA DE NENHUM LOBBY, MAS SIM,
TÊNCIA DOS MEMBROS DA CS EM QUERER,_ DIVIDIR O PODER COM

A

QUE
RESIS

AQUELES

QUE

OS ELEGERAM.
POR OUTRO LADO, OBTIVEMOS PEQUENOS AVANÇOS

EM

RELAÇÃO

À

QUESTÃO AGRÁRIA. POR EXEMPLO, FOI APROVADA A CRIAÇÃO DA JUSTIÇA AGRÁ
RIA PARA DIRIMIR OS CONFLITOS PELA TERRA. COM RELAÇÃO ÀS

CONTAS

MUNICIPIO, FOI APROVADO QUE ESTAS FICARÃO A DISPOSIÇÃO DOS
PARA EXAME E APRECIAÇÃO DURANTE SESSENTA DIAS,PERMITINDO

DO

CIDADÃOS
AO


CONTRI

BUINTE QUESTIONAR A LEGITIMIDADE NA PRESTAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS.
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A COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO,QUE INVESTIGA AS
DENÚNCIAS DO "ESTADÃO", NÃO VOLTOU A REUNIR-SE DESDE A ÚLTIMA
CIA QUE ENVIAMOS E NÃO DEVE VOLTAR A FAZÊ-LO ANTES
16.

O

RELATOR

RONAN

DO

NOTÍ

PRÓXIMO

DIA

TITO VIAJOU PARA O EXTERIOR,E SÓ RETORNARÁ

NESTA DATA. OS PROGRESSISTAS NÃO DEVERÃO PROPORCIONAR

QUORUM

PARA

UMA REUNIÃO NESTE INTERIM.
O FATO PRINCIPAL, COM RELAÇÃO A ESTE ASSUNTO, SÓ AGORA APA
RECEU NA IMPRENSA: SÃO OS DOSSIÊS DO CONSELHO DE SEGURANÇA

NA CIONAL

CONTRA A IGREJA CATÓLICA. ESTE ASSUNTO JÁ LEVOU DOM LUCIANO A ÇONVER
SAR COM SARNEY. O FATO É GRAVE, POIS TRATA-SE DA MAIOR INVESTIDA

DA

LINHA DURA MILITAR CONTRA O CLERO PROGRESSISTA, FEITA ATÉ HOJE.

O

PROBLEMA AINDA NÃO ALCANÇOU TODA A SUA DIMENSÃO.
NA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO A VOTAÇÃO DE DIVERSOS
QUES PROGRESSISTAS FORAM REJEITADOS, OU MESMO, PELA

TÁTICA

DESTA
ADOTADA

PELOS CONSERVADORES DE ESVAZIAMENTO DO PLENARIO DA CS, NÃO OBTIVERAM
QUORUM MÍNIMO QUALIFICADO.
COM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DIVERSAS ESFERAS DO
PODER (MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL), FOI DERROTADO O DESTAQUE

QUE

CRIAVA OS " CONSELHOS REGIONAIS" COMO INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO

E

CONSULTORIA ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS: FOI REJEITADO, TAMBÉM, O DESTAQUE
QUE DEFINIA COMO TERRAS INDÍGENAS, AQUELAS SIMPLESMENTE OCUPADAS

PE

LOS ÍNIDOS E NÃO COMO FICOU APROVADO NO TEXTO CABRAL II, ONDE, SOMEN
TE AS TERRAS DE POSSE IMEMORIAL PERMANENTE OCUPADAS PELOS ÍNDIOS
RÃO CONSIDERADAS COMO BENS DA UNIÃO, O QUE SIGNIFICA MAIS

UMA

SE
VITO

RIA DO LOBBY DOS LATIFUNDIÁRIOS E MINERADORAS.
OUTRO LOBBY VITORIOSO FOI O DO MONOPÓLIO DOS MEIOS

DE

MUNICAÇÃO, QUE DERROTOU A PROPOSTA DE TRANSFERIR, DO MINISTÉRIO

CO
DAS
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SÃO DE SISTEMATIZAÇÃO. NESTE MOMENTO TRAVA-SE A LUTA

MAIS

IMPORTAN

TE: OS CONSTITUINTES PODERÃO EMENDAR CAPÍTULOS E TÍTULOS INTEIROS,OU
APENAS ARTIGOS, COMO REZA O REGIMENTO. O QUE PODE PARECER

UMA 'QUES

TÃO TÉCNICA, NA VERDADE É UMA OPÇÃO DECISIVA, POIS SE A VOTAÇÃO ACON
TECE PONTO POR PONTO (EMENDA POR ARTIGO), O GRUPO CONSERVADOR

TERÁ

QUE REFAZER SUA MAIORIA A CAnA VOTAÇÃO, EM QUANTO QUE,SE AS VOTAÇÕES·
SE DEREM EM BLOCO,· A MOBILIZAÇÃO DA DIREITA SE TORNARÁ MAIS FÁCIL,E,
CASO ACONTEÇA, TEREMOS UMA CONSTITUIÇÃO RETRÓGADA.
ULYSSES GUIMARÃES, CONTRA O CENTRÃO, É A FAVOR DA

VOTAÇÃO

POR CAPÍTULO, E COMO PRESIDENTE DA ANC VAI MANOBRAR PARA QUE ESTA SE
JA A TESE VENCEDORA. O TETRA-PRESIDENTE JÁ COMEÇOU SUAS MANOBRAS: FI
COU PARA TERÇA-FEIRA (10/ 11) A SESSÃO PLENÁRIA DESTINADA A

EXAMINAR

O PROJETO DE RESOLUÇÃO DO CENTRÃO. ULYSSES E SEUS LÍDERES

TERÃO

O

FIM DE SEMANA PARA CONVENCER ALGUNS CONSTITUINTES A RETIRAREM

SUAS

ASSINATURAS DA LISTA E/OU ACEITAREM A XESE DO VOTO POR ARTIGO.

ISSO

DIMINUIRÁ A FORÇA DO CENTRÃO.
PARALELAMENTE, OS TRABALHOS DA CS FORAM APRESSADOS, E
NOVA DATA LIMITE É DIA 17/11/ 87. ISSO MUDOU O CALENDÁRIO

DAS

SUA
VOTA

ÇÕES DOS GRANDES ASSUNTOS.

O NOVO CALENDÁRIO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO É O SEGUIN

TE:
DIA

06/ 11

DIAS 07 E 08/11

- TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES
DEMOCRÁTICAS.
- TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO.

DIAS 09,10 E 11/11 - TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA.
DIAS 12,13 E 14/11 - TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL.
DIAS 15,16 E 17/11

TÍTULO IX - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS.
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COlNISTiffl:IfflE:

ESTAMOS NOS APROXIMANDO CADA VEZ MAIS DO CONFRONTO

DIRETO

DE TODAS AS FORÇAS E INTERESSES PRESENTES NA ANC. ATÉ AQUI TEMOS

AS

O TUDO OU NADA.

O

GRANDE PLENÁRIO É A ÚLTIMA INSTÂNCIA. QUEM GANHAR ALI LEVA. ESSA

É

SISTIDO AO AQUECIMENTO. AGORA, NOVEMBRO, COMEÇA
A REGRA DO JOGO.

AS

ESTA PROXIMIDADE TEM TORNADO MAIS VELOZES E INTENSAS

MANOBRAS DOS GRUPOS CONSERVADORES, QUE RESISTEM FERRENHAMENTE A QUALQUER
REGIS

MUDANÇA DO APARATO LEGAL VIGENTE. FORA DA ANC, FAZEM BARULHO,

TRADO PELA IMPRENSA COMO O LOBBY DAS CLASSES EMPRESARIAIS OU MOVIMEN
TAÇÃO NOS MEIOS MILITARES. DENTRO, AGLUTI�AM-SE NUM HETEROGÊNEO "CEN
TRÃO" QUE CONGREGA, POR INTERESSES DIV.,ERSOS,

LIBERAIS,CONSERVADORES
CO

E REACIONÁRIOS DE DIVERSOS MARTIZES, OS QUAIS TÊM COMO OBJETIVO

MUM CONSEGUIR A OPORTUNIDADE DE ALTERAR UM TEXTO (CABRAL II)E UM PRO
JETO (DA COMISSÃO DE SISTEMAT)ZAÇÃO) DE CUJA REDAÇÃO TÊM SIDO

ALIJA

DOS.
SÃO POUCOS OS PONTOS bE CONCORDÂNCIA ENTRES OS MEMBROS

DO

GRUPÃO, O QUE TORNA INVIÁVEL O SONHO DE ALGUNS DE APRESENTAR UM NOVO
SUBSTITUTIVO. MAS, SEM DÚVIDA, ESTÃO SERIAMENTE AMEAÇADAS ALGUMAS R�
FORMAS PROGRESSISTAS CONSEGUIDAS NA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO (CS).
ENTRE ELAS A SEMI-ESTABILIDADE, A HORA EXTRA PAGA EM DOBRO, A NÃO IN
PARA

TERMEDIAÇÃO DA MÃO-DE-OB�A E OS CENTO E VINTE DIAS DE LICENÇA
GESTANTES.
COM A OBTENÇÃO DA MAIORIA DO GRANDE PLENÁRIO (MAIS

DE

OU

ZENTOS E OITENTA CONSTITUINTES), O CENTRÃO JÁ CONSEGUIU REABRIR

A

POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO PROJETO ORIUNDO DA COMIS
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PRAZO DE

PRAZO DE

PRAZO

Regressiva
Faltam 13 diu

Regressiva
Faltam 9 dias

Regreuiv1 1
Faltam
dias

VOTAÇÃO
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A derrota da elite
JOS�PASTORE

A

Comissão de Sistematização
aprovou nas últimas semanas
uma das partes mais polémicas
da nova Carta: os dircilos individuais
dos trabalhadores. Foi o primeiro
embate entre o capital e o trabalho e
também a primeira grande derrota
dos empresários na Constituinte.
Estes não desejavam de modo algum
a volta à estabilidade de emprego e a
redução da jornada de trabalho. Tudo
isso passou, e muito mais. Na
verdade1 a Comissão sollou uma
poderosa bomba em termos de eleva
ç ão de custos para o setor produtivo.
Esse é o caso do pagamento da hora
extra em dobro, a cobertura de
seguro de acidentes, o pagamento do
aviso prévio proporcional, os pisos
salariais, a extensão da licença da
gestante para 120 dias, as fortes
restrições para o contrato a termo e
tantos outros mecanismos protecio
nistas que certamente encarecerão
enormemente o fator trabalho.
O lobby dos trabalhadores está de
parabéns. Isso não significa, eviden
temente, que os trabalhadores este
jam de parabéns. Ainda é muito cedo
para se dizer isso. O mais provável é
que o artificialismo criado em maté
ria trabalhista venha a recair nas
costas dos próprios assalariados.
Mas, indiscutivelmente, o rolo

compressor montado pelas centrais
sindicais e confederações de traba
lhadores conseguiu o que queria e
demonstrou competência. Os empre
sários, por sua vez, perderam quase
tudo e revelaram despreparo. Joga
ram o peso desse enorme fardo nos
braços de denodados, mas poucos e
desamparados, constituintes. Ade
mais, na hora em que lhes era mais
importante a união de {orças, quando
passou a estabilidade e as coisas
começaram a ficar pretas para seu
lado, os empresários partiram para
divisionismos e disputas de lideran
ças. E perderam. Os lobistas dos
trabalhadores, de seu camarote, as
sistiram tudo a céu aberto e, ao que
parece, não esperavam ser tudo tão
fácil. Consta que se arrependeram
profundamente de não terem pedido
mais.
Esse foi o resultado do primeiro
"round". Qual o seu significado?
Além das graves complicações cria
das pelas medidas até então aprova
das, o empresariado parece ter
perdido coisa ainda mais valiosa, ou
seja, a sua pretensa imágem de
eficiência e dita superioridade sobre
o governo, a polilica e o Estado.
Nesse sentido, essa primeira derrota
pode ter inúmeros efeitos colaterais,
muitos dos quais de longa duração.

De inicio, ela gera um estado de
dúvida naqueles que acompanharam
nesta fase os trabalhos da Constituin
te: Será que os empresários brasilei
ros são mesmo competentes?
Essa dúvida ficará no ar e, mais
adiante, poderá espalhar-se pelos
vários segmentos da população, co
meçando pela classe média e atin
gindo as demais camadas sociais
especialmente na nora em que,
armado o debate polftlco-eleitoral,
surgirem os que, com base nesse
fiasco, procurarão demonstrar que a
luta democrática não é o forte da
classe empresarial brasileira.
Essa deterioração de imagem, sem
dúvida, poderá custar ao empresari
ado muito mais do que a própria
perda econômica causada pelas me
didas aprovadas. Com raríssimas
exceções, a elite brasileira está sendo
flagrada na sua inabilidade de alcan
çar seus objetivos pela luta democrá
tica. Ela ainda está presa àquele tipo
de elite que, para produzir, conta
com o favor governamental. Para se
expandir, confia no subsídio. Para se
lançar, deseja a proteção do governo.
Em suma, o tipo de elite que sonha
com um capitalismo sem ri.scos.
O primeiro "round" passou. E o
empresariado perdeu. A continuar
assim, a Constituinte deixará como

-

saldo uma elite despedaçada e desa
creditada. Dessa forma, ela mesma
abrirá espaço para a turma do "vi�
não falei?": Para os Brizolas e
Lulas. Para aqueles que há muito
tempo desconfiavam dessa elite e que
estavam apenas à espera de bons
argumentos para demonstrar suas
teses. Para eles, a oportunidade pode
ter chegado. Essa é a perda maior
para os empresários. O tempo deve.A
demonstrar que ela vai muito além
dos acréscimos de custo da mão-de
obra provocados pela redução de
jornada de trabalho, hora extra em
dobro e outros paternalismos consti
tucionais.
Com esses primeiros passos, a
Assembléia Nacional Constituinte
começa a se definir como um decisi:
vo teste de competência politica para
os diversos grupos de interesses na
defesa de suas ideologias e doutrinas.
ll: a versão tropicalizada da arena
romana assistida por 140 milhões de
pessoas que, na sua maioria, ainda
não se apercebeu da amplitude do
espetáculo em cartaz. Quem chegar
até o fim descobrirá.
JOSÍ ,ASTOCI, 52, e<ono<n•llo • MJCJclloVo, '
profenor•lltulot do Foc:1,,1ldode de E:conomlo e
Admlnl1troçllo (FEA) do USP • P"•qu11oclor da
Funôc,çllo lnllhuto d• P-ulJCK E<e>n6mlccn (Ftf"'),

�
�

},
�
o?

t
�

�
�
�
�

�
/>\

.

�

�

1

w

..
,Co�I O ..f};<l-lMt'.?'I6'P tfc

\

-

ê3
p

::i

o
Q.

.

e,

�

• :e,

.....
_...

,--1
Q

,,--1
�

• :::1

ca .
1Ã
l

-

1ca
,,,,,,.

-

(

O ;

r--r<
u

{/)
(l)

O

{/)

c-4

;:>
�
,....

O,.�-

§ �-

C
s:::::i

t...4

-�
�
H

�
1 ca
u
. ca � �
.

e,
N

•.__.
_...

ca

E

,....

'-1111

cn

�

• -

�

zC-d
(J)

c:n

Q
Ü

\v
r--r<
li ,....
�
(l)
rl
V
{/)
(l)

�

C
s:::::i(l)
�
,v
�
(l)

•�
r--r<
V
C
H

(l)

Z

Da Edttorta de Pollttca

' 1 Tem zeb ra na Constituin
te. Ou melhor. zebras. con
forme vem constatando
uma esquerda cada vez
mais atõnlta e perplexa. As
surpresas não param de
acontecer nas votacões do
I
• projeto de Consutulcão na
Comissão de Slstemauza, cão e envolvem principalmente peemedeblstas hlstórlcos e Ilustres. Em con: fronto direto com suas retó
ricas avancadas, eles pen' dem para a direita e so' mam forcas com o PDS, o
- PTB,o PFL.
;
Estiveram, par exemplo,
contra a Jornada de 40 horas, a lavor da lndenlzacão
prévia nas desapropriacões. Mas. Cellzmente para
os setores progressistas.
nem sempre oscilam em
� sincronia, embora o movi
2· mento às vezes seja Inter
� prelado como de grupo.
São Eles, Egydlo Ferrei ra
:3 Lima. Oswaldo Lima Filho
e VlrgJldáslo de Senna, en
• tre os mais surpreendentes
2
r
r
1
�� �:n���:�;;d<;,;:, �!�:
nando Gaspa rlan, Euclides
Scalco, Nelson Jobim, Ar·
tur da Távola e Pimenta da
Veiga.
1_
Ex-editor do Jornal alter. nativo Opinião, um dos
maJs destacados órgãos de
Imprensa na opaslcâo ao
regime militar, o deputado
Fernando Gasparlan (SP)
tem mostrado algum constranglmento em votar com
a dJrelta. Ao encaminhar
r contra a estabilidade no
í emprego, por exemplo, res
salvou que temia ser mal
lnteroretado, como de ou
tras vezes, e Justificou dlzendo que a garantia no
emprego e ra um pequeno
, avanco que acabaria representando um retrocesso. ao
I Inviabilizar as pequenas e
médias empresas. A dJrel
ta dellrou.
Na questão da establllda·
de. Gasparlan apoiou a
emenda da Federacão das
Jndústrlas do Rio Grande
do Sul e a de Max Rosen·
mann (PMDB/PR>. ambas
' combatidas pela esquerda
, peemedeblsta, representa
' da sobretudo par 14 mem·
bros do Movimento de Uni
; dade Progressista na Slstemall:tacao. o PD'r. P'r.
PCB, PC do B. PSB e até
PTB. atém de parte do
. PFL. Estes últimos, ditos
"Instáveis". constituem ze
r bras pefellstas que o parti
do Jé vem tratando de tentar enquadrar.
Pelo menos quatro deles.
Carlos Chla relll, Alcenl
, Guerra, Edme Tavares e
Mérlo Assad, foram motivo
de reunião essa semana n a
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casa d o deputado Ricardo
Jzar. O próprio anntrlão
não se mostrava satisfeito
com alguns "deslizes" do
grupa. Ao contràrlo da es
querda. que alé hoje vibra
quando lembra do senador
Chlarelll encaminhando a
favo r da estabilidade. "Ele
foi multo melhor do que es
perávamos". confessa o
llder do PC do B. uaroldo
Lima.
No PFL, há bronca tam
bém com o senador Mar
condes Gadelha, que viajou
para a Slrla, e o deputado
oscar Corrêa, na Talllln
dJa. Essa semana eles to
ram substlluldos. respecti
vamente, pelo senador
João Menezes e o llde r do
partido na Cãmara, José
Lourenco. Modlflcacão que
Implicou. ainda. na lnclu
sao na sUJ)lêncla do sena
dor Edtson Lobão e do de
putado Gllson Machado.
Quando a ausência nas
votacões se dá ent re os mo
derados do PMDB, quem
ganha é a esquerda. Já que
a suplência do·partldo con
ta com cinco deputados do
MUP e tem um perm maJs
à esquerda que o time Lltu
lar. O .M'UP tem votado
com coerência, most rando
união e acompanhando, In
variavelmente. o PDT. PT.
PCB e PCdo B.
GOLPE' 1

As oscnacões à.s vezes
podem ser determinadas
pela slnd·rome do golpe.
"Não se faz nada nessa Ca
sa sem pensar que o Con
gresso pode ser fechado nó
dia seguinte". observa a
deputada "Rose de Freitas
(MUP/ES). Para ela, em
bora seja pequena a parce
la atingida por esse tipo de
preocupac.ão na hora do vo
to. o medo existe e provoca
certo bloqueio no setor pro
gressista.
Quanto aos pefellstas
"Instáveis". entende o de
putado naroldo Lima que
são prOdutos da pressão
polltlca. Ele diz que Influi
multo a divulgação pela
Imprensa do resultado das
votacões, como vem tazcn·
do o CORREIO BRAZI
LfENSE, o que torna cllffcll
sustentar um discurso elite
rente da atuacão pr�tlca.
se o constituinte se elegeu
com promessas de avan
ços. seus eleitores não acei
tarão votos reaclonllrlos.
Comll toda reg ra tem ex
cecAo, o deputado Pimenta
da Veiga, que foi 11m elos
primei ros peemedel>lstas a
se rebelar contra o Gover
no por entender que �.le se
dlsla11clava elos compro
missos históricos do parll
do, vota tal qual o llder go
vernista Carlos Sant'Anna.
Errou no discurso do rom-

C/l'N,e.,.v o

"

pimento, feito com toda
pampa da tribuna da Cons
tituinte. ou erra agora? Ele
diz que vota com a cons
ciência, preocupado sobre
tudo com a questão técnica
de que a Conslllulcão não
Pode ser tão ampla como
uma enciclopédia.
Um caso tlplco foi seu
apolo ao destaque do depu
tado José EgreJa
(PTB/SPJ que tornou pré
via a tndentzacão das desa
propriações. A zebra foi tão
grande quanto as de José
Thomaz Nonõ. no PFL, e
Antônio Carlos Konder
Reis. no PDS. que destoa
ram da dlreJta. O resto des
ses dois partidos. o PTB. o
PL e o PDC votaram como
Pimenta e outros peemede
blstas mais à direita. como
Alfredo Campos. José Ge
raldo, Milton Reis. Nllson
Glbson, PrJsco Viana. Re
nato Vlanna. Albano Fran
co. etc.
No PMDB, Pimenta da
Veiga foi a única zebra no
apalo a EgreJa e sua prévia
lndenlzacão. Mas ainda na
questão do direito de pro·
prledade. ele leve outras
companhias quando foi vo
tado, por exemplo. desta
que do deputado Luiz lgná
clo Lula da Silva CPT/SP).
E al entraram esquerdis
tas. ou tidos como rats. co
mo Artur da Tàvola. Cid
Carvalho. Egydlo Ferreira
Lima. Nelson Jobim, Vlr
glldásto Senna e Euclides
Scalco. Foram 16 votos a
lavor e 32 contra nas mel
ras peemedeblstas. PFL.
POS, PTB. PL e PDC. una·
nlmamente. ajudaram a
derrotar o destaque.
Na questão da Jornada de
40 horas, proposta e m
emenda d o deputado Bran-·
dão Monteiro CPDT/RJ>,
Pimenta voltou a contar
com a companhia de "pro
gressistas" como Távola,
Egydlo. Jobim. Vlrglldàslo
e ScaJco. atém de Fernando
Henrique Cardoso e José
Serra, do mesmo lado do
PFL. que teve no senador
Afonso Arlnos a l'mlca dissi
dência, PDS e PL. Nesse
caso, o PTB estava a favor.
embora fosse de seu llder.
Gastone Rlghl, a proposta
vitoriosa de 44 ho ras.
Màrlo Assad, Jonas Pi
nheiro e Simão Sesslm, pe
lo PFL. e Gerson Peres, pe
lo PDS, aprovaram o paga
mento em dobro da hora
extra. destoando dos de
mais petellstas e pedcssls
las da Slstematlzacllo. No
PMDB não teve zebra, vo.l
tando cont ra apenas o rela-'
tor da Comissão. Bernardo
Cabral, o llder do Governo,
Carlos Sanl'Anna, João
Calmon. Raimundo Bezer
ra, Déllo Braz. Israel PI·
nhelro e Marcos Lima.
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cmNTRISTAs .m DIREITISTAS
VOTAM COM A ESQUERDA

.ó Na Jornada dt• 40 horas:

Afonso Arlnos

José Ulisses de 011·
velrn
Francisconossl
Nelson carneiro
GostoncRlghl
Rodrigues Palma
Joaquim nevllacqua AécioNeves

Na eslabllldade
Francisconossl
GasloneRlghl
C11rlos Chlarelll
Mendes Tllame
Alcenl Guerra
Chrlstóvam Chiara
dia
Ectme Tavares
lnocênclo Oliveira
José Jorge
José Santana de Vas
concelos
MârloAssad
Thom;izNonõ
Kondcrnels
Ollomar Pinto
Joaquim Bevllacqua
José Maria Eymael

JoãoNatal
Miro Teixeira

Celso Dourado
Jbsen Pinheiro
JoséFogaca
Manoel Moreira
Nelson Carneiro
Raimundo Bezerra
Theodoro Mendes
Alulzlo Campos
Bernardo Cabral
JoséRlcl1a
José Ulisses
Nllson Glbson
Renato Viana
Rodrigues Palma
Severo Gomes
Wilson Martins

Na lndenJzacao prévia:
1
ChagasRodrigues
Bernardo Cabral
José Tavares
JoséFogaca
Miro Teixeira
lbsen Pinheiro
ThomazNonõ
Nelson Carneiro
KonderReis
Severo Gomes
WIison Martins
Na lmpenhorabUJdade da pequena propriedade:
Alul1.lo Campos
Celso Dourado
JoséFogaça

José Freire
Josê ftlcha
Manoel Moreira

JoséNatal

José Tavares

No piso safarlaJ

Nels on Carneiro
José Jorge
R e n ato V i a n a
ThomazNonõ
Wllsol) Martins
Sandra CavalcanU
Alcenl Guerra
KonderRels
FranciscoRossl
Ottomar P,lnto

Carlos Sant'Anna
Severo Gomes
JoséFogaça
Thcodoro M. ndes
José Geraldo
José Tavares
Jo� Ulisses
Mlchcl Temer
MannPI Moreira
Alccnl Gu<'rrn
Nelson Carneiro
'J'homazNonõ
Nllson Glbson
Frnnclsco Rossl
Raimundo Bezerra GastoneRlghl
Renalo Viana
Joaquim Bevllacqua
Rodrigues Palma
José Maria Eymael

· ''ESQUERDISTAS''
. ·_···11/: ·
CONTRA A ESQUERDA
'. .. . . VOTAM
.
'. ..
Na Jornada de 40 horas:

Artur da Tâvola
Egydlo Ferreira Lima
Fernando J lenrlque Cardoso
José Serra
N<'lson Jobim
Pimenta da Veiga
Ylrglldâslo de Senna
Euclides Scalco
Na eslabllldade:
Fernando Gasparlan
Cid Carvalho
Il'ernando Henrique Cardoso
José Serra

Na Indenização prévia:
Cid Carvalho
Pimenta da Veiga
Na Jmpenhorabllldade de peQuena propriedade:
EgydloFerreira Lima
José Serra
Nelson Jobim
Pimenta da Veiga
VlrgUdâslo de Senna
Euclides Scalco
No piso salarial consutuclonaJ:
Pimenta da Veiga
Ylrglldâslo de Senna
Euclides Scalco

A-briga do� trãbalim,.,,, i

Nem a Jornada de 40 ho
ras semanais. nem a esta
bilidade no emprego toram
conquistadas pelos traba
lhadores nessa rase de vo' tacllo da Constituinte. A
Comissão de Slstcmallia
cão optou pelas 44 horas se
manais, pela garantia do
emprego e a prolblcllo da
demissão !motivada do em
pregado. Mas o texto apro' vado pela Slstematlzacao
apresenta muitos avancos
para os trabalhadores.

Ousadia preocUPa
Ulysses mas nâõ:
as · lideranças:/ i
'

O presidente da Consti mo, que ele considera .cri
tuinte e do PMDB, deputa me equivalente ao da tortu
do Ulysses Guimarães. es ra. Acha também qlle não
tà preocupado com alguns se deveria ter aprovado-lm
lemas que foram aprova prescrlllblldacle dos direi
do$ ou reJellactos peta Co tos trabalhistas. porque en
missão de Slslemallzacão
tende que todos os .cr.\mes
como o da establlldactc n, devem ter prazo de preficrlemprego. fslo foi o que ele cfto.
· :
Ele afirmou que alguns
lransmlllu ontem aos lltle
res do seu partido e a al "enganos" poderao -ser
guns parlamentares pee corrigidos no plenârlo. Mns
medeblstas membros da advertiu: "corrl�lr engano
Comissão.
nao quer dizer que a Constl
Mas as llderancas fize lulcão não deva proteger a
ram a ele uma avaliação de maioria". E ele acha Que.
que lem sido produtivo o atê agora. alguns tçmas
trabalho da Constituinte, a!)rovados têm representa
com uma preocupacão com do uma protecl!.o malor:aos
o alcance social, embora trabalhadores. o que, nAo
reconhecendo que "em slgnl!lca ressalvou.. , ','ex
apenas um ou outro ponto a cessos a favor da classe".
decisão da Comissão nno Citou um exemplo:,ni sua
foi feliz", segundo allrmou opinião, a ComlssA<>· nêo
o deputado Pimenta da Vei deu a establlldade pJena.
ga (PMDB-MG). Os parla mas protegeu o trabalha
mentares tranqülllzaram o dor da demissão arbltrâpresidente do PMDB de rla.
·
:
que algµns pontos ainda
-Vârlas matérias -que
têm chance de serem revis contêm avnnc<> social fo
tos no plenârlo da Assem ram Celtas. E preciso àgóra
bléia, como a própria esta
que os empresârlos se en
bllldade.
tendam conosco para ver o
O Jlder no Senado. Fer
que estamos fazendo: E ne
nando Henrique Cardoso.
cessàrlo e democrAtlco.
admlllu que aconteceram
acrescentou o senador:•Pa
"alguns enganos". Inclusi
ra ele, existe uma "c'ànipa
ve da prl>prla cúpula do
nha" no senlldo de acu'ser a
PMDB. Ele acha. por
Constllulnle de est.ar ado
exemplo. que a Comissão tando medidas "desastra
devêrla ter Imposto penall das". o que. enfattzâu. nao
corresponde à verd�<!�-� :
zacão para atos de terrorls-

A partir da promulgacão
da nova Conslltulcllo-se o
texto atual ror referendado
pelo plenârlo da Constituin
te - os trabalhadores terão
pagamento de horas extras
em dobro. A lmprescrlllbl
lld:ide do contrato de traba
lho e a lrredullbllldacle do
salârlo.
O que tudo Isso muda na
vida do brasileiro?
Garantia no emprego com a prolblcão da demis
são !motivada csatvo nos
casos fundados cm Justa
causa>. os empregadores
precisarão contar com
bOns motivos paro demitir
funclonârlos. Os constlluln
tcs esperam que. com Isso.
a rotatividade de rnao-de
obra existente hoJc dimi
nua ou acabe.

.
direitos trabalhistas "JM! to
do <Y.,>erlodo em que-est.tve
ram trabalhando para: a
empresa. O perlodo para
reivindicar esses dlretios
continua sendo de até dois
anos apôs a demlssãt>.�., '.
Dlrelto de greve �-s�llão
os trabalhadores Quê d�l
dlrAo sobre o alcance ,da
greve e sobre os' setrvl�os
essenciais. O p0der pübllco
não poderA lnterlw rlas
parallsacões. Os ,latrões
estão proibidos de--. taier
.
greves.
_ .. __ •
Horas extras em <iÕb;J
a partir da promulgs,çlo,
toda hora extra tra�al�da
deverá ser paga em dobro
para o trabalhadór.- Os
constituintes. ao aprova
rem esse dispositivo, tenta
ram colocar em P!'âtlc4 a
lese de que se as hor83 extras fossem cobracl,a!>; �m
dobro. os empresârle;;,ten
derlam a dlmlnul-la_s. ,res
peitando a Jornada norf{laJ
.
de cada empregado;

,.

Prolblcão de locacão ·de
mão-de-obra - as�etnpre
sas que lntermedlart) l)lA.o
de-obra estão proll7lct;as:de
fazê-to. O dlsp0slUvo-at1nge
principalmente as empre
sas prestadoras de !ie�l
cos. como as de seguranca.
limpeza e outras. Fica ve
lada a lntermedlaçã._o e o
Jornada de 44 horas se
lucro sobre a mão-de-ob,n.
manais - com a actocfto da
Os constituintes lt&4d�s à
s<>mana Inglesa. ou seJa. o
ârea slndlcal, as centrais
expediente de sâl>odo se en
sindicais e ao deparfainen
cerrando às 12 horns. algu
to lnterslncllcal de assesso
mas categorias que ainda·
ria parlamentar. pr6me
não conseguiram essa Jor
tem voltar com toda fotca
nada serão beneficiadas.
na rase do plenârlo ida
Por outro lado. categorias
Conslllulnte para te,,tQr-.is
que na próxima negoclacão
segurar o que foi copqlll�tâ
com o patronato preten
do e para razer apraval\ as
diam reivindicar a semana
perdas. como a est�b1t1i
de42 ou 40 horas. terão difi
de e a Jornada de ll'a.balho
culdades em consegul-la,
de40 horas.
�·. i
uma vez que o texto da no
Mas os parlamenlare$ li
va ConstltulcAo deverâ
manter as44 horas.
gados à Industria e ·ao pa
tronato também promêtem
Llcenca gestante de 120
fazer todo o esforto· ppra
dias - a gestante poderâ
tentar Impedir que •esses
agora. contar com uma 11avancos consegultf <Jti • na
cenca de pelo menos t20
Slstematlzacão seJám rêfe
, dias. A esse perlodo. pode
rendados no plenârl9. p,se
rllo ser somados mais 30
n ador Albano !tranc o
dias a que ela lem direito
(PMDB-CEl. acredita que
no perlodo de amamenta
se a Jornada lngles&,-os•ho
ci\o e ainda manter o direi
ras em dobro e a gataqtla
to de reducão de Jornada
no emprego Corem 'manti
para amamentar.
das. as empresas tfrl\(> t1ue
decretar Calêncla. •
,
Imprescrlllbllldade do
Tanto um lado con}o o·ou
contrato de trabalho - a
tro, precisarão de 280. vqtos
partir 'da promulgacAo da
para mudar o que fat a.pro:
, nova Cart11, os lrabalhado
vado na Slstematlz�c!ol:
res poderão requerer seus
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e garantias fundament�is expressos no titulo �I, instru
mentalizar.' lideranças de ent�dades de base para· a e-la
boração·de propostas populares para a Legislação Ordiná
ria e Complementar ã nova Constituição, assim como,para
as Constltuições Estaduais. Dentro desses objetivos, o
Serninário,contou com a participação da CÁRITAS Brasile�
ra, MNDDH, MNMMR, Anistia _Internacional/DE' ,·Movimento de
Defesa dos Favelados do DF, Conselho Indigenista Missi�
nário - CIMI, Comissão Justiça e Paz do DF, Centro ·ae
Estudos "Nelson Mandela", Comissão Pastoral da Terra
CPT, Coordenadoria Ecumênica de Serviços - CESE/BA,alêm
de 6 centros de defesa dos direitos humanos de Mato Gros
so, G oiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina,e Pa
rã. Entre os expositores constaram parlamentares, advo
gados e militantes de entidades defensoras dos direitos
humanos que abor6aram temas como: os direitos humanos e
o Artigo se da n�va Carta; a questão dos direitos huma
nos e a luta pelê terra; a vigência dos direitos humanos
e a questão urba�a; a nova Constituição e os �O anos de
Declaraçã.o Universal dos Direi tos do Homem. O Seminário
funcionou com uiscussões de grupos e plenãria.!laborou
propostas ã legislação Ordinária e Complementar, relat!
vas aos 1ncisos VI,VII,VIII e XIII, respectivamente; s�
bre a proteção aos locais de culto religioso; assistên
eia religiosa em entidades civis e militares; privação
de direitos por exi�ir-se· de obrigação legal; sobre a
tipificação do racismo e da tortura. Além dessas prop�
sições, o Seminário levantou outras sugestões para ser•2ffi
qiscutidas pelas entidades em suas regiões,tendo em vi�
ta um posterior encaminhamento ao Congresso Nacional e
às Assembléias Legisl�tivas Estaduais.
O INESC considera que a realização do Seminário foi de fun
damental

importância na medida-em que permitiu reunir pela primeira

vez várias

entidades afins para discutir, de modo mais organizado,a

problemática dos direitos humanos dentro do novo quadro juridico-in�
titucional do pais com o intuito, a curto prazo, de influir de manei
ra mais objetiva na definição das leis complementares à nova
E a médio e a longo prazo, para melhorar o nível

e

a

Carta.

qualidade da

ação dos movimentos populares ligados à defesa dos direitos

humanos

no Congresso Nacional.
h) Organização e participação junto com a· Sociedade Brasi
leira para o, Progresso da Ciência - SBPC e o Núcleo de Es
tudos para a Paz e Direitos Humanos da UnB,da 3ª Semana

•
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COMO ERAM

'COMO FICARAM .

Art GP,§ 2P- E proibido o trabalho noturno ou lnsalu
b10 aos menores do dozolto onos o qualquer trabalho a
monores de ouatorze anos, salvo na condição de apren•
diz.
Art 6º, § 30 - A lei rooulamentarâ, no Interesse dos tra
balhadores. as atlvldodes de Intermediação remunerada
da mtlo-de-obra permanente, ainda oue mediante loca
ctlo.
Art eo, § 40 - Os prlnclplos de qarantla de emprego do
oue trata o Inciso I ntlo se aplicam à peouena empresa
com até dez empreQados.
Ad 7P - sao assegurados à categoria dos Jrabalhadores
domésticos os direitos previstos nos Incisos...
IV - salàrlo mlnlmo nacionalmente unificado capaz de
satisfazer âs suas necessidades bâslcas e às de sua
famlllo. com reajustes periódicos de modo a preservar o
seu poder aoulrltlvo, vedada a sua vlnculacao para qual
ouor llm
V - lrrouutlbllldade de remunoracAo ou vencimento.
salvo o disposto om convenção ou em acordo coletivo.
VII - oratllicaçao natalina com base na remuneração in
tegral de dezembro de cada ano ou no valor da aposen
tadoria do mesmo mês das pessoas Idosas.
XIII - repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos e feriados civis e religiosos de acordo
com a tradlcao local.
XV - gozo de férias anuais, na forma da lel, com renu
meraçao integral.
XVII - -ivlso prévio proporcional ao tempo de serviço,
sendo, no mlnlmo, de 30 dias. e direito a Indenização
nos termos da lei.
XX - aposentadoria.
.• bem como a lntegracão à previdência social.
Art 8º - O produtor rural e o pescador artesanal, Quà
exerçam suas atividades em regime de economia fami
liar, sem empregados permanentes. serão, pafa os eíel
tos da pr<!vidêncla social, considerndos segurados autô
nomos. n.l forma que a lei estabelecer, a eles equipara
dos o parceiro, o meeiro e o arrendatário.
Art. 99 - E livre a assoclacao prolisslonal ou sindical.
A lei definlrâ as condições para seu registro perante o
Poder Publico e para sua representaçao nas conven
cões coletlvas.
§1P - A enlld11de sindical cabe a delesa dos direitos e
Interesses da categoria. Individuais ou coletivos, Inclusi
ve como substituto processual em questões Judicais ou
administrativas.
§ 20 - A lel naó poderâ exibir autorlzacao do Estado
para a lundaçao de sindicato, salvo registro no órgão
competente
§30 - E vedada ao Poder Publico Intervenção ou Inter
ferência na organlzacao sindical.
§40 - A assembléia geral flxarâ a contrtbuloao da ca
tegoria que, se profissional, será descontada em folha,
para custeio do sistema confederativo de sua represen
tação sindical.
§ 50 - A lei nao obrigará a filiação aos sindicatos, e
ninguém será obrigado a mantê-la.
§6º - Se mais de uma entidade pretender representar
a mesma categoria ou a mesma comunidade de Interes
ses profissionais, somente urna terá direito à represen
tação nas convenoões coletivas, conforme a lei.
§70 - Aplicam-se à organlzaoao dos sindicatos rurais
e das colõnlas de pescadores dos prlnclplos adotaclos
para os slndlcalos urbanos, nas condições da lel.
§ 8º - E assegurada aos sindicatos, com obrigatorie
dade, participação nas negociações coletivas de tra!)a
lho.
§90 - Os aposentados terao direito a votar e ser vota
dos nas organizações sindicais.

Art. �. § 20 - mantido.ln·
tegralmente.
Art. 6º. § 30 - sao proibi·
das atividades de Interme
diação remunerada· ·da
mão-de-obra permanente,
ainda que mediante loca
oao, salvo os casos previs
tos em lei.
Ar1. 60, § 4° - mantido l{l·
tegralmente.
Art. 79, - mantido integralmente.
Art. ao - O produtor rural
que explora sua proprie
dade em regime de econo
mia familiar, sem empre
gados permanentes, con•
tribulrá à Seguridade So
cial através da apllca�ão
de uma allquota sobre ·o
resultado da comerclaflta
oao da produoao agrlçbla
e obterá os benellclos
com valor equlvalentê áo
salário mlnlmo, poderido
equiparar-se ao seout1a({o
autónomo, na forma que a
lei estabelecer.
':;
P a r á g r a f o ú n i c o•·
Equiparam-se ao produJor
rural. para os efeitos- .da
Previdência Social, o p(r
celro, o meeiro, o arrenaa
tàrlo e seus respectlv(1s
cõnJuges, Inclusive o' daquele.
:"
Art. 9P - E livre a assoçlá
ção profissional e slndlc,al.
Art. 9º, § 111 - mant1d9 In•
tegralmente
Art. 90, §20 - E vedado ,ao
Poder Público qualquer In
terferência na organlzàç{o
sindical e a lel não roderà
exigir a autorização dô Es
tado para a fundação tle
sindicato, ressalvadq , o
disposto nos §§ 211 '- '• 311
deste artigo.
Art. 911, § 30 - Nao i,etá
çonstltulda mais de uma
organização slodlcal, , e(n,
qualquer grau, represen-,
tallva de uma catego'rla
profissional ou econõml-
ca, na mesma base terrlto
rlal, definida pelos traba
lhadore!'l e empregadote.a,
respectivamente, não Po
dendo ser Interior a d� um;
munlclplo.
:; .
Art. 911, § 411 - manlldo lri-·
•
tegralmente
Art. go, § 511 - mantido In
••
tegralmente
Art. 90, §6º - suprlmh.:.,
Art. 9°. § 70 - mantido Jn
tegralmente
Art. 9º, § s11 - mantido In
tegralmente
Arl. 911, § 90 - mantldQ In'
tegralmente

'

Empresas fltió jjôdeiiio
alugar trabalhadores

As empresas c,ue conlrll·
tom tral.lnlhadorcs p11ra
prestacões de servlco n ter
ceiros terão sua otuacllo 11·
mltncla, cnso o plenllrlo da
Constllulnle rnllflQ110 decl·
stlo tomnd:i ontem pela Co·
mlss/\o de Slst<'motl:r.ncAo.
�m scsstl<> mAtullna, os
conslltulntes aprovaram
uma unlcn moctlClcacAo no
texto. Justamente no pari\·
.iraro terceiro do na·Ugo
sexto. que dispunha c,ue "a
lei rci;tulamcntarll, no lnte·
rcsse dos trabalhadores. as
atividades de lntcrmcctla
ctlo rcmunerndo de mAo·
de-obra permanente. ainda
que mediante locnctlo".
Atrav�s de emendo do de
puta d o V l l s o n S o u s a
< Pl\mntSC>. ctc-fendlda pe·
lo deputado José Tavares
t PMl>ll-PR>. foi dada nova
redncao ao msposlllvo:
"São atividades d<' lntcr
medlaç/lo remunerada da
mllo de obrs:i pc-ruwnentc.
ainda que mc<llnnte loca
çllo, salvo os casos previs
tos em lel".
Ao defc-ll<lcr a cmcncla. ()
clPJlulndo José 'l'nvares ar
gumentou que é um obsur·
do a exlslt'ncla de l'morc
sas que tlr.un seu lucro do
tr11trn1110 nll!C'lo e dos corres
publlcos. nlravts da Inter·
medlac:io O d€'p11tado José
Serra ( PI\JDB/SP) COIICM·
dou e rol mais além. Segun
do C'le. otrnvt-s clessc tipo
de prcsl:H;/lo de servlco os
cmprcgnctos n/\o têm direi·
to à sl11cltc:it11.nc:io e per
dem os ganhos obtidos por
suas rcsp<'ctlvas catego
rias. Mas o drpulado Cas
tone lllghl ( PTP5/SP) dlS·
cordou dos dois. l•�I<' nílr·
mou da I rlb1111a que os
constituintes estavam ln
rluenclados r>or um caso
ocorrlclo na pró1>rln C/lma
ra. onde "uma empresa de
llmpeza està recebendo
três, quatro. cinco vezes
mais cio que PªRª aos em
pregados". Para Rlghl, es
te problema poderia ser re
solvido pela mesa da Casa.
e não através de um dlspo
slllvo consllluclonal. O
llder do P1'0 lembrou que o
mundo capllallsla tem que
conviver com a Jocacao ela
mão-de-obra. que existe

··-

em todos os setores da ali·
vldade humana. Os constl·
lulntes. entretanto. nAo se
senslblllzoram e aprova
mm por 69 votos contra
seis a emenda de Vllson
Sousa. prejudicando as de·
mais sobre o Lema.
Antes dessa votactlo. PO·
rérn. a questllo d:i lnterme
dlacllo da mllode-obra foi
discutida cm duas outras
oportunldadc-s. A primeira
quando o ctcpulado JoAo
Paulo <PT/MG) defendeu
emenda de sun aulorla. "A
pessoa humana nAo pocte
ser objeto de aluguel", aflr·
mou ele. ::io propor a su
pressõo do artigo, No final
da defesa, entretanto, JoAo
Pnulo retirou a emenda.
cm favor de outra de auto·
ria do deputado Maurlclo
F'ruet C PMDB/PR). Que
acabou prejudicada.
Mais couteloso. o dcputa
d o 1,; 1 1 e I H o d r I R u o s
( PMDB/PA) Í<'Z quesrno
de ver votada emC'nda suo
que previa n supres. ão do
mesmo artll(0. "€ urrt re
trocesso sóclo-ecónõmlco a
aprovação desse tex�o".
rltss<' o dc-putndo Ad<'m Ir
Andrade {PMOB/PA) lllS·
cordou e rol à tribuna para
nílrmar <1ue as empresas
de locação de moo-de-obra
i.terarn empreJ1os. "Temos.
nn verdade, () que buscar
fórmula de coibir a expio·
racAo do trabalhador. Não
podemos suprimir o texto,"
A emenda de Ellel Jtodrl·
Rues acabou rejeitada, por
59 votos contra 10.
O deputado llaroldo LI
ma apresentou - e mante·
ve - destaque que não da
va lls empresas com até
dez empregados tratamen
to diferenciado, no tocante
à garantia de emprego. Pa
ra Lima, as garantias aos
pcQuenos cmpresllrlos jâ
estavam bem postns no ar
ligo 207. Do subslllullvo
"doze por cento dos lraba·
thadores brasllelros traba·
lham em pequenas empre
sas. Ele nllo terão garantia
de estabilidade? Criare
mos trabalhadores do llPo
A e do llpo 8? ". perguntou.
"A fórmula do substitutivo
nao beneUcla as empresas.

prejudica os trabalhado·
res". afirmou.
O deputado José Serra
apoiou a Iniciativa de Ha
roldo t�lma. dizendo ser
''absurda" a dlCerenclacao
entre trabalhadores de pe
quenas e grandes empre·
sas. Jà o deputado José
Maria Eymael (POC/SP)
criticou o pedido de supres·
sao. afirmando que o texto,
em sua rorma. lenta prole· '
ger pelo menos parle dos
trabalhadores do "massa·
cre" que representa a ga
rantia de emprego posta no
substitutivo aprovado pela
Slstcmath:acão. Ao ser vo
tado. o destaque não alcan·
cou quorum para aprova
cao: 38 constituintes o apro·
varam. 36 o rejeitaram.

DOMESTICO
A deputada Benedita da
Silva (P'r/RJl defendeu.
em seguida. emenda que
garantia aos empregados
domésticos c i n c o be·
neClclos. alem dos Já pre
vistos no texto: seguro de
semprego, fundo de garan
lln, salàrlo rixo nunca lnCe
rlor ao salflrlo mlnlmo, 11·
cenca para a gestante. t<:
seguro contra acidentes de
trabalho. Nenl1Um deles,
Porém rol assegurado. pois
o plenflrlo novamente nao
teve quorum. .Apenas 33
constituintes disseram sim
à emenda, contra 36. que
disseram não.
IMPOSTO
O ültlmo destaque apre- �
clado na sesao matutina foi
de autoria d<, deputado
Ellel Rodrigues
(PMDB/PA>. que queria
tornar as despesas realiza
das pelo empregador pes
soa tisica com empregados
domésticos dedutlvels do
Imposto de Renda. O depu
tado José Cenolno < PT/SP>
discordou da emenda. artr·
· mando que tal proposta nllo
devia ser discutida pela
Constituinte. Cenolno argu
mentou também que a
aprovacAo da proposta
criaria dlscrlmlnncao en·
tre os trabalhadores do
mésticos e os demais.

-----A ComtssAo de Slstematl
zaca o aprovou o n t e m
emenda d o deputadoGeral
do Campos (PMOB/DF>.
que a aluai organl1.acâo
sindical o sistema confcde
rnuvo e u conlrlbulcllo
compulsória as entidades.
subslltulndo o artigo 9º do
substitutivo elo relntor Ber
nardo Cabral e seus pará
grafos 2°. 3º e 6º. Fica �a
rnnllda, com este dispositi
vo, a unicidade sindical por
cuteF?orla, condição que o
Partido dos Trabalhadores
tentou modlClcar atrav<:s
de emenda do depul ado
Luiz lnllclo Lula da Silva,
propondo pleno liberdade e
nutonomla. tese defendida
pela Central Unlca dos 'rra
balhadores. CUT.
A µoll'mlca cm torno da
quesU\o da liberdade sindi
cal, que dividiu poln pri
meira vez n esquerda da
Constituinte. durou cerca
de duas horus e mela, des
de que a emenda do deputa
d o V l v a l d o Ba r b o s a
< PI)'l'/RJ>, de conteudo se
melhante ft de Geraldo

campos. rol colocada em
votacao. Ele acabou reti
rando seu pedido de desta
que em funcao de um acor
do entre os partidos de es
querda (exceto o PT> para
aprovar a proposta do de
pulaclo cio Distrito Federal.
Antes desta declsao. ouviu
manlCestacões contrárias
dos deputados pelistas Lu
la e José Genolno e favorâ·
veis. do deputado e Jlder
sindical dos trabalhadores
petroleiros da Bahia, Mâ
rlo Lima (PMDB).
Para Genolno. a unidade
é um valor polltlco e é a
maior forca com que os lra
bolhadores contam para
garantir as suas vltôrlas,
"mas ela não deve ser colo
cada na ConslllulcAo sacrl
flc11ndo o principio funda
mental que é a liberdade de
organização. um direito
pleno que permite todos os
avanços". Lula, ao atacar
as propostas de Vlvaldo e
Geraldo e defender a sua.
foi cntâtko dizendo que a
unidade se dá cm cima da
prática sindical. "durante

a lula concreta do dla-adla ".
,
Para Mário Lima. a tini
cidade sindical é a Única
forma de Lmpedlr a Crag
mentacllo e a pulverlzaêão
do movimento sindical bra
sileiro. o slndlcallsla bplá·
no abordou abertamente o
ponto central da p0Jêm,1e;a
que se Instalou no plenário,
ao ressaltar. "Nao "é
passivei que a maioria es
teja errada e sô a CUT este·
ja certa!".
Os mesmos discursos ciu.e
aprovaram a emendiJ do
deputado Geraldo Canip<1s
foram usados para derro·
tar a deLula. Ele, Gen�lno.
Roberto Freire (PCB/�E>
e Mário Lima (PMDB;uAl
se revezaram na tribuna
defendendo ou atacandQ âs
propostas. Na hora do tolo.
PT e PDT deram os únl�ds
5 pontos à emenda de Lula.A
rejeitada por 83 votos. A de9'
Geraldo Campos foi apro
vada por G3 votos eont ra:J9
e uma abstenção do depu
tado Luiz Salomão <Pt:;>T·
RJl.
: '

· EMENDA GERALDO CAMPOS
SIM

Votação na Comisslo ds Sistematização
Slgmnrlnga Selx-as
V lrglldâslo de Senna
Aécio Neves
Albano Franco
Anlônlo Marl1.
Israel Pinheiro
Jos�Grecco
Nelson Wcdekln
Octávio Ellslo
nose de li'rellas
Vicente Bogo
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PMDB
Al>lgail 1.-ellosa
AlmlrGabrlel
Arlur dil 'l'âvola
Curlos Mosconl
<.:arios Saul•Anna
Celso ()ourado
<:rlsllná Tavares
l"ranclsco Plnlo
l laroldo Sabóla
Joio l lerrrnan
José Fogaça
.José lgnáclo
José Paulo Bisol
José rtlcha
Manoel Moreira 1
Mário Lima
Nelson Carneiro
Nelson Johlrn
Ncllon Frledrlch
NllsonG ll>sson
Oswaldo Lima Filho
Paulo ltamos
Raimundo Uezerra
Renato Vlanna
Rodrigues Palma

AlcenlGuerra
Mendes Thame
Arn:ildo Prleto
Era Ido T.lnoco
Luiz Eduardo
José Louren<:o
Paulo Pimentel
lllcar(Jo Fluza
1 lugo Napoleão
Jonas Plnh()lro
Mozarlldo Cavatcanll
Ricardo lzar
POS
l<onder Reis
Gcrson Peres
Jarbas Passarinho
,1 o s é L u I z
M a Ia
V I r g 1 1 1 o
T á v o r a
POT
,José Maurlclo
Rocayuva Cunha
PTB
l''ronclsco Rossl
Gnslone ntghl
Joaquim Bevllácqua

PL

Ado! ro Oliveira
PDC
,José Maria Eymael
PCdo B
l laroldo Lima
PCB
Bobcrto Freire

PSB

BethAzlze.

' .
PMDB
Egldlo Ferreira Lima
Fernando B. Coelho
Antônio Brlllo
João Calmon
Phnenla da Veiga
WIison Martins
Déllo Braz
PFL
T,
\.•"
Aloyslo Chaves
:..
Carlos Chlarelll
Francisco Benjamim ,:

••

-,,
;..
.•

JoséLlns
MárloAssad
Sandra Cavalcantl
• >
EdlsonLobão
Gllson Machado
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FOLHA DE S. PAULO

Em defesa da Constituinte

os 8,5 milhões de quHõmetros qua. ... ,
drndos deste Drasll. O apelidado
á um novo esporte na praça:
:
assistêQ,:,
social,
previdência
pública,
da
anteprojeto
do
'progressismo'
malhar a Constituinle. Se os
I
preços sobem, S<.' a temperatu- Comissão de Sistematização é a eia pública à saúde etc. ao conjunto , :
:
ra cai, se nos jogos da Copa União j confluência da subcultura e do opor-' dapopulação.
E Imperativo que no Brasil onde-a·.;
não há gols a culpa é da Conslitulnte. , tunlsmo".
Na página segulnte lemos: "A miséria é Ulo grande, o Estad� faça o::.,:
A Constituinte é culpada porque
.,
ainda nfto produziu noda como se grande questão que se deve debater mesmo. Isso não tem nada que ver� ,
é·�;
com
presunção
Estado
o
que
de
"a
no
preferimos:
que
o
é
Brasil, agora,
fosse wna fábrica de salsichas. € {
, :
culpada também porque discute mui- 1 empobrecer os ricos ou enriquecer os. capaz de criar recursos do nada".
.
to, encara propostas as mais diver- pobres. Para aJcançar o primeiro Mas, tem tudo a ver com o fa lso : ,
sas, cria suspense, que é ótimo objetivo basta adotar o anteprojeto d Jlema: "empobrecer os ricos ou:._:
pretexto para o resto do pais adiar de Constituição do Comissão de, enriquecer os pobres". Quando os . · ·
para depois de amanhã o que deveria Sistematização e entrar para a Histó-: ricos pagam Imposto do Renda, que ·
ler resolvido anteontem. E é culpada ria como o pais dos dois Cabral, o � ue I sustenta escolas públicas e postos de ·· ·
saúde que eles, ricos, não usam, é
sobretudo porque tende a aprovar . descobriu e o que encobriu o Brasil' .
que há uma redistribuição de.
óbvio
:
parágrafos
vários
adiante
E
mais
(nada ainda em definitivo) disposilivos que contrariam Interesses pode- "As teses de hoje, em grande parte, renda que, sem enriquecer os pobres,
.,. 1.
Incorporadas ao anteprojeto da Co- certamente os beneficia.
rosos ...
� uma falácia afirmar que, pel� ;
/
ti
são
de
as
missão
Sistema
zação,
ga
esporte
semana
o novo
EstA
governo , fato dos ricos acumularem capital e°' , ·
nhou mais um praticante: 0 ex-minis- 1 mesmas que se ouviam no
l com isso proporcionarem empreg06 ":
d
Com
Gou
ferença:
o
o
uma
art.
J
l
Jl
J
lro Mário Henrique Simonsen. Em I
aos pobres, l':JdO o que afeta suas . :
mas
falsas,
eram
elas
1960
em
peça montllda para deliberadamente
rendas preJudJca o pais e os traba· ·:
provocar impacto, Slmonsen usu a carregavam. � beneficio_ da dúvida. lhadores. Afinal de contas, os ricos , ·
metralhadora giratória para dcraun- H�Jc, as duvidas se dissiparam e , gastam em consumo ostentatório boa• !
clar o "capitalismo cartorial" a Mtkhall Gorbatchev parece um direi· '.::
ar�e do excedente social e por i.sS<).
Nova República, os "economistas do tista diante da esquerda brasileira". pustala.ca-se que parte de sua renda :
j
para
a
E
do
arrematar
advertência
P.MDB" a "esquerda tupiniquim" e
1 a Constituinte.
infcio, Simonsen conclui : "Com qui-1I seja transferida pelo Estado para� !
sobretuao
meras e t-01ices, a Nova República e consumo essencial dos mais necesst-·11
Em arUgo de capa de Veja (nº 997
.,...
sua
douta Constituinte meteram o f lados.
·
�
p. 24 a 35), com fotografia de cor
dà •,;
faz
Slmonsen
que
delesa
A
povo
trem
bras
eiro
bala
no
para
�
inteiro em página quase dupla, Si I privatização de empresas criadas ·
monsen desanca as elites dominan- BangladArua, uma terra tAo pobre
m �ursos públicos é vaga ,� .
tes, o Plano Cruzado, a moratória, a quanto a Bangladesh e tAo isolada do ?>
1deológ1ca. Ela seria "democrática';•. 1
"
.
AlbAnla
mundo
quanto
a
l
cial
pelos
opção preferen
pobres, 0
f•
As diatrlbes de Simoosen contra a (no caso da Grã-Bretanha) porqu
ICM, o subsidio aos mutuários do
_
mãos
nas
estiver
empresa
a
enquanto
pensa
r pois
BNH, o empregulsmo, o prestação de \ Constituinte dão o que
Cato do Estado, o cidadão não Pode vender '
favores governamentais a capitalls• nada indica que: 1•) haja
a sua parte na_ �ropriedade dela, nem '
tas privados, a Lei da Informática, o uma maioria de esquerda na Consti- nomear
seus dmgentes.
fortalecimento do mercado interno o '
privatização
toma a empresa
A
de·
Comissão
ou
sua
em
t�lnte
,;.
í
capitallsmo de Estado, a re or a
º
agrária e urbana e mais outros j StStematização e 2 ) que a esquerda propriedade duma minoria a qual
, brasileira tenha alguma semelhança · pode vender suas ações q'uando o
demônios.
com a caricatura que Simonsen I desejar . Mas, para a maioria da
Tudo isso em tom retórico rechea·, apresen dela. Tomemos, a sério, população isso nilo é vantagem e se
tA
do de ditos de esp írito. Seria difícil '
ªs uma das multas questões-' as ações são alienadas abaixo do seu
atinar contra o que se dirige exata· ! ª
C:
a rdadas na peça, "a preservação valor patrimonial, como relata gl.
mente esta catilinária, se não fosse a fI desse sistema de favores, através do monsen que ocorre na Grã-Bretanha,
denúncia angustiosa de que O Brasil qual o Congresso Cinge acreditar na há um preju ízo para o erário público
está sendo empurrado ao abismo por
dade de o Estado resolver e um favorecimento de Interesses
uma cambada de idJotas bem inten· l tpossibili
Privados, contra o qual o arüculis�
as nacionais" etc...
os
os
problem
od
clonados, que compõem 8 Comissão
.
O articulista não se dá ao trabalho tanto debatera, em abstrato.
de Sistematização da Constituinte.
as
que
é
argumento
outro
O
Aqui está o grande perigo que de apontllr que dispositivos do ante- empresas quando privatiz adas
projeto de Constituição preservam
ameaça nosso futuro.
dei am d� onerar o Tesouro. Acont�
Senão, vejamos. Logo no início do qual sistema de favores. Seja como ce xque runguém compra empresas
há
denunciado
tem
esquerda
a
Cor,
I qu dão prejuízo. Quando um JOvetno
longo artigo, Simonsen alerta: "lnfe�
llzmenle, tudo isso vem sucedendo muito temr,o que o tão malsinado privatiza
empresas deficltánas, PQ
nwn ano em que o Congresso prepara "estatismo ' tem servido para "re- de-se ter certeza que, de algum
de
solver
os
elite
uma
problemas
uma nova Constituição, concebe um
modo, os adquirentes estão sendo
novo regime... O Brasil está hoje polltica, econômica e financeira utili- subsidiados, pois como diz Simonsen,
e
contribuinte
do
dinheiro
o
zando
diante do risco de ratilicar simuJtao capital privado "não é instituição
neamente uma opção irracional pelo , fazendo de conta que está promoven- de caridade".
..
do o bem público. Não é certamente a
atraso tec nológico, pela ,cenofobla
Se estes são os argumentos para
·
a
esquerda
que
de
defende
concessão
�
pelo estatismo e pelo mais nefand
nos fazer crer que a Constituinte está
dos tipos de capitalismo cartorial que crédito subsidiado isenções fiscais "optando pelo atraso", podemos fica'r
ou
contratos leonJnos a grupos privajá se abateram sobre sua História".
tranquilos. Nela estão representaáos
Em t odo restante do arrazoado não dos, prálicas levadas ao paroxismo os mais dJversos interesses e as mais
se encontra quaJquer fundamentação no regime militar a�r de suas variadas posturas Ideológicas. Do seu
concreta deste alegado risco, mas posturas ."prlvalistas' ou quem 90. trabalho podem resultar perigos re
advertências do mesmo teor são be , por causa das mesmas.'
Mas, se a esquerda se opõe à ais a alguns Interesses estabelecidôs,
repetidas a cada momento. "O cruno fundo ineompaUveis com a denio
zado e a moratória, por mais irraclo- privatização do fundo público isso cracia que se procura implantar.
�
leva
a
f
a
não
da
abrir
ção
mão
nal e desastrados, ainda são equlvoredlstrlbuldora do Estado. Uma coisa I Malhar a Constituinte pode servir•a
cos reverslvels. Deixam cicatrizes
estes Interesses mas de modo ne- ,
mas não nos condenam à metástase'. nada tem a ver com a outra. Nas , nhum ao povo brasileiro.
::: · •
Realmente grave, isso sim, é a democracias mais avançadas, o Es- 1
-------------
espada de DAmocles que a nossa tado se apodera de boa parcela da ""111.
c1o fO<llldod. •
-. s.. •
Constituinte colocou em órbita sobre renda das camadas ricas para redls- _.., • Admlftklr0(6o ('{,\) • U1P • ,........� •
tribuf·1a, sob a f orma de escola c.n...,._.._.Anólh..�"'1co\-,1. ��· f
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.Reforma
agrária é
negociada
Um dos temas mais Polêml·
cos da Constituinte - a r.efo1·ma
agrllrla - poderll surpreender
os constituintes Que votam o,
substitutivo do relator Bernar
do Cabral na Slstcmatlzacão.
Numa artlculacllo com polltlcos
conservadores. representantes
dos produtores rurais CUDR>,
os constituintes progressistas Já
começaram a "costurar" um
acordo prellmtnar. O deputado 1
Roberto Freire< PCB·PE> apre·
sentou emenda para suprimir
do texto de Cabral a tmtssllo
Imediata de posse em troca da
garantia de que as lndenlzacões
das terras desapropriadas se
rão pagas, exclusivamente, em
Tltulos da Divida Agrária
<TOA).
A emenda de Freire, nQ ES
33598·7 propõe a supressão dos
artigos referentes à lmtssao de
posse do Imóvel rural desapro
priado sob a Justtctcattva de que
a boa técnica legislativa nao se
coaduna com um texto conslllU·
clonai que estabelece procedi·
mentos processuais. Na deresa
de sua emenda. o deputado Ro
berto Freire artrmou que o tex
to do relator é um retr0<:esso
em rctacao à teglslacao em vi
gor - o Estatuto da Terra que determina um prazo mâxl
mo de 48 ho�as para a lmlssao.
segundo a última versão do
substitutivo de Cabral. o Juiz te
ré até 90 dias para se pronun
ciar sobre a desaproprlacao. Se
nao o rtzer. a lmlssao se operarA
automaticamente.
Reunidos ontem, durante todo
o dia, na sede da OrganzacAo
das Cooperativas do Brasil, em
Brasllla. as principais entida
des representativas dos produ
tores rurais (Ronaldo Calado.
da UDR; FIAvlo Telles de Mene
zes. da Sociedade Brasileira
Rural: Roberto Rodrigues. da
Organlzacao das Cooperativas
do Brasil: Ary Marlmon. presi
dente da Federação de Agricul
tura do Rio Grande do SuJ: FIA·
vlo Brito. da Confederação Na·
clonai da Agricultura; Fábio
Melrlfies. da Federação de
M1rlcullura de Sllo Paulo) pre
pararam um esboco de propos
ta de reforma agrArla.
Na ·!Jégunda-!elra. pela ma
nhã. os reprosehtantes rurais
lerão·uma reunião de trabalhO
com os coordenadores dos gru
pos dos 32. senador José Rlcha.
(PMDB-PR>. do Consenso. de-,
p u t a d o Eu c l I d es S c a l co,
<PMDB-PR). além do senador
Vlrglllo TAvora CPOS·CE> e do
deputado Cid Carvalho < PMDB
MA>. •O obJetlvo é aprofundar
' as negociações na tentativa de
"costurar" µm acordo com os
constltuJntes progressistas. . ,
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Projeto não será aprovado, diz Sáulo Ramos ;
Da Reportagem Local
'. O consultor-geral da República�
amigo particular do presidente José
Sàrney-, Saulo Ramos, disse estar
seguro de que o projeto de Constituição o.ão será aprovado. "Não bá
nenhum bloco politico no Congresso
que consiga reunir os 280 votos
õecessários à aprovação do projeto,
-nem o governo. E eu já disse isso ao
presidente".
A reação de Sa.mey, de acordo com
Saulo, foi comedida: "li:, se isso
acontecer, o processo da Constituinte
vai se retardar muito", teria comentado o presidente. Saulo Ramos
voltou ontem a Brasllia, depois de
passar seis dias em São Paulo,
recuperando-se de uma crise de
labirintite. "Creio que quando ficar

clara a falta de unidade entre os
constituintes para aprovar a nova
Carta o melhor será convocar um
grupo de juristas de reconhecida
competência, como Ely Lopes Mei
relles, Frederico �ues e outros, e
pedir a eles uma ajuda '.
Ao saber das declarações do con
sultor-geral da República, o líder do
M
PDB no Senado, Fernando Henri
que Cardoso (SP), fez uma expressão
séria, que serviu a um \Ín.ÍCO comen
tário: "Acho que ele (Saulo) deveril\
ter se elegido deputado, e ter vindo
para a Constituinte. Ai ele ficaria.
sabendo que o D08SO trabalho não é o
de atender a conveniêoci.as jurídicas,
e sim aos interesses doa cidadãos".
Normalmente mais cuidadoso, o
presidente do PFL, senador Marco

Maciel, mostrou-se surpreso com a
opinião de Saulo Ramos, e ditou uma
declaração: "Eu concordo com o
diagnóstico, mas não com a terapêu
tica. Nós boje não temos, mesmo..
essa unidade, mas acho que nós
podémos obtê-la. Isso só depende de
nós, politlcoa, e acho que é viável''.
Habitualmente menos cuidadoso, o
lider do PFL na Câmara e no
Congresso constituinte, deputado Jo
sé Lourenço (BA), foi curto e grosso:
"Eu concordo com o que o Saulo diz''.
l..egimlôdade

Saulo Ramos considera que o
processo da Constituinte vai parar
logo que o projeto da nova Carta,
aprovado na Comissão de Sistemati
zação, for apresentado em plenário.

,;:.

"O projeto primeiro terá que ser
aprovado como um todo, para que
depois sejam votados os destaques
(emendas que tratam de questões
especificas). Acho que já na votação
para a aprovação do conjunto faltarão os 280 votos".
O consultor-geral da República é.
frontalmente contrário ao sistema
parlamentarista, proposto atualmente pelos constituintes. "Isso de você
eleger um presidente da República
pelo voto direto e de ainda ter um
primeiro-ministro não existe. Você
acaba tendo uma crise de legitimida·
de, porque o primeiro-ministro, que
pode ter tido, para chegar ao Congresso, uns trinta mil votos, vai ter
mais J)Oder do que aquele que foi
esconúdo por milhões de eleitores".

j
l
1

l

J
1
1
1

l

_,_,..

Empresários vão
tentar reverter
voto no plenário

o pn•shll'nll' tia l ·011fc<l1•1·;1<.;t\o cllssc que• n maior parte dos canNnl'hlll,11 (IU lndu:,;I1'111, Sl'IHHIOI' 1n·csflrlos cnLcndcu (JUC pàssou
,\lh111w 1,·r:111<:o. (•1·n onlt•111 o o cstahlll<laclc lotai e dlnil�
ninslllulnlc nwls l\('l'VO!'l() e 111,11- nulrnm os Investimentos e que o
tntlo nn plrnl\rlo dn ('omlssl\o clc nwlhnr scrln se o assunto rossc
Sl:-l�'llll\tl/lll';\O, Alncla sol> o lm rc111t•tldn p:1ra a Jt'glslacl\o or<.11
p:irlo d:1 N;tahlll<laclC' nJ)rovn<l:t 11:\rla. Elc•s se mosLrarnm preo
utr:n·l"s ela p1·olhkl\o cln <.le,,111Is t•11p1ulns t'm achnr uma nova
sl\o 1111nllvmla, o n•presc-nlnnH• u,r111111a l)arn resolver este
1h>s r111prcsórlos 11n C'onslli uin 1Hr1hlrnrn r<•vc-Jou l\ll>ano
k 1'111 passar st'm 01:111111•s <1111 l•'r;111co.
t·ul<ladl's o pag11n1c-11lo ele horas
Ao scrt•m i1ot1Clcados <.la reu<·xtras l'm clohrn, l:W <11:ts ,11_. li 11lilo rorn a cupula pccmcclc-bls·
cl'n�·a pnrn lo(estnnles e. parn li ta, mllos constituintes ligados
nallzar, n nvlso prl•vlo Jll'l>Jlnl' ao setor progrcsslst::i cntenci<'·
dnnnl ao h mpo de• srn kns, r:1111 <1uc a mnnohrn parn a mo
;\la!-õ rir• Iodas as 11111d,111�·as cio cltrlC'acilo do lt•xto a1>rovaclo.
n1pll11lo dns direitos <los tnhn C'Olll a lranspostcno <.los lndsos.
thaclml's, a untca dC'rrotn qrn• os i;l'rln í<•lla já, nlnd:1 nn Sistema
ClllPI r�;\rlns 111111ln n!\o l'n11sc t1u1t·1\o, o que- reglmcnLahncnle
1t11lru111 engolir foi :i c-stnhll l<la t' 1r11nosslH•I. As reacõcs parti
lit•, l)l'l'VISl:I t'lllll :i gar.1111la d() mm uc tudos os lados. alé ouc
1'11\l lf'('JtO, Sill\'11 l'Olll ól ll('lll'l'l'II rosst'm tranqüilizados com a cxda de folla 1-:1 m•c•. J11st a 1•,111,;;1 1>lh'ac;.'lo ele ,\lhnno Franco de
r11111t,11ta <'Ili rato t•t·c111c)1111l'o nu Qlll' as moulflc::wões só serão
nos contratos n l1'1·mo
l 11c·o11ror111n1los t·om o ll'Xlo t<.'n t;1dns no pJcnârlo da Consll·
nprov;11l•l :,;t>brt' o nssunttt, cio lutntc.
J:;les <'Slão rnzendo pressão
t 'nhrnl 11. os coni;tllulnl s n·
Jll'('Sl'I\I ;1111cs (1() ('flll>l'CS:ll'lõ.ldll :;n t,rc n Conslltuinlc e o Doutor
lhlr>r.Hlos pelo s<'n,ulnr ,\lhalln Ulys cs. Só ciue nl\o podem me
1"1 nnt·o rtãn s(' mohlljinnrlo clr-s xt•r no texto agora. se fizerem
Ili-1:11w1 a l'l'Vl'rlcr ;1 <li;-;Jlll ·k:111 Isso \':JI tcr "ncltl". teremos que
cios in<'lsos. o rim• itltl'J .ir ,1 o :11\ular ludo que Jã foi aprovado
con!C'11do no <1111' rllz rrspc-11•) a lt\é nnorn • reai;:lu o vlce
('Slllhílhlacl<' lkppls ti(• llllHI presl<h•ntc da Ststcmatlz::ic.'\o e
r<'lmiãn eom o prc•shlentc• da llclrr rio Pl>T lll'and!\o i\lonlcl
C'C,n:i.11t11i11lt• C' a 1·11pul,1 <ln ro
l'i\11/ll.
prl':;ldt•nlP cl;� ('NI
C�nanclo C'lcs espalham oue
m111nd,111 nnlC'l11 ouc sp 1·hc•r�e111 ., vai hnvcr l'Orte nos lnvcsllmcn
11111 a ntr<•rnallv:1 11.1r.1 ":111r1·t<'I tos e rcslrl<:t\o no mercado etc
<'Onr" .i "' onostn ap)(l\ ,uln
csU\o aderindo à pr{l
,\ nnv.1 r,ir11111l,1 c-omaslc l'lll trabalho.
t tca do Lc-norlsmo. Mas não
substllufro lni'.'l.sv Ido 111 11w, i;o. :wrc<lllo
que o presidente ela
qur prntl>t! n cllspl'ns.i hnoll\':l· Conslllulnlc
se prestor a este
ria, pc-lo Jn\'lso li tio lllt'Sl\lll trlstt• PHP<'l vá
completou.
lníla
caput. quf' 1 ><'n111tlrln ,1 ctl'mls nrndo. o dcpulrtdo ,José Genolno.
s:ln s,•rn Justa c:lusn rom o pn
r!:tm1 otn dr• 11111a lnclc-1111.nt·l\o é do t,'I' n:111llsla.
aviso 111 t•\·tr, propm·clonuls ti<>
REPERCUSSOES
1,•1111111 cll' s«'n·fl'os se os emprc
�/'111•1� COI\St'S'lllrl'lll ClS 21 1() \'OIOS
o prcstclc-ntc da CNI /\11>:tno
tlCl'l'ssbrlus no 1 >lt'nl11 lo da Fr:inco não pôde precisar as re
{'011stll11lnt1• para :1rrnvar t'slll percussões
que ns novas medi
rnrmula. eles lc>l'f\O rcssusrlt a
aprovadas ontem cnusarl\o
do rxatanwntc n proposta clu das
ao setor emprcsarlnl, mns tinha
rnwnda dos �1111chos. rC'jl'llacla 11111a
c:erte1.a: a estabilidade e o
:tRora na Comtssrw ,te �lstt'ma pagnmento
de hnrns extras cm
tlw�·flo
se consttlucm �ravc
l>rsclc a n111·ovn1;/\o lia t'Sl:lhl dobro
il sohrcvlvilncla d:\s
lldmlr. Alhann l•'rnnco lt•m fll'II amt'acn
"ê: lamentávcl. pois
pnln<lo 11:i lmprcnsn os C'Í('llc1s empresas.
silo
mntérlos
Que ni\o constnm
ncwlvos qu<' n mtdlda 1·11us.1ra das conslltulcões
ele nt'nhum
no m!'lo 1•111prc•snrlal e por <'X pnls do 1i1undo. Infelizmente
eslt'nsl\o :'I l'Cr>nomin nnt·loual O 1:\ faltando artlculnção pnlltlca.
rc•t·ti.uncntu dn mcn·a<lo tlc I rn C'nlrctanto. o pagamcnlo dai. ho
bnlho e n swwensilo dos lnv<'sll rns <'XIras cm dobro n:lo lrà nre
tl\C'IIIOS por 1)/ll'IC' dos emprt'SÚ· t;:ir o uivei do emprego e sim o
rins s/\o :1lm1mns dw;cn11sc1 qíl(\11· prece> dos prmh1tos, Já que o
t'las 1•1111111craclas 11<•!0 prrsldc-n
de obrn S<'ril oncarcclda".
lr dn C'NI. o 1111<'. S<'J!llnclo o prO· 111!\o
'
prl,1 st•nadnr, l<>rln sc•11slhllli.acio nvnllnu J\ll>ono fo 1·anco.
no outro Indo. :mllsfclto com
11 J)r<'Sl<lt•111<• tJlySSC'S c:u1111a
rl'l<'S e os lftlt•l'l'S ,te• :'IIJ�IIIIS pnrtl ns :wnnt'<>S c.:ons<'guldos nu cnm·
rh•s nn sc-111 lclo ti(• r rahnlh:ir 1wl11 1,0 uo Dlr<'ILo cios Tral>alhado
res. o rtcputaclo 1,ulz Inácio Lulu
nll'lhnrln do lc•xtn 111>rov:uto.
JWtwls cln \•otnd\c) t·u cem da Silva não se Impressionou
versei com o Uly:,;scs, Fcr1w11clo <·orn o cslardolhnco de All.>ano
JJrnrlquc e .Jnsc' Serra. 1,;u lht's' Franco contra as mudoncas.

.. . .

.

. ,,,,.

Empresários vão
tentar reverter
voto no plenário

o pn•s\dPnle ela <.:onf<.'dC'rn(·tlo
N;1t•l1111;1l u:1 lndustrln, S<'nnclor
1\111:um l•'rani.-ô, era ontem o
('IIIISI ltnlntc ll1HIS IIC'l'VOSO e ni-:1·
Indo 11<1 t>l<'nflrlo d:i ( '0111 lssflo de
�lsl<'t11:1ll1.ad\o. Ahlda sol> o lm·
pacto dia <·slal>llhladc nprovada
at1·11,·I'� <la prolhl(·i'10 da <lcmls
s/\o tnwttvmln. o rcprcscnl:tlll<'
tios 1•m111·cs;11·1os 1111 Conslllllln
lc viu passnr SC'm 111:ilnrcs tlHI
rutct:ul<'S o r,:tJ!fllllC'1110 11<' horas
cxlnls cm tlohro. 120 cllas d<· 11·
c<'nco pura gl.'st.111tcs e. 1.>nra ri
nalluir. o nvlso pn•vlo nropor
t•lnn:il no tempo <I<' SC't'Ylt;m;
l\las de llld:,s as 111111lan<:as cio
1•apll11lo tios dlrcllos (.)os trnhn·
lhntlnrl'S. n única <l<•rrotn q11C! os
<�m11rrsúr los :tlnlla 11.'\o c·nnsc
,:l111t·n111 l'l1l!Ollr foi a csttthllltl:1·
cm. prc•vlstn <'om a 1wr:111L1;1 cio
crnp1 <·1in, snlvo com a ocorrl'n
cl.i d<' í:-illa l{rav,•. J11sl11 c:111sa
runclnda em falo r•,·onõmlco t)U
nos contrai os ;i tt•rmo.
l11co111or111ados com o lcxto
npro, a<lo sohre o as::;imto, do
n1hra1 11. os ,·onstltulnlcs rt•
p1 cscntanlcs cio t•111pn'sarlt1<ln
lhlcrados pt•lo scnndor Alhano
1 rant·n t'l:1o se mohlllu1111lo tlCs·
tlt' Jft pnra re,·crl(•r a d1sposlt•à<,
cJos Inciso:;, o qut• all1;1·arla o
c1111 1r11clo no QIIC' lllz I C'SP<'llo à
<'Slllhlllctmlc lkpols dc umn
rrunlt\o t'mn n prc,._t,h'rlle t1:l
C'o11stl111lnlr e :i c11pula dn
1�:\IDB. o prns1úrntc da t'Nl
a111111c11111 ont<·m que se che1wu a
11111:1 nttr·rnallva 11ar;1 "apcrícl·
cn.ir'' n proposl/l nprnvarla.
A 11ov:1 fórlllula con!;ISIC cm
substituir o Inds,o I cio urll�n Ciº.
'Ili<.' r,rnlhe a dls1wnsa lmnllvn
<1;1 prlo Inciso 17 do mesmo
capuL. qn<' pcr'mlllrla a dcn1ls·
s.�o !l('m J11sl11 e.-iusa com o pa1::11111'11(0 <l<' 11111:1 lmlenlz:11;fio e
a\'li-o prê\'lo 111 npnrclonals ao
lc mpn <IP s1•1 vkos Se os cmprc
s'lrlns eonscgulrem os :mo votos
11C'C<'Ssá1 los no 1>l<'n:'trlo do
<:nuslltulnlr parn :tprovar rsf a
mrmula. <'i<'s t<'rt\o rC'ssui:;cltn·
cio <·x:llnm<'nfc il 111·011osln ct:i
<'nwnt111 rins itnuchos. rc•j('lt acl:t
ngora nn ComlssAo <lc Slstcma111.ncfll)
l>csdc• t1 111irnvncãn cln <>slnhl
llcladc•, Alh;mo Frnnco lC'lll pro·
pal:Hlo nn l111pn..•nst1 os <•fC'llos
nocivos que a mcdldil causnr(t
fl() melo cnwrcsarlnl t• por <'X·
Ic11s/lo li economia 11nclonal. O
• fcd1amcn10 do mercado de trn·
bnlho e n suspensão dos lnvcsll11wulos por parle dos crnprcsfl
rlos s!ló nlgumas cfascom;cqOên·
cl�1s t'numcraclas 11c10 prcsttlt.'n·
lf' dn CNI. o que, seguncto o pró·
,,rln senador, Leria senslblllzaclo
o prC'sldcnlc Ulysses <;ui mn·
rl\C's e os llclrr!'s dr alj;f11ns parti·
<los no scnlleio de tral)nlhar P<'la
t11C'lhnrln cio lexlo aprovado.
Depois ria votucAo eu con
versei com o Ulysses, !ó''crnundo
l lcnrlquc e Josê Serra. Eu lhes'

disse que n mnlor parle dos rm
prcsflrlos entendeu que pnsso11
a cslnbllldade total e 1llml
nulr:,111 os I11vcst1menlos e que o
melhor seria se o nssunto rossc
rl'mctldn pnrn n lcgls1t11;t\o or<II·
11(l1·1n. J<;tcs se mostrnram prco
t·upuclus em nr!Hlr uma nova
f1)nnuln para resolver cslo
prohlcma r<'vclou Albano
l•'ranco.
\o s!'rrm nottrlcados dn rcu111.-u1 t·nm a cupula pccmcdehls·
t,,. n1lt11s conslltulntrs IIAndos
ao sc·tor profilrcsslstn entcnde
rnm (JUC' a nrnnohra p�ll'a a mo·
dlíit'ncllo do texto aprovado.
,·om a trnnspostcão dos Incisos.
S<'rla í{'lffl Já. ainda na Slstrmn
llznçllo. o ouc rcglmcnlahn<'nle
f!- lmposslvcl. J\s reat·ões pnrll·
ram de todos os factos. ntll que
rossrm tranoillllzados com a ex·
pllcnçllo dr Albano Frnnco de
que ns nwcllílcnções só serão
lcn-ladas 1m plenário <la Consll·
lulnle.
i,;1cs c-stão Cozendo pressão
sobrc a Constllulnte e o Doutor
l'lysscs �ó que nllo portem me·
X<'r 110 tC'xto ngor:i. se Clzcrcm
Isso vàl ler "nclê". leremos que
anular ludo que Jfl foi aprovado
atl' a�orn • reagiu o vlce
prrsldc-nte ela Slslcmal11.nçllo e
IW<'r do PU'I' Ornndao l\Iontcl
ro.
Quando t'lcs cspalhnm que
vai haver c'orlc nos lnvesllmcn·
tos <' rcstrlcao 110 mercado de
1rnbaU10. eslão aderindo à prá·
llca do terrorismo. Mas nllo
.1cr<.•cllto qnc o presidente da
Conslllulnlc vã se prestar neste
triste pnpcl - completou. lníla·
mndo. o dcpulado José Genolno,
do t >T pa11Jlslu.
REPERCUSSOES

O pr<'Sldenle da CNI Albono
Franco n/\o põde precisar ns rc
porcusslles que ns novas medi·
das aprovad;-is ontem causarl\o
ao setor empresarial. m;-is linha
umn certeza: R estabilidade e o
pngamcnto de horas cxlras cm
clobro se constituem grave
mncnco li sohrevlvêncla <las
cmpresas. "i;: lamentflvel. pois
i;/\o mnlfrlas que nl\o conslatn
dos conslltutções ele ncnhum
,,ais do 1in111do. Infelizmente cs·
tlt rattando artlculaç1\o pollllca,
cnlrctanto. o pagamento das ho·
ras extras em dobro n/\o lrà afe·
lar o nlvel do emprego e sim o
prrco ,tos r,rodutos, Jfl que a
m/lO·tl<'·flbrn scrâ cncareclcla".
nv,1llou Albano f'ranco.
Do outro lado, sn11src110 com
os uvnnços conseguidos no cam
po do Direito dos 'J'rahnlhado
res. o clepulado Luiz ln:'.lclo Luln
<1a �Uva nAo se Impressionou
com o estarelalha�·o de Albano
Franco contra ns mudan('ns.

F;m pouco mais de mela hora,
11 Comlssllo de Slstematlzacào
encerrou ontem a votacllo das
l'mcndas rclullvas ao Inciso
XIV cio urtigo liº. que trata de
horos extras, aprovando por 5:1
votos contra :io a proposta do
dcputndo Adem Ir Andrade
<PMl>U·PM. Com lslo. todo
serviço oxtraordlnárlo deverá
ser 1n1go cm dobro ao trabalha
dor. l�sta solução só nllo rol
upolaclu pelo PFL e pelo PDS.
mas rol vista como umn rorma
muls hrnnda cm rclacllo à
emcrnla prejudicado anterlor
mo11lc, defendida pelo deputado
Nclton fõ'rlcdrlch, que proibia o
serviço extra mas previa seu
pagamc11to cm dobro quando
ncccssâ rio.
Se os conslllul11tes aprova
ram o pagamento em dol>ro das
horns extras, 11r10 ílieram a
mesma concessllo às férias do
trnlrnlhador. "Pagar rerias em

...m
tn
ca
...

-.ca

cn
z

-- m
-o ca
o c:,
" :e
••
�

�
�
N

<

�

c:Q

�
�
�

1$(

PAGAMENTO EM DOBRO DA HORA EXTRA

(O

•,-1

(1)
·�
�I
• ,..-4

'-+-4

...

c:,
-e,
-.,,. ca
11,

"tJ

E

11,

·-

�

;::
e::,

,j

<D

·-

e;...

C2.

CC

SIM

(O
'lJ
(O

u

1:'J

dobro e um estimulo à vadia- emendas que estavam para ser
gcm ". exaltou da tribuna o de- votadas e tinham conteúdo
pulado Gcrsoh Peres < PDS·PA > Idêntico: "Goio de trinta dias de
- o (mico ele seu partido a votar férias anuais com remuneração
a favor da emenda ele Ademir 1em dobro". A allcrnallva a esta'
Andrade - ao se pronunciar proposta rol a emenda do depu
conlrllrlo à proposta apresenta- lado Gastone Rlghl <PTB-SP>:
dn pelo deputado Florlceno Pai- "Gozo de férias anuais remunc
xilO <PDT·RS>. Esta colocacão, radas cm, pelo menos. um terço
que segundo o deputado Edmll- a mais cio que o salário nor
son Valcnthh <PC do B-RJ> é mal".
velha e remota ao Inicio do séO llder peteblsta defendeu
culo < "ttuando o empregador. sua matéria recorrendo a uma
achava cIuc mais de 15 dias de prática dos trabalhadores: a
férias levava o trabalhador pa- "venda" de 10 dias das férias.
ra o muu caminho'', lembrou>. Sua proposta correspondia ao
velo acompanhada das preocu- pagamento. pela empresa. des·
pa1,:õcs do pedesslsla sobre o ru- te um terço vendido pelo traba·
luro das pequenas e micro em- lhador. "Ele ficaria. pelo me
presns. Para ele. pagar férias nos. com 20 dias em dobro",
em dobro Inviabilizaria a em- lembrou. Para Gastone. este se
ria o primeiro passo para a con·
presa nacional.
Como resultado. a emenda !oi qulsta de "férias efetivamente
rejeitada por 49 votos contra 28. remuneradas e compensadas
A conseqüência desta rejeição em dobro". A emenda rol rejel·
foi prejudicar outras cinco tada por 43 votos contra :12.
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PMDB
Ablgnll Feitosa
Ademir Andrade
Artur dn Tflvola
Carlos Mosconl
Cristina Tavares
Egldlo Ferreira Lima
Francisco Pinto
Haroldo Sabóla
Ant_õnlo Brltto
João Jlerrmann Neto
José Fogaça
José Paulo Blsç,J
José Ulisses de Ollvelra
Mário Lima
Nelson Cnmelro
Nelson Jobim
Nclton Frledrlch
Nllson Glbson
oswaldo Lima I�llho
Paulo Ramos
Pimenta da Veiga
RenatoVlanna
Rodrigues Palma
Slgmarlnga Seixas
Theodoro Mendes
Vlrglldâslo de Senna
Antônio Mariz
Euclides Scalco
José Carlos Grecco
José Costa
José Tavares
Miro Teixeira
Nelson Weclekln
Octávio Ellslo
Uldurlco Pinto
PMDB
Bernardo Cabral
Carlos Sant 'Anna
Jo,io Calmon
lfalmundo Bc7.erra
Déllo Braz
Israel Pinheiro
Marcos Lima

PFL

(1)

Cf).
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AíOIISO Arlnos
Aloyslo Chaves
Antônio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Prleto
Carlos Chlarelll
Chrlstóvam Chlaradla
1;;<1me Tavares
Eraldo 'l'lnoco

Vicente Bogo
Vllson Souza
PFL
Mário Assad
Jonas Pinheiro
Slmaosesslm
PDS
Gerson Peres
PDT
Brandão Monteiro
Lysãneas Maciel
Luiz Salomão

PTB

Francisco Rossl
Gastone Rlghl
Joaquim Bevllacqua

PT

Luls Jgnáclo Lula dasuva
José Genolno

PL

Adolfo Oliveira
PC DO B
Haroldo Lima
PCB
Roberto Freire
PSB
JamU Haddad
Inoeênclo Oliveira
José Jorge
JosêSnnlana deVasco�celos
José Thomaz Nonõ
Luiz Eduardo
José Lourenço
Paulo Plntentel
EnocVlclra
Ricardo Izar
Ecllson Lobão
PDS

Antônio Carlos Konder Reis
Darcy Pozza
José Luiz Mala
AdylSO"! Molla

PDC

Siqueira Campos

. ..
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Egldlo Farrolro limo (PE), Francisco Pinto(BA). Horoldo
Sobólo (MA), Antonio Brito ( ), Joõc Harrmonn(SP), José
Fogaça (RS), José Paulo Blsol (RS), José Ulluas da
Ollvalro (MG), Mdrlo limo (BA), Nelson Carneiro (RJ),
Nélaon Jobim (RS). N61son Frledrlch (PR). Nllson Glbson
(PE), Oswoldo lima FIiho (PE), Paulo Romo1(RJ), Pimenta
do Volga (MG), Renato Vlono(SC), Rodrigues Palmo(MT),
Slgmorlngo Soh,01(DF), Thoodoro Mondos(SP),
Vlrgllddalo da Sanno (BA). Suplantff: Anlonlo Morlt(PB),
Eudlda, Scolco(PR), José Carlos Gracco(SP), José Cotto
(MA). José Tavares(PR). Miro Tah,alro(RJ), Nelson
Wadekln(SC), Octdvlo Ellslo(MG), Uldurlco Pinto(BA),
Vicente Boga(RS), Vllson Souto(SC)

PFl

Mdrlo Anod (MG). Suplantff: Jonot Pinheiro(MT), Slmõo
Seulm(RJ)
PDS
, Génon Peres (PA)
PDT
e,ondõo Monteiro (RJ). lys6noos Motlol(RJ). Suplanta:
lult Solomõo (RJ)
PT
luts lnoclo lula do Silvo(SP). Suplanta: José Gonolno(SP)
PTa
Francisco Rossl(SP). Gustono Ríghl(SP). Jooquim
Bovllótqua(SP).
PSB
Jamil Hoddod(RJ)
PCa
Roborto Freire (PE)
PCclo B
Horoldo Uma(BA)
PL
Adolpho de Oliveira(RJJ

..

PMDI
Bernardo Cobrai(AM), Cario, Sonl'Anna(BA), Joõo
Colmon (ES), Raimundo Bezerro (CE). SuplantH: Oéllo
Broz (GO), Israel Pinheiro(SP). Marcos li o(BA)
Pfl
Afonso Arlnos(RJ), Aloyalo Chovos(PA). Antonio Carlos
M. T)\oma(SP), Arnoldo Prleto (RS), Carlos Chlarelll(RS),
Crl,tdvam Chlorodla (MG), Edmo Tavares(PB). Eraldo
Tlnoco(BA), lnoctntia de Oliveira (PE). José Jorge(PE).
José Santana(MG). Jos.-Thamoz Nonõ (Al). lui:r. Eduardo
Mogolhõ9$ (BA), José ouronça (BA), Poulo Pimentel(PR).
Suplentff: Enoc Viera(MA). Ricardo lzar(SP)
POS
Ant6nlo Carlos Konder Reis(SC), Darcy Poua(RS). José
luiz Mola(PI). Suplentff: Adylt00 Malta(RS)

POC

Siqueira Campos(GO)

PMDB: Alfredo Campos (MG). Almlr Gabriel (BA), Alulzlo
Campos (PB), Coiso Dourada (BA), Cid Carvalho (MA),
Femondo Bezerra Coelho (PE), Fernando Gosporlan (SP).
Fernando Henrique Cardoso (SP), Fernando lyra (PE), Joaé
Freira (GO), José Geraldo Ribeiro (MG), José lgndclo
Ferreira (ES), José Rlcho (PR), José Serra (SP), Manoel
Moreira (SP), MIiton Reis (MG). Prlsco Viana (BA), Severo
Gomes(SP), Wllaon Martins(MS)
PFL
Alcanl Guerra (PR), Francisco Bonlomln (BA). Francisca
Oornelles (RJ), José Uns (CE). Marconde, Gadelha (PB).
ó,valdo Coelho (PE), Ricardo Flu:r.a ' (PE), Sandra
Covalcanll(RJ)
PDS
Jorbos Pouorlnho(PA), Vlrglllo T6vora (CE)
POT
José Maurlclo(RJ)
PT
Pllnla de Arruda Sampaio(SP)
PMI
An16nlo Farias (PE)

'
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A> •010(0.. l4o nomlnols, Prltnolro, ,&o chomodot o, !llul0<0, o. ,o n6o tor alco,,çoclo o
qud,,um de 93 mtmbro,. c,onvocom�H o, tvplen1H, A thomodo 1tgut 01f o
p,-,ct,l..,..,10 do qucl<um de codo portldo. Oopol, do chomodo, iodo, 01 1l1ul0<01 •
1uplon1H, o •otO(llo ,.,., •ólklo, bo,oondo quo •• ullropouo •7 •otot (malotta ob,oluto
dos""'"""'Ot).
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dades com as quais até
mátida.

então,ainda nao trabalhava de maneira siste

De acordo com as prioridades. inseridas no projeto gl-obal do
INESC, destacam-se as seguintes atividades desenvolvidas ao longo do
segundo semestre de 1988:
a) Participação na Assembléia Nac�onal do Serviço de Justi
ça e. não Violência, - SERPAJ, onde o INESC fez uma avalia
ção dos trabalhos da ANC, principalmente.com relação à
questão da pena de morte.

•

b) Organização e participação na Campanh� "Educação para a
Paz" junto com a Confederação dos Professores do Brasil
- CPB,Movimento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos
- MNDDH, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de
Rua - MNMMR, ;Conselho Nacional dos Direi tos da Mulher CNDM. Esta Campanha teve como enfoque principal a situ�.
ção de desca�o e violência em que vive a grande maioria
das crianças:brasileiras, um questionamento sobre a pr�
dução de brihquedos de guerra no país, assim como uma
chamada de rtenção às autoridades federais e estaduais
sobre a necessidade de tomarem medidas que visem mudar
esta calamidade.
c) Participação na reunião de formação do Comitê-DF da Cam
panha "Educação para a Paz". Este Comitê regional ficou
formado pelo Sin_dicato dos Professores -e UNICEF.

·---

d) Agendamento de visita do Secretário-Executivo do MNDDH
ao Coordenador do Núcleo de Estudos para a Paz e Direi
tos Humanos da UnB.
e) Participação no lançamento da Campanha "Direitos Humanos
Agora" promovida pela Anistia Internacional - Seção Bra
sileira, em Brasília.
f) Participação, como expositor, do Seminário ''Pr6-Const!
tuição Estadual" promovido pelo Centro de Defesa dos D!
• reitos Humanos "Henrique Trindade" de Cuiabá - MT, onde
o INESC fez uma avaliação sobre o funcionamento do pr�
cesso da ANC e perspectivas de inserção do movimento p�
pular na elaboração das Constituições Estaduais.
g) Elaboração de proposição de realização do Seminário "A
Nova Constituição e os Direitos Humanos no Brasil". Co
financiarnento do mesmo junto com a CÁRITAS Brãsileira .
Organização, produção e participação no Seminário. Este
teve corno objetivos propiciar uma visão mais crítica da
nova Constituição, analisar os. avanços e insufic iê.:!.
cias do texto, principalmente, no tocante aos direitos

'
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três vitórias na
,, Comissão de Sis• tematização, com
a aprovaç.Ao de
11• emendas
deter
" minando o paga
:,,, mento em dobro
• · do serviço extra
ordinário aos trabalhadores, a am• pilação da licença rémunerada à
gestante de 92 para 120 dias e o
pagamento de aviso prévio proporci
onal ao tempo de serviço, sendo no
mínimo de trinta dias. Até as 20h15,
essas eram as únicas alterações no
1 texto do substitutivo do relator Ber
·nardo Cabral (PMDB-AM>.
. , A emenda propondo o pagamento
· dobrado dos serviços extraordinários
foi apresentada pelo deputado Ade
mit de Andrade (PA), do Movimento
de Unidade Progressista (que con
grega parlamentares da "esquerda"
do PMlJB), sendo aprovada por 53
votos a trinta. Os "moderados" do
PMDB apoiaram os representantes
de "esquerda" depois de serem
Informados que o Tribunal Superior
do Trabàlho (TST) concede esse
percentual nos dissfdlos julgados . .
Ausente da votação, uma das
primeiras da tarde, o deputado José
Serra (PMDB.SP) disse que a aprovação da emenda teode
a reduzir as
.
horas extras feitas pelos trabalhadores e o volume de produção, especialmente em empresas de pequeno e
médio porte.
O s e n a d o r A l b a n o F r a n co
(PMDB.SE), presidente da Confederação Nacional da Indústria, também
ausente da votação disse que o
"empresariado está preocupado"
com as decisões da Comissão de
Sistematização. Atualmente, 1 o pagamento dos serviços extraordinários
é calculado sobre as chamadas horas
normais mais um percentual máximo
de 25%. · "Se houver negociação,
vamos reverter essa decisão no
plenário", disse Albano.
Albano Franco não considera "um
problema grave para o empresariado" a aprovação do pagamento do
aviso prévio proporciona{ ao tempo
' · de serviço. A emenda do deputado
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O que foi apr_ovado ontem
Capftuloll
Dos Direitos Sociais
º
Artigo&

XJV - serviço extraordinário com
remuneração em dobro;
XV - gozo de férias anuais, na
forma da lei, com remuneração
integral;
XVI · licença remunerada à ges
tante, sem prejufzo do emprego e do
salárió, pelo prazo de 120 dias;
XVII - aviso .prévio proporcional ao
tempo de serviço, sendo no mfninio
de trinta dias, e direito a indenização,
nos termos da lei;
XVlll - redução dos riscos ineren
tes ao trabalho, por meio de normas
de àaúde, higiene e segurança;
XIX · adicional de remuneração
para as atividades consideradas pe
nosas: insalubres ou perigosas, na
forma da lei;
XX· aposentadoria;
XXI · assistência gratuita aos seus
(iJhos e dependentes em creches e
pré-escolas de zero a seis anos de
idade completos;
XXII • reconhecimento das conven
ções coletivas de trabalho;

1
José Maria Eymael (PDCSP>, apro-i_:
vada por 63 votos a 21, foi interpreta- i
da por alguns constituintes como I
uma brecha para a dispensa dos .
trabalhadores, já protegidos pela
estabilidade no emprego. ''lt um 1
av,anço, mas encarece o custo da
produção", disse -o presidente da
CNI.
Mesmo satisfeita com a aprovação,
por 65 a treze votos, da licença de 120
dias para as gestantes,•a "esq uerda"
tentou aprovar, sem sucesso, uma
licença de 180 dias. Ao receber o
apoio da relatoria da Comissão de
Sistematização, a primeira proposta
-da deputada lnna Passonl (PT·
SP)- foi aprovada por ser consid8"
rada "moderada". Mas a "esquerda" foi derrotada ao tentar aprovar a
remuneração dobrada para as férias
anuais dos trabalhadores, do deputa
do Floriceno Paixão (PDT·RS), rejeitada por 49 votos a 28.

II '.I!· l.LI 1-ill_:,_,.),.j.,,._�.L±. ·
Mi!': r.? i'•IJLP:- ··1 1 lfll (.flllíPfl f\ r�r;rl.lf11'1íl ílG,dll/J
1
i
non.,e
JiQ. f ,rn l GU _ �. , 1;11 llll'IIJO lJE H:1::1-II Hfl (Jllr. ílS , iwrrn E(HlD[CJ UE SI IP l,Ui
1fnuDff"r�OEP.ílO Fl í'G POH CEIHO DO TOTílL, Ofll' IDO O OlHEITO DO PílOPH 1 E. TílR I O ESCDLI IEli' LA§ ...�Q � �-�_s l�TO DR AR[A) 89,BRETUDO ç;�ílRNT l NOO
�if'-'.eti {:('�<-<. e t��
F'RRFI E:I TODAS AS FlEI-JrE ITCJR IAS.
l
P
rcn
üE
QUEM
NílO
Elfl
EMDE
NA REFORMA AGRARIA ou
ESSA 11ED 1011 EII 1
{
_,,� OUER H1PEDI-LR OE QUALQUER MANEIRA.
HIRG l MEM o N] 1/E:L DE COHF L I1 o soe IRL GJUE SE CRIA QUílNDO o ANTIGO
rROF'RlETílílJO_ co,n Hllrn r.ESIDIHOO MO 11El0 DO ílSSENTA11EIHO, MflNTENDO
j 11S llt..LI llJr-iES n:rmn:( E í TODAS ns CElffE ITOíl IílS. IMAGINEM QUAI-ITAS
Tfl l.Q_§._ SE GEf./ílP.ílO CUl1 OS AGRICULTORES ASSENTADOS,
,lXf(Ql�üCt!�.]E�.....
.
M 'IEl?Fl1 QUE ÊIIFP.ENHIR TODCIS OS DIAS O AMTIGO PROPRIETARIO, ET
11' ,11 E
,"<"L SELIS .,IAGUl�ÇOS ET P ISTOLEIRUS, COMO 1J I Z INHO.
POíl OlJTílO LP.CIO, (10 POIHO DE 1,1 ISTA TECNICO, íl UTILIZAt;"AO DílS AIHI(, n S 8E i TE: I T O IH fl S PílR A t..'l íl El I L l Z íl íl p S ílSSEMTAMEIH OS SílO MUITO I 11 PORTílH1 ES El'l 1 r:.r�MIJfl üE ,�9��', Af�Hn2EliQ.GE11, LUZ EI_ETIHCA, ES íRílDAS,
r. r e . . . ou e 1 1 .ID o E s 1 nI H n · s fõt "u Â' FI� z b� DA ouE o E AG oRA EM o r ANTE
PEf.·MnW CE"RílO COl1 rJ F'ROPRI ETRP. IO.
EM rELI 1; no nns TCRRílS, r::� 1 IDEMTE11E.NTF. Qll[ o PROPR J ETílR Io ESCOLHER AH
A PARC:I t_FI DOS 2S POR CEllTO 11AIS FERTEHi, ..S.Q.fIBAl·�pO P�Rf:l_JJ.$_.fl_;:��NTAIJOS AS PIOf�ES ·1 cr.rrns, Hlt..'IF18ILIZANDO ílIN(lfl 11n1s O ílSSEIHAMEIHO.
ETDAl·ll CJ Mnrs-·1·1õf I vãs Pílr\Fl DI7. ER QUE ---,mo T HABALHAl10S,
QUE S0/-IUS
----·----··-··
···- ··\.'RGABUIWOS, ETC. . .
IS-SU-F.l' A-llESMíl COISA CJUE DEI:<ílR íl l1APOSíl CUIDANDO DO GALINHEIRO
E r íllN('IA DEIXílR ns GflLIMHAS COHFIHílDRS IWl'I CAIHO DO GALINHEIRO.
3. El1 RE:..;;r;no no LHIITE IHN1l10 DE DESílPF?OPRIAÇAQ:
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TERr.·R.

EM!SSAO DE TJTULOS DA DIVIDA AGRARIA

O tO�-RNO Ef!�IOU MENSAGEM AO CONGRESSO PARA CONSEGUIR LICENÇA PARA
EMITIR CEM MILHOt:S DE TITULOS DA TDf]S QUE REPRESEIHARAH UM VALOR
OE 212 S l Li IOES DE: CRUZRDOf;, lSEGUNôQ_ 0-GO.t.'ER·NO) PARA PflGAR (ATEH O
FI11 llO PF:OGP.íll1FI DE REFORMA AGRAP.IA, OU SEJA ATEH O FIM DO SEU
GC 1 JEF:!W/ CERCA DE: 1 18. 54 '1 PROPR l ETAR I OS ET PODER ASSENTAR Ul1
lí!I l!AO DE FAl1Illfl':;.
Pnrn NOS ISSO EH PURfl DEMRGOGlíl. SEGUNDO os CRLCULOS DOS VALORES
ou:: o I I !CRn '-'El'i �ílGrJIWCl PELílS DESrÍF;RêiP.RIAÇ OES ET BElffE ITOR IÃsr;E.ãB
.E 11 � ç d
r::c_fJ[,,rJ_. · !:T.....JiE1º-E11-o .. 11ffi�qu�ç�.e��nP2.. . EE� o_ERºE�1
lQ.
F f,;�f: :::·;: ITO O!: HirOS'í(I, ESSE D J ,�, (E lRO \.IAfI DflR
ri1RA DESA?F:õrRI AB HQ
.
i�� 11-1t:í·2-·ín"" L Flãts õE- 1-1ftr riREs--;--cüEi·1n-·1-1Ef fíl 5E-M 1 c-··�iEcrAREs -POR ·rRo
f>fff E Tf";F: rõ'; ·uRrn n flPÜ·lrí�f'"2 l'lll PílOP P. lEDAOES, ET DR2 IA PflR R ASSE IH AR
110 MR��l!·:o 100 1-ill. FAl·ilLIAS, 8El·i LOMGE DA META DE UM MILHAQ DE
FF:M! Ll RS.
� kt,\,,""�1 11�� // (A-._.'.Lw_
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A PPOIBlÇRO Díl DESAPROPRIAt;RO DE PROPRIEDADES MENORES DE 250 HA A(
IJQ EU:.. SOO l!íl 1-!U 1-!0P.OCSTE ET 1. 500 MO NORTE, EH 8El'I RECEBIDA ETW,·,
VEM ATENDEíliJMíl 1, ELHíl REIVINDICÃÇflU DO 1101.J IMENTO DOS TRABALHADORES!
r,UR fi l 8 . ílL H� S SO lf E 1< IG IM US QUE SE PR O I 81 SSE A8 AI X O DE 5O O HA, E11
TODO Pfl lS. 250 Híl 110 SUL ET SUDESTE AINDA EH MUI TO POUCO.
COl'l 1s<-;o 1Jíll'í0S E 1,l ITAR AS RBEP.RFWOES QUE O PROPRIO INCRA COMETEU
DE DESRrROPRlAíl NO PR ET se ílREAS OE ílTEH 100,200 ET 300 HECTARES •
JSSO EII FEITO DE PROPOSITO PARA INVIROILJZRR QUALQUER PROJETO DE
FlSSE'HTílMEI n (J, ET A HIDíl DAP. nr.:GUMEl�TOS PAP.A A UDR DE FICAR A11EOROM
TFt: 1 Ü U O 5 r [ f.J lJ [MOS AGP. IClJ LTORE 5 DE QUE A P. EFORl'1 íl AGRA P. l A EH P fl R íl
TIHílR 11 lElmfl DtLF.S.
lfüGSíl r•osrçno, uu li(J I-I IMEI-HCl CIOS T[\FICíllltnítClr.Es RURítIS SEM TERRA
SrllF'P.E rnr l'IUlTO CLRFin. t!O"i GlLIE"[l-tOS A Df:'SAPROPílIAÇflO oos MAIOP.ES
L íl T ! F' LI 1 : ü J U S [l O P r.1 S ·' E T D flS P rrn P P. l E DRD E S [ S T RANGE T P.íl S • '�'E ,.J A1-1 , QUE
SE O C(.J .l 1 f-PHO DF.SílPRílPíl IRS SE ílPCl-lílS UM LATlFlll ;010 POR ESTAOO, OU
SE ...rn o l'líl l Uíl LRT l FUIWI o [.'E CrtOH ESTADO, COM RPEUFlS 22 rnOPR I EDRDES 1
ílE.!:,nrr;·(Jr'l�Jn()f:S rrrnmiOS l•). l lG.000 HECTílRES PRP.íl P.F.FOP.Mfl FIGRRRIA. 1
\.dfl1 ?E _O GO'.'Cí !·!O llFSf-lF'RllPP.HISSE f�PEf,fAS OS 20 MílIORES LFIJ:I.E.lJ.tj_ºIQ? _Q_Q.
:-:U�•r :!l·lDE.Pci-!DEi-nE UO ESTADO, 'lERIRMOS MAIS
. F 20.29L,...4J.2 HECTílRES
f�Rri ··51 STP. !8U l P., oú .SEJfl��cói'I /f 2 OÊSÃPRÕPP i JÇ-ÕESOARIA PARA ASSENe
·r f!:-: _ �:R.lS_DE. U11 J'llLHflO _DE E81'1l LIAS -DE-TP.AÉJÀLHADÕRES--RURÃI
·-· ---·-- - ·-------- ----.1
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POl1 1 P.IHO, MOS NRO IIOS llUDilrnS, O G0 1,1 ERf'IO SA�NEY PRECISA DP.R P20 1. IA
S 1':F'IIS COl!CISTEIHES ET PRATICAS DE QUE QUER R�FORMR F.!:RF:r'.IFI, F.S
l':!:C•IC·F!S TOl'iF IDílS SílU PARA lMF'EOlR n REFORMP. ílG,P.AP.IR. iOC1 0S VERFlO NO
FIUflL C·O SE\J G0 1JER1!0 OüAiHRS FR!·:J Ll A!:- CO!-ISEGUIP.P.!-1 T�RP.R.
E�S
COl-'.PETEi:C IA l·!E!'i 1,1 0:HRúE POLI T 1 CP.. O F'OVO Ql1 ER
- E G0 1.JE:-:l!O MP.e' � 'TEM
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CPT/SECRETARIADO NACIONAL
G01RIHA - GO

PARA

FAVOR PASSAR COPIA SECRETARIA ESTADUAL MOVIMENTO SEM TERRA
11íl1 S UM RETI\OCESSO �líl REFOl?MA ílGRRRIA

======�--====�========================

(l�OTA DO MOVIMENTO SEM TERRA EM RELAÇAO ARS ULTIMAS MEDIDAS DO
GOVERNO)
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O PP.ESIDEI lTE JOSE SRl"HIEY ílCABA DE Fíl2 ER USO NOl)AMENTO DE DECRETO
LE! PARíl 111rLEMENTílR APARENTES MUDANÇílS NO INCRA/MIRRO.
n E:.: e: eu T 1 1•1 A l l f4 e r o NílL Do l'1 o l)I 11 E IH o D os , RA 8 A LI IA D oR E s R u R AI s s EM
TE:í'nR, COHS� DERA QUE ns MEDIDAS COlHIDílS NO ílEFEílIDO DECRETO-LEI
rrr::F;DO c.. rR 21 1 \0/87 sno Míl VERDílDE I1fllS UM RETROCESSO PAlrn IMPLANTAi;rr: C•E UHA . EP.OílDE lRíl. l�Er-URl-líl AGílAR Iíl.
EI I l'líll S L!"R ·:!.I!QDP..fLF..:.Q.h!lI�íl_, _L�_!:l.QJ�H�El!U:.f!.R...B.., "ºLlill.fl.9__f.USW.ÇJ1 QUE
ES:RH MUDfll�PO, PARA NA 1.'EfWF1Úr7 í·IPEDl R GiUí1LOLIER MUDANÇA. SENAO
VEJnt10S:
EXT!NÇAO DO INCRA
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rnrrn_JJ.Q§_ NRO EH MEMHUl1íl N0 1,1 IDADE;..i___ftE Il�íll DESDE 19§..g_O INCRA, JAJ.l,
r .,___..,....
FOI /f;LJPR_a·1 DEPOIS MUDARAM PARA !IBílA,1 DEPOIS PARA IN íl ET AGORA r'é.
sEr:Fil1@r1rz!]!rrnB ��--��QBR o NÕÍ1LIL-1Eij_f!s_s_e;__ ALG�t1B.. � ;s�.. A .-1f4'
��f.OFH1.o_RQ8� R J ':}_ JAH TERIA ACOI-HEC IDO_, e: /UI /lUTri/..�tJ/1) d,c.,.·;';./,.:,t,-,/l!f/k-flEtv
no CONTRARIO, COH HíllS cssn MUDílNÇA, SEGUNDO os PROPRIOS DIRETORES
D� INCRA ISS� Víll REPRESENTAR Ul1 RETROCESSO íl011INISTRATIVO, POIS
ílGORR �!llCULDJ)_Q--ºJ P.l;_IBJ��iJ_LJ1Q._!1!JH_§J.� l Q., NílO TER AH A AGILIDADE
l![CE::SSíl21 A, íJUE f HH líl COl10 ílUTRR(JU rn, PARA UT ILIZAÇAO OE RECURSOS O'
CONTRílTA�no DE PESSOAL ET GARANTIR DE UH PADRRO SALARIAL
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líRIS GRnl.'E RETROCESSO DO oscr�ETO ESTRII NO SEU .flRTIQ.Q_5.,_, QUANDO
F.!:Of:R PIWlBE l·!O 1TEI1 'A') A DESAPROPP,IAÇílO OE QUALQUER AREA EM
F·r;oc,ur, Ao,·. õrir1-:-··Hél ·c,Eêiit:-o ·oÉ-, s.1 101es· o rREsroEMTE sARt�EY-JAH
lffi'JIF:'º ór.oo os ílP.GIJ!-:EMTOS .JUíl IDI cos SUF lC IE1-ITE.S PARA os L ATIFUMDIAF:IOE E!-IPERF:AP.El-1 A r�EFOf..'Mn AGP.ílRHI Míl JUSTIÇA, AO COLOCAR NO ----C·[Cr::ETO QUE SEF!Iíl Pl�OIDIDO DESílPF:OPIHRP. 'tLRi'ÍFUl�DIOS PRODLIT.1\J.O�l (i
_l1
]E!:.D ...!AH ERA Ul·íR flOERrrnr;Ro TECM]CA, POIS o [RTIFlJNOIO POR OEFINl- {ti
r; GO EH CLASS 1 F lCAD!J AS�:11-1 QUANDO SE TílFITA DE UM 1110VEL I MPRODUTI1
.'0. O' - .:.Jíl A RI GUR, NAO EX 1 STE L.ílT 1 FUMD 10 PRODUTIVO.
AGORA, P GRA CO!-!PLET ilR O 2, RI'! I 1.'EP.Sflíl l O DAQUELA ABERRAÇAO O
GC!'.'E:-:!•10 DRH 1-lR!S UII FlP.GUMEl'ITO FflP.R OS LRTIFUNDiílRIOS. PROIBE A
r [ s n F F" op RI r. r; fio () E , 'AR E R s E" !1 p R o Du ç R o ' , . oP. n ' Tooo Mu l'J D o \,l AI
r s·c: 1.·�r;·, QUE 1EP. l·iE IA DUZ IA DE CRBEC-�A OE GADO EM MIL HECTARES, EH
' '...E .S..LfüLE:M
r;rnour,
r.c• · ' .
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(Í.:.f:_fi.SR HS.E. j 1:-i -Q . C_Q_Dçj_ iIº-- Df __
�10Ç l BÍ.. . üll� FBóP� I�ónoE·� ET O
c�·JT[f;'IO r:ns1co ()P, rnoPRIEíJílUE, 8ASTfl PR(Jl)Aíl QUE F.SiAH '' E11
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flED 1 QF.. SEMEF l C l íl D!RETRI-IEMTE A T DOOS PECUAIU STAS, QUE I tílNTEM
f'.=i!I.J:.- {��0() i·i!!..H'Ji::S DE. llECTílP.ES
UTILIZílOClS DE FOF.'MA 111PRODUTIVA •..
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(73)-JornMl de B1a�illa,2JIOOIS7
(l.t,l)-E$'l:aôo de t/1na� <'Mü.>,2<íl0õ/87
,75.> -ESP,��IOJ/87
<76>-o rap�ldv,J9/07181
e ., 1 >·-o �� "à o P a. u.1 u , n ·· 2-:.. 1 , ,..1 l s 15
(78)-ESP,2310dl87;Z�/06rBI
(79)-CSP,J8107IJ1
( S O .> • O P o 1-· u L� r , .f 9 / O 1 I S 7 : fJ fi n i.l 1 , O 7 / O 7 I 8 7 ; J • B , .1 3 / O S I S 7
<Bl>-tsr,oa1v11&1
(8 2 .>•• O CI e l.:i ü f'.. E.' UI!-? .> , 1.I ó I O S I S 7
( 8 3 .) - 0 P o lJ <L 1.::11' , .( 9 / 0 li �I l
(8�.> -F�P,24IU5/86;J.G,21!06/86
t86.> J.B,O�IJA/Sb; H 0��Pta, Vitória ,06/.1.1186
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(2 .1 )-1 • B • , ./ '!.. /O S I 8 7
< 2. 2 .> •• J • B • , 2 OI O8 I 8 7
(23.>-R. Bnmo.op. c.d:i:ido, P9. 06
< 2 • 1> -·1 FH3 E N , No 4 •4 , :t9/ O 3/87
(25)-Retrato� do Brasil, :t3-:t9/08/87
(26)-J. Brasflia, 08/04187
(27>-J.B.04/06/87
(28.>-J.D.,13/06/87
(29.>�Correio Sraziliense, 13/06187
(30)-Paliticas 9overna�entai�-Julho/87.P9.09
<'3:t)-J.D.,29/0S/87
C32)-ESP,J9/07l87;VeJa, 09/09187
C33)-J.B,J2/08/87
(34)-ESP,J4/06/87
(35)-ESP,03/04187;1.B,22/04/87
(36)-J.de Brasflia,J:t/07187
(37)-0 Ger�inal- Centro-oeste. abril/87
(38)-Rflnal, 07107/87
(J9)-Senhor, 21/01/87
C40)-ESP,03107/B7
C4J)-H. Jayuaribe-Srasil 2000-Paz e Terra P9.J8
( 4 2 .> - C o ,..,. tu o de No t. i e i a t; - Cu I i (; iba- :1 'J / O 7 I S7
C43>Jsenhor,Jll03/87
(44)-H.Jaguaribe-op. citado .P9.160
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Os a�sassinatos e ateutadaD seletivo� co�o a truculência
verbal contra a lg�eja corre�ponde� � �e�va e�tralégia da extre��
direita: pressionar, anedrontar os venbros da Igreja e encurrali
Ibs no ca�po espiritual. Slo significativas as palavras de Hugo
Ro�eu Saraiva, Presidente Regional da UVR do Maranh�o: no 9ue n�o
é Justo é a participaç�o da CNBB 9ue nao plantou, nen gerou
ri9ueza e est, influenciando na Constituinte n (82>. O recado
deixado pela tupula e os ne�bros da UDR é claro. fl Igreja fala da
questao social,da op��o pelos pobres, �a& nao entende nada do
as s u n to .
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outros, 9ue n�o concordan, s�o acusados de 9uerer dividir a
niséria e de trazer o conflito, a pretexto de resolver a 9uest�o
social CSJ.> .
f� vâria& oca&1ões, Bispos e Igrejas locais tonaran
posiç�o clara frente �s acusa,ões e atuaç�o da UDR.
En naio de 1985, os onze Bispos do Haranhão considerara� auto
excovun9ados o Governador Luiz Rocha e os dirigentes da UDR
violência
contra9
por
regional,
sere� co-responséveis da
trabalhadores rurais no Estado (84).
fn 26/10186, O.HntCnio Possa�ai, Bispo da diocese de Ji-Paranà en
a
alertando os fiéis contra
Rondônia divulgou u�a nota
,-. r o,-. a9anda d ese n ,:: a dea d a p e1 a li O R • Rn tes da e 1 ei.;: 'óe s de Novenbr o
de 1986, os três 8Jspos de [bpirJto Santo pedira� aos católicos
�ara n�o votaren nos candidato5 da UOR e "�º �e afiliarell �
entidade (85).
Doiania, 21 de Setenbro de 1987
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. ., i 1J ,J r, do •'¾ I g ,. e J a p ,.. o 9 >"e ,q; i t� ta • f i; i; a J 9 re J a e
t 1· adi e io na 1 " e l u. l
cJei ini<.la pela OCl/1 co»10 a9c.rnle1, '1<.H.1 :ie �s1uece� de Deui,· e ·7(.J.e
pre9an a luta de classes. Os "f�lsos progressistas" ,�o o. Pedro
Casê!ldâliga, · D. 701>,��� Baldulno, Prei Ooff', Frei Bet"to. ElitatJ.
pessoas estio sendo acusadas peld UDR de utilizar a Igreja para
convulsionar e destabiliza>" o pais</6). sao os 1>es�os argu�entos
utilizados pelas foicas de repressJo na tpoca da ditadura.
O.BenedJlo Ulhõa Viera, Rrcebispo de Uberaba(HG), te� sido
alvo, de�de o ano passado ,de C>"iticas acirradas por parte da
UDR. E� Junho de J986, D. Benedito tinha declarado 7u.e a RR no
Triên9u.lo Mineiro esbarrava na aç�o exacerbada da UDR. Elilia
entidade de�encadeou. u.1>a ca�panha acu.�ando a Episcopado de desvio
de verbas e cha�ava os Padret estran9eiros de refu90. D.Benedito
respondeu. can u.�a lon9a carta paslaral eTI outubro de 1986 (77).

•

Hà por parte da UOR tentativas de utilizar as nissa6 coTio
instrunento de propa9anda e de prova da intoler�ncia da l9reja.
Cn Junho de 1986, ê! norle do capataz BYaz Oornelles eTI Xin9uara
CPR) foi a oportunidade para a UOR nontar un cenàrio exi9indo
"issa. R fa�lliu do finado recu.$uu entrar no e�9uena nontada por
9u.e 1ueria apresenta> o capataz cono un nirtir da terra,
Cdiado,
.enelhante ao r� Josino.
fn Junho de J!.>�J?.7, o /'e,:.•>'eHrnl:anfe da l/DR de Bagé(RS), Carlos
Xavier, "andou puLlJ�ar �a i�pren�a convite a autoridade� e
produtores rurais PüY� 1u.e parlicipassen da vissa de a,�o de
y1 aça llpelas vitória� até agora �lcan�ada� na Con�tituinte". O
Bispo de Ba9é,
D.Laurindo Gui:zardi, proibiu. a �i��a, explicando
nu.�a nota 9u.e nassunir carbter pol2ti�o en causa pol�nica t
instrunentali:ilr o ato eucaY!sti,o para fins alheios a sua
finalidade". O Pre,idente dd UDR do RS, Gilberto Scopel de Morais
e
e l as ,;. i f i ,: ou
..i
d f:! <:.. .J t•:} o do
1. � ,L• o
e o� o u JJ " a to ;e e tá Y io
discrlninat6rio n \7S). EJJ Julhu e�Je ano, O.Benedito, Rrcebi�po
de Uberaba, foi de novo atac�d • Os padres se solidarizara�
recusando celebYdY a �.J� cl p�didcl or fornandos de zootecnia de
UbeYaba. Caiado era ��raninfo. UJJ padre de Tup� CSP) Yeio
�elebrar, adotauda nd D<ld preg�ção toda, a, te�es da UOR (79).
2- E&ld l� • .J�d de d.J�id1>" a J9reja teJJ co�a obj�tivo
a/ a ,.- lá - 1 a u e s & u e o 11 pro nis 6 o pastora 1 a favor · d o s
e \ e 1 ui d os d a ,_ 1. <f d d e e d o ,; • ,, p o • R U O R e o n e ent ra prin e ipa 1 1le t>'t e
�eus atayue. cunl, cl D• ra�lare� coJJproJJelidos e entldade• li9ada.
�s pa6lor�is �u�lJ.J� e 1ue aJo a<:..u.sadas de i�plantar o terrorisno
no F-· a !' ti- eo 11 o u 1 11 I 1 1:.' ir o v i r, d o d e f or a • R ee er, tenente e JJ a 9 ô :; to
�ds6ado, nun� ��1 ��ira na Escola Superior de Ou.erra, �.Caiado
vultou. a ata�ar � lg(eJij. De�laYou 9ue tinha docunentos do Banco
uo
Bra,;il ,_011prc:,v,1udo o re,:.. a�se de 1·ecu.Ysos de en'éidaa'es
..1 1,, :, r 1 .-�
<I .L o,_ t.: •• e.• • e 1,-J ntidad t! i; 1 1 9 iJ d a i; � I 9 r f.! j a no
1 • � l- r ar, Y e .J Y ê1 i;
8!'�611 (80). Par<l a VOR , a �oliJariedade entre as Igreja� Irngs
n�o pa�sa de u.� �ldno pa�a de5tabilizar o paJ�. Ourante a rodada
do Pre6idente d� UOR e� 14 E�tado& e 23 cidade�, preparando a
Tiobili:aç�o eTI Brdsflia, o Estado de S�o Paulo relatava: "Os
ndioYes aplau.ob são reservddU6 �, criticas aos pad1e, e bispo,,
d9itadores da Pastoral da terra, adeptos do "1uanto pior, �elhor"
( 3,l).
p 1· i r, e i ,:.• a 1

•
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inundou.
inüveras
difiLuldades
nas canis1ões a9rãrias;
o
Ju.diciório
co�
grande
9u.antidade
de
ações
contra
a6
desapropria,ôe6, contribuindo ,-.ara yu.e a Justiça se torne no RI-6
da refor�a �grària n para cilaf a palavra de José Francisco,
P>esidente da ConlügC73). R UOR i�pediu �istorias a seren feitas
,: OI> O D O J) U. ni C i ,:, i O
;., O r l. é C 7) J <. Q ,:; e/ O l li C ra t.' ») Vá)'' i a i; fi )'' O 1-' 1 iedade o ,
de Presidente Olegário, en Minas Gerai� (74).
r
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No Estado de Goiàs, u.n �nico assent�nento de 41 fanilias
foi convuistado na fazenda Mos9u.1to en J9&6, en,u.anto a neta do
ano eva de 13. 500 fd�llias. Oi latifu.ndiérios tentara� por todos
os
neio, inped.ir a i�isi;�o de
po�se.
R.Caiado
tentou.
descaracterizar
a con9u.ista declara"Jo 9u.e o
assentanento
re$pondia � u.»ü d1sputa �olftica na região e nao a resolu,�o de
ur, proble�a socidl.
Un outro desfecho co� conseyu.tncias tré9icas é relacionado
cor, o caso do Valf:! a'o Ju,u·i, r,o "J11u.nicf�·io de ColJJéia er> Goiás.
área foi desapropriada eJl julho de l98ó. Já ocorrerar, 5 JJortes, 3W
despejos violentfs6i�os, 9u.ei�a e destrul,�o de dezena5 de casas.
dia 18/07137 o lavrador Vilnone Ca�pos da Silva
era
No
assassinado a tiro pelo filho do fazendeiro. Un dia antes, a
polfcid Federâ.l e&tava na irea �ara inve�t1.9ac�o. o� supostos
dono� da fd::tndd. ei:-t�o
tof.;.:J.11,Em(;e desc:apit.al1.zadoti
ficando
p a lente o e rn1 o 1 ,,.t i "ento d o �; 1 a l; i J und iários 1 i 9 a d o s a li O R para
•
su.�tentar o� µ1.&ialeirod e P.M. �resente� na área.
No Rio D��nde da Sul,
l.Joa fanilias acanpadas na Fazenda
1-.1T,i,on1. de�de ;:."; 101,�6 et>fiáo ainda aguardando o a1>�entaJJer>l.o
dvfin1.tivo. No priheiro se�e�tre de l987, � jui;lica �an�elou três
desapropr1.açóe1>. No total de 9 debd�ropria�8es o Incra ·e� narço
de�te ano con6�gu.iu. a�ena� u."a i�J6��o de po66e (75>. Diante
des6a i::itu.aç'ão, no dia :(8/07/J.7,
40 l�v1·aclon.>t, :::eTJ' terra da
R n noni de e idi r a YJ o eu.pa 1- a f a; en <f-a J u t,t enal, e1l Cru. z R 1 ta • R li O R
leYou 2 caTiinhóei �a� hu"en6 ar�ado6 e cavalos para se Juntar a
Gri9dda Militar. Oepoi. do deapejo, a UOR pa9au. anüncio para
elogiar a atua,;·'ào da PN. O D2�,,-·o J,;r Cru.: Rl"ta, 0011 Jac.6 Robel"t.S
li 9 e 1· 6 ,
1• e 1.. e LJ e <1
a 11 e a ç .t 6 d e � o 1 t; e de p oi s de te r r-• ed .i do o de�ar�a�enlo
latJfundiario6.
•

Fia

r

Vl- �
"R r<:11Jl.e91·a,;�o dos exclu.idos inpu.nha
a redu.�ào do1 próprios privilégios,
�Or l$6U 06 exclu.idOS 9U.e tovava� corsciên
' 1� de .ua e��lusao deviaTI ser tachados de
I, tn- o 9 e ;,. , 1. r, d e 1-· e nú e r, t e»> en te de :; u.a <J ou.tr i r>.:1 • "
Hu�berto Eco- O NOME DR ROSR

•

R unn, de�dt: ü ;,Ua C1'Íi.11;:5u, (,er> ;Jdot.ado ev1 ndn.;ifo à
;9r�Ja, a 6eyuinie �ullt1.�d: divid.ir a l9reJa, para �fadtê li do
.eui cun�ra1litiSU� co" oa excluidos conttd�ondo algun• bispos e
1-·ad> E-'tao:;
ae�, 1.1 s
e ,::ul,r arrn·a del d u.�,
papel
puranent.e
J•o1..tenc1alit-ld e e�pir.itu.cil, �a�o deu ón1co papel no �undo.
criar

:C- f1 UDR l � i> <.ie 1><>1J s l 1·· ado <.ma pr·eo,;::upa,;'ão e on 1:: tante et,
cis�o denlro da �rópria Igreja, enaltecendo a NJyveJ•
.17

...
Em relação à compra de armas, a cúpula, em geral,tem cuida
l.
do de negar qualquer ligação com os leilões realizados. No entanto�
uma entrevista de Salvador Farina, Diretor Nacional e Presidente da
UDR de Goiás, é esclarecedora: "Hoje já podemos confessar que, real:_
mente, compramos armas com os leilões. No primeiro leilão, realiza
do em Goiânia, adquirimos 1.636 armas. Com o segundo em Presidente
Prudente (SP) adquirimos mais 2.480 armas e aí proliferaram asUDRS.
Hoje nós temos mais ou menos setenta mil armas, representando a ca
beça de cada homem da UDR, homens que deixaram de ser
omissos na
história do nosso pais" (70).

•

•

Em relação ao crime organizado no campo, a UDR nega até a
2.
existência das milícias particulares. As provas do envolvimento de
membros da UDR continuam difíceis e precárias por várias razões. Os
atentados encomendados são geralmente executarlos por profissionais
do crime que deixam o mínimo de evidências. Sabe-se também da
fre
qüência da chamada 11 Queima de Arquivo", a execução de pistoleiros
suscetíveis de saber demais. Não são poucas as vezes que, por inco
petência ou má fé, os inquéritos policiais resultam na destruição
de provas ou se concentram sobre as atividades das vitimas, como no
caso do Padre Francisco Cavazzuti.
Feitas estas considerações, pode-se apresentar alguns
ca
UDR
sos. Depois da morte do Padre Josimo Tavares, em 10/05/86, a
fez tudo para caracterizar o crime como um ato de vingança, sem li
gação com o problema da terra. Altair Veloso, Diretor Nacional
da
UDR, c lassificou o Padre Josimo de •:Bandido Notório, inqiciado por
incitação a assassinatos" (71). R. Caiado mandou para a Folha
de
São Paulo documentos conseguidos na polícia tentando provar os "ver
dadeiros 11 motivos do crime.
No caso do conflito da Fazenda Agropecus e Forquilha,
no
sul do Pará, que teve como resultado, entre várias baixas, a morte
de Tarley Andrade, filho do Tesoureiro Nacional da UDR, Jairo A�dr�
de, as torturas e espancamentos contra os 6 posseiros presos fç,_ram
extremamente violentas. As ameaças de represá1ias se concretizaram
Re
com a morte do posseiros Antonio Bispo dos Santos, ocorrida em
denção no dia 26/02/87, com tentativa de ocultação do cadáver.
Quanto à questão do trabalho escravo, o posicionamento da
3.
UDR é duplo. De um lado condena verbalmente esta prática. Por outro
l ado,nega qualquer rnsponsabilidade por parte dos fazendeiros quan
justamente
to à atuação dos empreiteiros ou 11 gatos 11 ('72). Trata-se
do cerne da questão: a violação sistemática dos direitos mais funda
mentais da pessoa humana se deve à quase impunidade a esses crimes. A mul
ta irrisória leva à manutenção e ampliação desta prática.
4.
A UDR tem sido uma das entidades mais decididamente
contrárias à aplicação do tímido PNRA do Governo, e tem usa
do as táticas mais v?riadas. Ela inspirou e incentivou
o
medo no meio dos produtores rurais, levando o fantasma do comunismo.Criou
16

��6). En l987 no PJr6, a operaç�a terror no� castanhai� da re9i�o
oe Marabê e üu LMixo Rraguain
foi co�andada pelo
atual
secretàrio da .e9<1ran�� p�blica, o coronel Rntônio Carlos da
Silva Go�es. O cerco dos posseiros por soldadoB da PH na r�gi�o
d� Bela Vista te� se "antida a ferro e fogo desde abril deste
df>O.

a 1 as t rou -� se
O e 1·· i .,, e o 1·· 9 a ni : a u' o ,
1 o n !# t:.> d e se1· e o 1> b ati d o,
ainda nais co� o advento d� Nova nepóblica. Den�nci�s apareceran
na iJ>prensa coJ>a pautas de iceberg, revelando o �ando subterrâneo
da J>atán,;a 1:.lanejada. R fin-ia "Solu,;�o", sediada en DoUwia, foi
envolvida no Jlél6b�cre de posGeiro�, ocorrido no Vale do Juari,
Norte de Goiàs en fe�ereiro dP 1986. R ivprensa revelou a liga��º
entre a UDR e �ssa e�presd COó>. Uva outra firna, a "Sacop�",
sediada en Manaus, se dedica a "atividades de seguran�a rural,
especialista e� pu�seiros e 9arinpeiros". Se9undo a revista Veja
(67), esta fir�a Tiant�n 400 hoJ>ens e9uipados con a�nas de vârios
e a1 i b res • f Jl .i 9 S S l: ir, ha e o n
: o só e i os o e x- e o 11 andante da P • H • de
1· e f o r-11 a d o n n t: tm io Fernandes e o
e f) e f e de
Rondônia , o e o 1· o IH,.'l
policia do Conando nilitar da RTiazônia, o coronel da ativa Joio
Batista de Toledo Canar90,
Contratada por grandes grupos de
1>ine1'a,;�o c:0,10 õ ."ar·a1,a,-,ane'»>a e .::i Taboca, a Sacop� ten sido
responsêvel por 9yande violéncla no 9arinpo do Rio Traira (RJl),
pela tentativa de al.isa.�inato �ontra o Pe. Rn9elo Pan�a, no Rio
X "'. n 9 u <' PR > , e., i3 b I' .i1 de 1 98.'i • No n � s de j u. l ho de .t 9 8 7 , tr � s •
a9ente- da tirna,
Tid9Uiado� e" peões da fazenda Guanabara en
Roraiva, te»t�ia" violentar u�a Jndia Macuxi. Foran detido5 16
1) o ras p e1 os i nd J e, i, • O e,:., e., .i a,; , nu na f a I' � a j u d1. e ia 1 , J 9 'Ol e ;1 bró s de s � a
ficaran presos 16 dias. R igreja local e D.Rida Hon9iano
aldeia,
I u r a J>
ver 9 u r, h o� d'", n te a t. a.'- ae/ o s , i.l e u i; a d o � d e te r i;' e i tad o os
ínu'ios a revoJ{., (ris.>.
Efl nJr�o ae ius1, doi� dsente� da policia civil de
S1dstlia, c1a�dln Rcioly e Biu�o ,�kernan eran nortos na fa�enda
Nazaré, en Cou�ei�io do Rra9udia. fl versJo oficial conlinua
relacionada con una ,upoald e�bo,cada de posseiro,, encerrando o
�aso de J>i11ci�u µrivadaa. R inpren1>a, con base nos depoiJ>entos
das faflílias, re�1 elou. u.11a aJ11:.•ld tede, envolvendo pessoas liga.da, ao SNI, For�as Rrnada,, Polícia Civil, Hilitar e Federal. RlêTI de
realizar reprea�lias contra posseiros,
os policiais nortos
participavan de contrab�ndo de ouro (69).

9

Oepoi� do dCent.ado ,:.ontra o Pe. Fra11ch:,::o Cavazzuti, o
Ou�'ernac/01· de G"it:li:; 1·ei: n/\eciJ d e.xist:t>ncia da ,:,ist.ola9e1J no
t: :;;. t. a dO , /.1 I' O flf:' i e r>rl U ( O Jl d 1 {()d;� S c3 t: fl e d Í d a� C a l.Ji V e i S • NO e r, tan t. O , •
�ou.co� dia. anleb, u sa�rel�rio de se9urança P�blica, Ronaldo
Jayne iflputavd a ��Udid da lentat1.va de a��assinato ao próprio
µddre, acu.�ando·o de 1n�ent1.var invasões de terra. ff vfti�a Jé
era e o" fU cl e r d da réu ü n l-e 1> d iJ. a L, e i· t cu a do .i r, q ué r·i -t. o •
B) ENVOLVIMENTO Qd QQ�
C O l'J h f:! ,_ e - HJ u 11r.1 a ,. �' o >· e ,_, e 1 CH seu s /' 1" uto s • R llOR, pela
ce9d
�bsoluta do monopólio
das
terras,
te'll
r��;.,01u;dl,il idi:l,n·
e:. ,,o;· 11,e
de
V J. O 1 P- T>-- i à
1.��tilutio�ali.�d •.

• O 7.

INESC se iimitou a assessorar alguns segmentos organizados da Socieda
e

de Civil

a remeter aos parlamentares,com os quais mantém contato

regular, documentos de cunho informativo e denGncias de violações

dos

cUrcitos·h11m,:rnos no Brc1sil. Corno atividades específ.icas, relaciona-se
as seguintes:
a) Agendamento de visita do representante do Centro de Defe
sa dos Direi tos Hum·anos de Campo Grande, Ricardo Brandão,
ao Congresso Nacional a fim de discutir com alguns PªE
lamentares a situação de violação dos direitos humanos
em Mato Grosso do Sul e .encaminhar propostas.
b) Visita ao Congresso Nacional com o · Secretário-Executivo
do Conselho Nacional do MNDDII para sua apresentação a al
guns parlamentares.
c) Convite a parlamentares para o ato de inauguração da
de do MNDDH em Brasília.

se

d) Articulação, junto com o MNDDH e a CJP de Sâo Paulo, de
uma ação de protesto contra o telegrama de "Mensagem de
natal" - de conteúdo altamente ofensivo - enviado
pelo
Deputado Amaral Neto, em nome da liderança do PDS na Câ
mara dos Deputados, a 120 cidadãos de diversos
países
que remeteram cartas ao referido parlamentar em apoio ã
campanha promovida pela Anistia Internacional em defesa
dos direitos humanos e contra a pena de morte na ANC.
{segue cópia anexa")
II. 3 - SOCIE!lJME CJI:Vll,

Durante o segundo semestre à.e 1988, a assessoria de direitos
humanos do INESC procui;-ou. colaborar com as entidades da socied.ade civil
com a produção de dossiês, docwne·ntos e pesquisas que envolvem a
blemática dos direitos humanos, visando informar e formar

a

pr2

opinião

p6blica a respeito das dificuldades vividas pela grande maioria da p�
pulação que sofre a violação coristante desses mesmos direitos. Por ou
tro lado, o INESC desenvolveu intenso trabalho de organização e part�
cipaçâo em campanhas, atos pGblicos, encontros e seminários, com o in
tuito de aprofundar ainda mais a discuss ão dos temas correlatos entre
e :i ert ista.s,

j

n te lect uais, estudantes e m:i 1 i tan tes de movimentos o r;ne,

certé1mente, levou a uma ampliação da rede de contatos junto com

enti

'

,..

•

•

R Co r, i s lS �o e.ia ,. Direi é e, � N u. li) ;,w o 11- d ü O NU ( O I'' y a n .J z a.; 'ão da lS Na� tJ � s
Unidas> divulgou, er, fevereiro de J987, deu relatbrlo a�ual.
Neste �ocu�ento con&ta 9ue du 1985 até o pri,.,eiro �ene•tro d•
1986, 386 pe�saa� teriav ,.,orrido e� conflitos d• terra no Brasil.
n respo1ta do 9ove�no brasileiro � ONU, apresentou apenas&z ��!Qi
.,
de violaç�o aoG direitos hu�ünDd, decorrente• de conflitos pela
�osse da terra, ocorridos nos ültivos � ª�Q!. Dos 27 casos
escolhidub, !���i! ! foi resolvido!C6 2)
No dia 2517187 era abatido pela policia, nur,a fazenda de
Xingu.ara (PR), o pistoleiro João Bernarde1 daM Santos, vulgo
n�ete dedo� n , re�ponsével pelo a,sasslnato de ur, luiz no Norte de
Goi�s. Foi revelada 9ue este pistoleiro era o autor da r,orte de
50 pes1oa, er, Goià� e Paré (63). Pode-se deduzir vue, se não
fosse a norte do Juiz, a procura desse pistoleiro teria sido
�e"pre protelada. No ca�po, a vida de u.� Juiz ,vale pela vida de
50 trabalhadores.
u�a devonstra��o do desprezo das autoridades e� rela,�o �
viol�ncia no canpo veio a p�bli,o atrav�s da pes,oa do Hinistro
Paulo Brossard. Inaugurando u�a reunião do Conselho
da Justi,a,
de Oefesa do, Direitos da Pessoa Hunana, feita a pedido do
Jlinistério, no dia 02/09187 e� Concei�ão do Rragu.aia, o Ministro
saiu do encontro 5 Tiinutos depoi, do início, a pretexto de falta
de se9urança. Cerca de 600 lavradores, vindo, de todo� os cantos
do Parâ, assistiraTI incrtdulos a eosa encena,�o cinica.
E,ta é a obJetividade do Mini1ttrio da Justi�a!
e) O Norte do pai, continua sendo o palco �ais violento na
luta pela po;;;-�a terra. Sào precisa�ente as éreas da fl�azônia
onde J UOR 9uer e�purra� a R.R. e a coloniza��o, onde se
n19isttêUl o Jlc.u<.>r náJ'lel"o dA! cunflil;oi; de terra. O Par·â 11e destaca
ne�ta �acabra li.ta9e�: dos 292 �aso& re9iitrados pela CPT de�de
.1986, 90 ,Hs,Hsinat.os ocorrera1> nef-1.e Es'tado. No J>�6 ele fevereiro
de J9S7, onda� de violtncia, perpetrada por Pi�toleiros e
�oldados da PH,
6e alastrarav na regi�o dos castanhais no
di.tr,to de $Jo Geraldo, �uni�Jpio de Xin9uara e S�o Félix do
Xin9u (Pfl). E� abril e a9ostu de�se ano, posseiros da fazenda
Bela Vi5ta,
eTI Con�eiç�o do Rrag uaia, enfrentaraJ> situa,�o de
verdadeiro terror:
16 casas destruídas,
vàrios
posseiros
2 lavradores a��assinados. Todos esses fatos ForaJ>
lorturados,
denunciados vi9ord�aJ>ente pelos Bispos na re9i�o. UltiJ>a�ente
re9istrou.-se-. a J>orte de 8 t"rabalhado1•es e :l advogado e�ta9iário
eJ> a?enas uJ>a .evana no J>ês de a9u�to; 5 no Paré, J eJ> Goi�s e J
nu Ceará.
Rondónia
1«e re�ebe por ano J>ais de 200 J>il ni,rantes,
te1> sido o cenaYio de crescente violência no caJ>po: 6 1>ortes de
trabalhadores rurai� no priJ>eiro seJ>estre de 1987. u�a fonte do
Governo Federal ravelou ao Jornal da Tarde, e1> Julho de�te ano:
"0 conflito est� Jafente. Espera� apenas 9ae a Constituinte se
defina 9drantindo a propriedade, pdra a guerra explodir. Haverê
u" Tiad.acre e� Rond0nia.n(64)
d) O envolvinento conJungado da, eolfcias vilitares L civis
rine
oraanizado, con�litui "" dos �ai, 9raves co�ponente�
� i2 c
des:Jéi idtua,;�o.
Efi 1986 a ir,prensa relatav� 9ue vérios efetivos da PH do Hato
Grosso e de Goiês tinha� ingressado nas �ilfcias dos fazendeiros
.1 4

1) R violOncia no ca�po continua solta, seletiva e inpune.
O fin da dit.adu�a nilitar não significou tre9ua para
os
trabalhadores· rur�is, nuito pelo �ontrêrio. O PNRR foi a forna
e6colhida pelo yoverno para canalizar a� reivindica�ôe� do ca�po
e conter a violfncia. Mas o tiro saiu pela culatra, deixando
�oltas as bruxas. Se9undo dado1 do Secretariado Nacional da CPT,
o n�nero de fa�11Jas envolvidas en conflitos de terra ten
�ro9redido constantenente desde J9S3. Os dados citados s�o
Jnferiore� a levant.,.uiewto;:; feita�- ,:.,elo Mirad ,
Mov1nento dos Se� Terra e outrd& entidades, e� raz�o de critérios
i:Wotados.
VIOLENCIR

N. de conflitosl Fanilias envolvidai::
.t 9 \.q 3:
J9S4:
.19851

38.-507
67.788

3.15

484

636
634

..'ít5.S54

Rsõasõinatos
48

.t .16

.125

----------------------------------------------------------------r�nte : CP1 Na,1onal.
·- - - --- -- - - ·- - - ·- ·- ... - - ... - - - ....... - -- ·- - - - - - .. - ·- - -- ·- -- ·- --- - - - - -... - - --- - - ·- - - .1986:
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E� 1987, até a data de 18 de agosto, forar, a$Sassinadas
o2 pes1oas ctrab�/hadore6 rurais, a9entes e advo9ados),sendo .17
só no Es·tado do Pal"ti. t"r, Y>i:d.s de 2. anos e J>eio ele vi!Fência da
292 lrabalhddores
11orrera11 no car,po e11
nNova Rep�Lli�a n ,
�onflitos de lerra. Neste nes�o período, o PNRR benefi�iou apenas
�5.516 tanflias,
enquanto no ano de 1986, 1J8.48.l far,flias fora11
envolvidas e� lula. pela po.se da terra.

.,

.

2) Hé co1,slantes 9ue predb111na11 nessa 9uerra silêncio�a no
ca1>,:,o: �ori:e6 selet1vas e ir,,=,unes: ,=,redo11ir>ància da violêr>cia nas •
areas de fronteJrd e de expans�o do capif;alisno, envolvi11ento •
crescente de pistoltJYOS e pal1Lia1s nilitares e civis.
a>
Os Jt•�ssinalo� ��o seletivos e atin9e11 lideran�as
<•JT>dica1.s,
r�lJ.CJJ<.lt·d• ••• )
Nos 1-•1°·J1>eiY'oõ oito J'leses de .1987,
/ o 1· a 11 11 ort o .s ,, 1 i <J e r e " t· in rl ir_ d .1. • , 3 a d vo 9 a d os ( E van d r o C ava 1 eanti
r a u l o r on -t.1;.• .l 1 f.' 6 no Pará e o Rdv o9ado e s tagiá Y i o
no f' e r na •1 t., u ,_ o ,
Z
a
11
J. •'/ u. i e ,1 D o i 'u .> e l r-e1igi o 1:o o, i 1·· Jl � � vi e e nt f! Ca fS a� •
!,' e11 .i r> 9to
'.
�
:
no Halo DrObbU. No dJcl �l/08/81, o Padre FrancJsco CavazzutJ, •
vi9brio de Mas�:�ede& � de sa�lerléndia, na diocese de Goiis, foi
9ravanente lei 1do por uv pistole1�0, perdendo as duas vistas.
Li1:otai;
de P�:::i.<on� a1,eóçacla.&, de J>or·ée te11 tildo divu.l9ada.
,=,e1�iodicd1Jenl.e, destac,rndo-se ultii,ariente agentes de pastor·al e
.1ndical1�ta� nd dioca�e de �oiés e no c�tadu do Paró. Una li�ta
J� JG no1les de lidures reli9io1:oo� e 1:oJndicai�, Junto coJ> u.�
docu�ento asoindda por 29 entidaJes, fora� entregue ao Governador
do Para en Junho pa��ado. R� org�nizações populare� exi91ra� o
afa�la�ento i"ediato de doi� •e�rel�rios e�taduais ligado•� UDR.
b) n lnpunidade do� �r1�e6 �011etido� continua total •
.t J

•

-

•

class�� trabalhadora, na 1uest�o da R.H. e no proce�,o polftico.
P�ra i6so, ela �• te" e�penhadu ev dividir O$ tyab•lhadore,
rurais, buscando a he9e�onia no vovi�ento de reivindica�ões. Por
outro lado, a UOR tentou por todos os �elos l�pedi.r a expans�o de
or9anlza,8es co�o o Movi.�ento dos se� Terra. Ela te� atacado
acirrada�ente entidades de apoio e de servi,o aos trabalhadores
co�o a CNDC, CPT.
Essa tàtica corre6ponde � una operacio de dissuas�o para
tentar deixar frenle a frente os ruralistas de u� lado e os
�ilhões de trabalhadores rurais do outro. H UOR ten insl6tldo
Püra entrar ev contato cow os trabalhadores se� internediârios:
govel"no, I9reJa, e1,l:idadt1:.-.
fl UOR representa,na sociedade brasileira, a vertente
Profunda 9ue se op6e � 7ual9uer participa��º das �assas. Cono
le"bra ben Jo,é de Souza Martins: nEsse liberalis�o alicer�a
o
�ando e n�o o �andato n (60). [ e�se o tlpp de de�ocracla da UOR:
construida � revelia dos direito6 dos 40 nilhões de Brasileiros
desnutridos, dos 80 �ilhões 7ue viven apenas de 2 salêrios
nfni�os, de �erca de SO nilhõe, de analfabetos.
V- ft QQ&

f

fl VJOLENCIR NO CRHPO

O cre�ci�ento da UOR teru coincidido con o au�ento da
� io 1 ê n e ia no e a " ,:· o . S e , cJ e u 1> 1 a d o , n c1 o po d e t- e a f i ,.. 11 ar 7 ue a li O R
ten deixado a �ua �dr�a atrtb de c�da 11orte no canpo, do outro
lado esta entid�de (e� contYibuidu para o aunento e.la violência
pela defesa c��a do �ono�611u dd• terra,.
fl
UDR
t�n adotado nos ültiJ1os neses
una
têtica
euidadosa,, ente ,_,1 ane J a da • C cn, a 1 y i.rna ,;. ex eeç: ões, a e úp ula da li{) R
te� nudado .eu e�tilo a9rest,,i.vo, �clracterl�ti.co dot- anos 1986-86.
Cn 1986, R.Caiado che9ou a declarar nuna eni�sora de rádio de
Concel��o do Rrd9uaia CPR>, 9ue a UOR tinha patrocinado os
anüncios pa9os da TFP, tenl�ndo n 1e9i{i,,ar a rea��o arllada diante
do esbulho n <01). Noje Caiado nega 9u.al7uer li9a��o con a TFP, e
reitera seu rebpeito ts leis do pali.
Ne�te cipq�l dt declard�óe,, a êrvore n�o pode esconder a
f 1 u r f.' i, l: a •
fi U [I N • e , 1-· n, d f:! J. .., o ti r.: 1 .:• ro o seu. obJ etivo: i.11 ped ".i r a
r e d 1 i z a e; d o d e u ,, a .::i t e n e. 1 e a R • n . Por ·l: anto , é p r· eci s. o dis l .i n9 uir
entre o nível dds de�ldra�o�s e a Lrulalidade dos fatos relativos
� viol�ncia no ca�po.
é
o prisna dos Jornais
Una oboervaçao
defornante. R yuerra 9ue oe travd no canpo entra pela porta de
sorviço nos Jurna.i� t, iJI! 1wdo 9f.'Y'i3l, at, lla.é�r1.ab· te1> · car·àter
Os conflitos de terra �� o
�en�asionali•l� e reduc1.uni•t�.
tratados aCé huJe �u�o c��o� de �olfcia, a pa1 no ca�po �endo
deterninada por oper&�de� de de�ar�al!enlo. E� Beltv do Pará -o
Estddu llais cunfl1tivo 9uanto � 9uet-t�o da terra- os Jornais
relald� as lut�� pela poo�e aa tf:!rra nas �lti.�as pá9ina�. Trata
.e do espa�o re$ervddo Pdrd u 1etuyo da sociedade. Os conflito:.
de terra con(inud� ,endo a.,i�ilados � br19as e� zonas de
Pro�tltu1.ç80. Nob de�ai� Jornai� nacion&is, bai��-frids �arrendo
f: e,, a ,. .. n a :; d1re 1 t o 1 p o u 'l u. i � :;; i. JJ a s 1 i n ha �' •
d e e a '1 i. n h O e i. t ,, :1> li cHi o
i,. ,

levar� esse Pdio � �r06perid�de e �u be� estar. "Nós n�o pode�os
i1• ... ont1··a o .;;ue at.'<J 1::eréo "'IÍP.Cl.J.I'� fLCüú�<io n<.rn,1 er,trev.i6ta .. r,o
�undo inteiYu � a dJ�JnuJcjo da populaç�o no ca�po, o ªª"ento da
tecnologia, dQ produtividade por hectare e o auflento da renda.
Mecaniza�lo dM dgri�ultura co� pauc� Yente no ca�po. No, Estados
Unidos chegou-se � propor�Jo de �Z da popala��o no canpo."(55)
binômio
ao
redu�Jo da realidade sbcio-econbnica
fi
liberalis�o ver,as esl�lizaç�o b lalàcia. N�o se trata de entrar
no nbrito de u�a 9u��l�o �o�plexa. No entanto, a refer�ncia neo
liberal a "o 9ae deu �erto" �erece retlex�o. R respeito do nodelo
<i e a9 ri ea 1 ta r a é.>11 �· .i 9 o 1•· ,, o i; E �- l: a do t• O nido ,, , o s. B is P os No Y te
R�ericanos tizeran no ano passado os se9uinte6 conentàrios:"R
propriedade da terrd lorna··�e cada vez �ais concentrada, en9uanto
�s
JuntaD
se
atual�ente e� bancarrota,
estabelecinentos
propriedades existentes e firnas industriais. R diversidade de
propriedades COTI d participaç�o anpla dos a9r1cultores est�o
d 1 fl i nu.indo r, e l;, {. e set. o 1" <.ia e e ono ,li ª eo r, o e,, out. tos " • C5 õ J "U ,i A
�ovinent.u e� dire�gu a ufl pe9ueno n�flero de enorJJes fazendaG,•
enpre9ando a6•alariados,
6�Yla ufl retrace��º dei;�e plurali�no
inst:itucional".
Vale re�saltdr 1ue no Brasil, no stcalo passado, a Lei de
lerra� de J85u �roibiu o a�e�oa � terra para 9uen n�o podia
�o �ontrério -le�Lra o fl&1>flO
"Vs lstado� Unidu�,
pagar.
do e cm ent: o- 1 n .1. ·� 1. êH r.i II l' 1, l: e t• é,: u 1 o ,: o 11 a p 1' o p ried a d e da te r r a
p r odu t: J 11 a c:rn ;., J ;.1 r, p o t. t rJ i � t. t i ti i11 o u • R ::. 1 e i .. li o t, 1· e a t ,., re f e d� ne ia i;
du 1..0J1p,.:1 PcH,;; c,,. u;.,.:Jnl.l.., •. \11 1··�··1,ipt.ion Fkl-1:') e ..ii., leii; de
distribui��º dt �err�s CH0west�dd Rct 1862) fo1a�
parte
UJld
hislbria".
dest�
J1portante
i

e

e> R 9U�fl be 01-õe� a oeu p,uuelo, a UOR lan�a a. crfticas
,Jes
a,<.1·Lai:
"r�di,::ais-ret,·ólrado,.;",<'57)
ui.,
...
, ;�o
t"I:! ,L• , e i, t:" r, l. .:1. r, l. f:! �
,u 11 ,J ,·· 1 d 1.' �- -; Je ,. , J .: "' ,, t e '7 u e ·1 u. e 1· a l e r· 1· o r i z a r a
u ,,
t il11ni:..1.C1t•ta.
""�iotltt ·1ue 1-·1 o,h1.: e ·1111: i.H>f,1, , éU
>Jdii,

Nd verdaJv, u �uddro r�dl �.tà ben diferente. Una ,:,es9uisa
realizada pelo ProfeseoY lieish�r, da Universidade de Brasília,
te11 revelado 9ue c&Ytd de �4Z dos parla�entares da atual
sel.or
Constituinte,
ao
l19adas
ul.viclades
le�
J� 2�Z s�o oriundos dos �I:! to1·e t3- flfLfttd
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lJ (l 8 f: I' e • t,> • t 11 {. il ! 1. V a cJ O JI O 1" a 1 i S 11 O C O 7) Se Y V a d O r : 11 ()se
pol�t.1.coo, seyundo Cii�clo, cdrecev de firneza po12tica. N�o teJI
,.,oi;.turd e "1.. dr.111 de , u•·su .o);O ui.1d nave a de1·ive 11 • Ouanto ao
Governo , e 1 e é ,: o 11 P o s to de h o riens eorruptos e in eo r, p etentes • Os
produtores e enpres•rios apenas tev a capacidade para dirigir
est.e ,:,ai1>.C59)
"Ufl novo entendi�enlo social deve $er feito entre todos os
representantes da iniciativa privada: conêrcio, indústria, bens
de servi,;: o 11 < 5 8 ) Cu r i u �, o p a.:- tu º o L 1 ifJ l 'I ue e 1 i 1u r> d o,. r,i 111 ó e� de
l r dbal l>adon:1 s.
f1

t

1

•

O objel1vo declar�do dd UON
1.1

I:!

inped1r a participaç�o

rids

•

•

o
liberalis�u ,�� sua rai, na oligar9uia
rural.
Difere
profunda�ente do liberali1JJ0 europeu (60). UJ>a declara�ao
de
Ronaldo Caiado ve� ilu�trar e�ta idéia: u Eu preciso dizer 9ue a
�li�a de1,tro de UJJa prupriedade rural é J>il vezes JJelhor da que
OJJ 1ual1uer outro setor da iniciativa pYivada.uC61)
R 11istificaçlo t coJJpleta. Fazendas perdidas na RJJazônia
apareceJ> co110 express�o do �apit�lisJJo J>ais avançado. Has as
e 1· i t. i e ai� a c i l" r a d a s e o rrt. 1· a a e: o nr u,:, r;: 'ão d o g ove 1• no , t.: e 9 a a 1· d a JJ be 11
de tocar na 1uestlo dos
incentivos fiscais, politica esta
iniciada eJJ 1�66 co11 a criar;:�o da SUORM ( Superintendencia do
OesenvolviJJento da RJJaz6nia) e do BfltR (Banco da flJJazônia s/a).
U11a pes9uisa do lPER < Instituto do PlanejaJJento EconôJJico
e Social), revela os dados seguintes: de 1976 a 1985 foraJJ
90 eJJpreendi11entos financiados pela SUORH
abandonados
coJJ
preJuizo global de 1,66 bilhões de cruzados.<62>
Segundo
o
11esrio instituto,
de 94
eJ>preendirientos
fiscalizados, apenas tr�s apresentava11 al9uJ>a rentabilidade. No
relatório citado, Cdbe destac�r cil9u�as conclusões; u Os projetos
in�entivados pouco te� contribuido para auJ>entar o produto
ye9ional. Sua produç�o e venda atuais repre�entaJJ l� L li do 9ue
fora previsto. Nota-se u�a cuncenl,·aç�o de beneficlos eri favor de
eleJ>entos yu� lizera� do� in�entJvo� uri neiócio especulativo, e
-,., o ti� e ua t;e n"a".
J ru, t:1· u,,en to P<H' a !HH ª" t 1. 1· a
R verba prevista para a SUORM eri 1987 (na base de OTN de
deze11bro/86),
Czi 41 bilhões, corresponde a cerca de 6 vezes a
verba recebida pelo MIRRO cczi 7 bilhBes> para assentar nesse ano
��o riil faJ>i.lias. (S3)
E i11p1·es��.ionan·t.e •?Ue ,,.::-:;·t.e choro todo, reclar>ando o fiJJ do
djficlt p�bli�o, não se úoca ne�ld u vaca �a9rada u do� incentivos
fi�cuis. t u u-;rdH:.i1·0 ue�•-011ludo Jv lJJpoi;t.o de Renda d,ev.ido.
fJll:-P>
du
J11i:.1Jt-,
tE!!:JU.11dCJ
o reldto anual (.198,5)
da
Coordenadoria de Conflitos Rgr io6 (CCfl) do HIRflD, resulta o
oe9uinte: u os n�JJeros riaiores de nortes relativas a JJicroregi�o
hoJJ09�nea, J>OstraJJ 9ue as àreas ria ·s conflitivas são a9uelas que
recebera11 incentivos fiscais u . Pur e Mato Grosso concentran
7f,JZ dos proJeloi dü SUORH. Oenüncias provenientes de Igrejas,
s1�dicatos, e att de delegaciais regionais de trabalho, relatan a
exi�ttncia de n1lhares de �abOS de trabalho escravo en todo o
Paf:,.. R CCfl do MIRRO publico� eJJ dezenbro de J9S6 una lista· de
167 fazendas e�plorando n�o-de-obra escrava. O Pará liderava co11
39 casos,
&�guie/o por S�o Paulo con 37 casos. N� verdade, os
casob ocorridos blo nuitu
En
bUPeriores aguele& citados.
de
d<:'
t !i' S 6 ,
e: n R T d e /\ o n d ô nia ,. e 1 a lava : "Já. é
s e ·t.: e�, b 1· o
aproxi11adanente l.000 o na�ero ele trabalhadores liberados nas
diversas diligenciai realizadas nas propriedades denunciadas,
sendo 9ue cerca de 30% con�titu; -be de rienores. No prineiro
benesire de
t·>s:,
,i
(l 1/ i>1 .,,1.i,11,1 lo( ,u,t;inr, tt:.•ll 1/enunt:1.Jc/o
trabül ho eb.:1 a\ u '-'" >·1; ,•:· ,,, 11,,,, ,l.l l ,1r,·1H/oJt> llv r c,1J.Jt111..il. C,'í.J I l 11
vários Estados ,i.J 11,,d:ô111.1 ,',."1,d, p�. J.4/ i/utlffJ(,1· 1uo, 1 rt:C11.u,f,,idu•
cor1
a R.FI. t.f.!11 ,H1f·l1,Hiu o 1.hO t/1 lr,jlJ;,Jh,.cJur�c, ,,.., rt-•J111t" llt>
é!SCrüvid'lio paréJ rt.>al.izdr grdt>Je:,. c/errubacl,H t! (f.lt1l,1r ,.,-,r.c•11fur
benfeitorias. R s custa� do ,uor,
iJn�ue e �ort� dr �rõr,,
l�t.ifündio, i�produt.ivo� �e �d�U.iarari e" "enpre�a& rur�.i�·.
1
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Para d UOR, tenta� ferir t1,e direito• desestabilizar a
�rodu�ãa, cri�r o caa�, u� relroce�,o econô�lco irrep�ràvel. o
pre&idente da UOR da Parané, Rbeldrda luiz Lupion Me11o, diz: H fl
UDR nao abre nJo do ta�anho da propriedade, poi1 ela é do ta�anho
da cora9e� e co�pel�n,ia do pradutor u (42).
Na veYdarie, os pe9uenos produtores, 9ue detê� apenas 12%
das terras, s�o responsáveis pela producão de 80% da ali�entac�o
básica desse pa2s,le"Lra José Graciano da Silva.<43)
E� 19&0 nas propriedades de �enos de 50 ha, a percentagen
de lavoura e� relac�o � �rea toda era de 41%: na6 propriedade6 de
1.000 a 10.000 ha,
e na6
esta propor��º caia para 6%,
propriedades de �ais de 10.000 ha. para 2% apenas.(44>
E s l: e é o d 1·· 9 u. '"· n to t, "p 1· e V)O p• a 1· a r e eu, a 1·· 'I u a 1 ? ue r· tenta li v .1 de d e V> o e 1· a l. L a I d p ro,. >' ie cJ a d e . O lJ O R 1· e pe 'l e ·7 ue os a s senta 11 e r, tos
realizados dt& huJe ap�nas reproduze� no ca�po as favelas da
�idade. PretendenUo relalivi�ar a PObSe da terra, Flàvio Telles
Je Mene1eb, preb1dente da GRB, usou e�te aryunento nu�a colocaç�o
é
o
td
sub-co�i��Ju d�
RefotMü Rgriria; H O arrendatario
�, i �· {. o 1 u e r, J u te 1n t;e 1·· ra, a 1 u. g a t: u. do e
... êi i-' i l: .i J i • t,a �, ;.u � ,_ o 11 ,1.· 1 1.. {. u ,
fdz a lerra praJu:ir.u l (on�luiu 1u.e n�o é pre�iso ler aceb60 � .
t-ctra para IHH e1
�·tOdiJl.H·1.<J,.HltL<.:J.':J>
Para a UOR, o& 91 andes produ.toreb rurais s�o o& ünicos a
\�t uvu1..a��a
cl�Yi�ula u , �onheci�ento e capital para desenvolver
a agricultura. o, e�clü�� 1 s da leYra deve� ficar onde e�tao, de
,.. 1 e/ e r� r> 1.. .1. a
,. o :.w 1-·" à e e a 1· ,. e 1><.f"' U,H i u c, • R V O R se 11 r, nr re eusa a
�t�r�o �tiada pela e19u.�rdinha de butiyue e
i-'�lciVYa �tH-ltRRH,
.'-•tld
.i9rcua au iJoil".14(1.i 'D�d<J,,. l!a.t1 r·ecente.,. confir.,an a
exi.tência de pelo ner>o• 3 �i Rõe, de fa111lias se., terrd no
pa-Js.(.;7.> O
,ie't.a tinal a·u PtJR.,, assiru5io·o e11 JOIJOIS.5,
era
beneficiar 1,4 flllhbes de /dn111db ate' 1989, ou se}d, atin9ir
J 7 ! du 5 t>" e J> ter r d d u 1-· a f 1 •
I: s li- e o t, j e t 1 vu "ti. 1 > ,_ d � fn' /:i I' e a 1 i z ado ; o p r 6 p rio 9 o-v erno tornou p�blico o recuo, anunciando una reduç�o de 70% das net�s
de assenta.,entu. para 1987/S.S.. Ser�o assentadas 280 »il fanilias
até o final de 1988. e não 750 nil co»o indicava o PNRR.(48)
En 1ua�e de 2 dno, de vig�ncia do PNRR, fora� beneficiadas
apenas 25.516 fafl1lias Catt 01/06/87): flenos de 10Z da »eta de
450 ,iil. f' r·re,.:i�o a,n<.id 1t.,,;,1;.• �1fi,:.ar •7ue 110.it.as destal:- f·av1.1'lias,.
�unsideYadas d••�ntaUai, /01�� �penas regularizadas nas .uas
J-•O/i:,.(!6 Onde J10rcn',J1l 11t1 ,-,no,,.
1

1,

1

a.> R v��Ju H,lre11anente cld�bl�ta leva 06 �evbro� da UOR a
una di•tor��o prolunda d� redl1ddde. Para eles, sb existe o
capital cano fonle de pro9reseu:"R rigae:d desse pafs ve» da
1nic1ativ� prJvad�. O LJra�il �tPt�eu ,o� a iniciativa privada u .
,J9) Nessa ver�lu da h1blbr1a,
dPdrece� apenas os velhos e novos
úundeiranles.
f: S. l é1 •- rl !·' ri IÍ t• l J. JJ .:.1 1' d 1 i •• )11) rJ ,'� O u' � V E.' ._ r J. a 1' l 1 U S � O • No BrcH-11
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R> Para a UOR, as propriedades rurais existentes são
resultado do traLalho audacio�o, reca�pen�a para 9ue�· enfrentou
uEnlre ho�ens honrados e decentes,
todas as adversidades.
civilizados, a propriedade �6 exi�te pelo fruto do seu trabalhou
, declarou Salvador Farina, Presidente da UOR de Golés. (37>
Nesta
o
desaparece�
distorcida,
histórica
vls�u
latifõndio, a concentraç�o da terra, a 9rila9e�, o suborno de
cartório,, a falsifica,�o de docunentos, a viol�ncia solta,
i�pune e seletiva contra os trabalhadores rurais.
"Latif�ndio 6 u�a palavra para agredir o produtor ruralu,
d�clarou Ronaldo Caiado na Rsse�bléia Legislativa de Goiàs e�
19103187. Hf' nuito nelhar u�a terra 1ue te� o gado sendo criado
do 9ue deixar 'º"ª a� terras do governo 1ue n�o te� nada".<3S)
existe apenas u� 9rande
Or��il segundo � UDR,
No
ldtif�ndio, const1luido pelo, JJ2 nilhões de hectares do governo.
Oo fie6f'IU wodo, � concentrarão fundiêria é u.r, nito. E a falta de
política agrícola 9ue torna uv i�óvel inprodutivo.(39) Quanto �
violencia contra �osseirof e 1ndio,, trata-se de un a,,unto tabü.
P�ra a UDR só existe o uterroris�o fundiàrio u ivplantado pelo
e F-· o 1· o t i; a n 1 z a ,.� ô es ,:., 1 d. " e J .-3 <i as ,=., o ,. " fi ia to1 á s , e g uido r· es d o
I N C RR
CofJ'".(40.>
�egundo dados do IBGE (Censos Rgropecuérios
Na realidadu,
r> EW o � d E• 1 Z d a. l• /J I o,., ,. 1 e dades de Um 4 5, .to i. da área
d e 198 O .> ,
fr, 1984,
cadastrada.
ai propriedades acina de 10.000 ha
representava" 0,1% do total dos ir,óvei,, ,o�ando 24% • da �rea
toda. No outro extreno, 83% das propriedades abaixo de 100 ha.,
sor,ando .14,4'Z da ár-ea, ou t-eja, 0,1% do, ir,óveis po'ssu.ia r1CJ.ito
Tiais terra do 1ue 83% do total doi estabelecivento6.
O ptof�o,ur Uélio J�guariLe cor,enta no �eu. relatório,
elaborado a pedida da 9ove1no; No Brasil os 10% Pais ricos ter,
acesso a 46,2% da renda total. Essa fortissir,a concentraç�o de
da �iràr,ide •ocial faz do Brasil o pais de nais
renda no topa
al t.a. taxa de U0 1:!1J- 9,1al dad� r>v ncindo" <'4.1).
FUNOIRRIO
Classe de i11bvei�
rurais (ha>

Nü,,ero de
i11bveis

%

Rrea

Rbai,'(o de 100
83,0Z
.14,4%
3 • 7 O .5 • 2 6 ,1
Entre 100 e 10.000
.l 6, 3%
6 .t 6%
723.403
Rci11a de .10.000
24,0Z
o, .t z
4.550
-------------- --- - - ----J-- ��-,4------------9
Ã
- - -5 5 . .3 - 7 .1� .'-'� 9. 9 �
T07RL
11 a
• • 4 -� -� • - ,( 'f
··-· .... -·-·---·----------··-----·---·--·-·-� -- -----... --ON fE: IIJCRR 1 ·:·3,5
··-·--·----··
-···-·-·
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o��
dis$0,::ia1·
l. ,. a/;, a 1 h ,·arfo l"l:J 6
) "l,il"ài s
de
St?<J.6
6t9�os
de
1· � p r· e$ f.>I'> 'ta,;: ti o .
0$ !Jl'dl><iu� J11e..1,J� 1it• r:.u,woii:,.1.,.�o social s·ão l'eflexo do tipo
d t;' d tHI O C I' a C J ii U 1! � 11 j ,HJ ,J. :
U YI si ll i r> />I'' 1 u JI iH) d ü ,
e :,; eCU t. � •
E
O Y' e !l t C>
::: , 9 n i fie d t; HI o
<J � d �o,.: i o d a u, ,:., i' �w i;: êi. �obre 9 >"ar, d es il;; n i fes t:ai; O e s
de traLalhadore� tura1s,
oçurrlda6 ne6ses �lti�os �e�es:
25.000
pe,soas
na
Ru�ar1Q da Tutrd u� Lapa-PR,
en 06 de Julho; e�
Rondônia
J2. 0úu pe�ioa� parli�1pardn da la Ro�aria da
Terra en
Ji- Parané,
no
dia
20 de Junho.
Os �eios de co �unica,�o n�o
relcllara� absoluta�entc nada •Jbre esses eventos. Os agricultores
�Jo
�an,ion�du, a�una, yuaoda ,erve� de �a,�a de �anobra para a
OOR.
Ha
aind� u� oalro a,pecto.
Essa entidade ten investido
tortenente
110s fi�ios audio-visuai, para sua co11anicaçio interna.
�lo usados filves e
Para $&nziLlli�•r �obre o� perigos da R.R.,
video-cassetes
de �üneir� per�anente.
E� �aio de
1985,
Plinio
3 u n ·1 u e i ta J (mi
( u »1 cJ v s /' u. n <la d o r a i, d a U O JU ri o � t:.,.. ou. f i1 11 e s f ei to� ,:.· v r e 1 e 11 .a I' e q t Jo d e P a nw apar, e,, a e 11, S • f' au 1 o • Hoje êl li O R l e »1 nos
�eaj arguivo6 yrande 9Udntia de videotapes 60bre assenta11ento1
e
de�aprapri�;Uts para provar o frac�bi.,.O da R.R. do Governo.

,n

/J O 1'
f J JI ,
d ! 9 U IH•
d ,H1 /J t·
'7 u.e
11>fraei.,.f..ru.'f...cn·i.J t1uêJ111.e1 ;.i-a da 11011.
f e 9 <1. n d CJ o · , o 1· 1, ., J :;. ,
o o ,. .,.- tHl e nto de .1 9 8 6 t oi " u. ·;:., e r· io ,. d õ O
u;.lhbei.,. dt Cru��do .(J�>
11 F·ai,�·t:>•du
B1·..,,,,.íl1a 1 <i,d .t.'l dt:. J<.tlho, foi u,, e.,sbanjo de
n.> •- u 1 :, a s :
d e ...: � , � o ,
J O O O apa r t ,n, f.' nto EJ (r
Li .i , 1 '"',: ,3 t
!:J ,. a,, ú e i,
:::-endo u.11 co11
t><.ii, hot.<•ii:-,
2 ,; <"11/lillhôl!;.; f1•.i9or·ific.o�.
l ti.- e n1 a do:::
1
.:.. 000
kg
de ,:,H111 •
.. uêlt•'-' ü1".la �,_ó.pulada UOR veio de aviJo
1-·url:icular ou t>··-•l-�Aciu.
1> t<Jl.d.l d.:J, d�u-,:,esas <'tr·ans,-.orte, estad.ia
, dl1nentaçJo) duDDd� �U.OüU P�b�O s foi as,u�ido pela UOR.(36)

e.,

JV- RS lft,·t:��
no �entido clasE-ico,
11a, conseguiu
enorTie1
politicas para defender
li,r� iniciativa e da propriedade.
lrdyAJidade das
represenlaçües de
cCNR,
sindicato,
patronais,

.ua cl�o�e l19add�
•. V O /.' t.' I' d l. J. V d �· ) ;
t
uni. t ie a� d o •
� o n se 9 u. .J u.
I ó 1· v, u 1 ,H
, . 1 ,H ,Hw rJ t. f.'
p r o,:, os ta s d e
� u ,_. ,. d,.. ar l. J. ;J � 1 ' �, <• r
r e i I' ô 9 I' il d u i, o t•
• ,.. {J 11 1 d <Í (.1
'· <.n, i.J
). n .l ., 1 9 o ,.,
,1 l• l. a l i � u" l e ,. ,. ,
o .: No 1 1. •>,:, n (, CJ .� ;., o;.• u 1 "' r f:! t, , a l 9 ,- e ,; a ,:- I" o 9 r e 1> � i i:- t. a;
,;&qJ>E.>r,t.c>s inte>"es$ados,
ell v«l>"" 10-s
l
d>'t1,.;ulou
��·la'.-i1uer,l.e
!'t,laJoi:..;
l
cun1u..1�tuu
�
Ju�inuu e,p��o nos
MCC,
e
apri�orou.
a
6Ua
,_ u 01u n .J. ,: d,;.. a o t o { t ;· /j u ,: c>Y, 1w , ,, t ,.,. {/ 1 .l ,. l- i ,:. a d o ,, �
P. 7 (l ' ;: t'
f
e I' i 1.) u
u' l' ... /', t, " s • ' 1 lo' • ,_ "., r, e t. t:) n t. e,:. 1') d /.'a)' t (?
Ju 1· l d i a e
J<>Ynul 1 t,t ic.a:
e a de�orçaniza�lo do INCRfi/HlRRO para
t
aproveitou�:, f�lhQ,
t. e ,: e r ,: r 1 t 1 ,: a i- f <.! , , 1;:.; 1, !) ,"l •• ;
Toda esta esl.rall�1�
JU� raiz nas teses defendida�
�ela
UOR co� unh�$ � d�nte�:
li

I)

·=

e��
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•
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<.t >· b eW a, u 11 HJ f:11·· e a R e f a r 'fllê'J R 9 1• :.i 1·· ia do d e 'f:• u.t ,3. do J o r· 9 e V i an a
(PMOB-BR) e o le�ceivo relativo a principioo gerais da econo�ia,
du lrapu.dn Ca�Le Junior
(PMOG·-00), conhecido adverGêrio da
Refor�u Agréria (29). H vota�8u ocorreu. dia 13 de Junho nu.� clina
de 9runde tens�o. Me�brus da UOR e trabalhadore� rurais ligado�
� CON7RG 1uase cheyar�n a enfr�ntd�entos fisicas no Congresso. 70
acesso para dssistir a vata�io foi depois vetado.
Rs �anobras dus conservadore, provocara� a retirada de 23
�arlaTientare�. OG 3 Gu.bstitutiva� fora" por tanta votado� por
apenas 42 depu.ladas e �enodar&e. O texto sobre a R.R. tinha o,
�ontoG exi9ido1 pela UOR: 11 R tu.nçio iocial é cu.nprida 9u.ando o
é o u E� ,, t li e»> ,.:. <a· t� u de s e ,.. i- a eio r>a 1 Jl e "te aprovei t. a do
1 J} tw e 1
pa9aJ>ento prtvio e Justo antes das desapropria,ões;recusa da
iniss�o de p�sse iJ>ediata; Titulas da Divida Rgrâria <TOR>
soJ>ente Pd>'" a a t.ei·ra nu.a.
Este resultado representou a derrubada dos 17 pontos
apoiados por l7 enlidade, e 9ue chegara" a colher l nilh�o e 200
nil assinatura�. Con esta votaç�o foi selada a articu.la,�o entre
o� se9nentos da sociedade contrérios a 9u.al9uer nodificaç�o
bisica na ordeJ) oócio-econô�ica.
11

;

B)
R titica das RLJRNCRS corresponde � vontade ferrenha
de n�o perder neJ> un anel, �enos aind� os dedos. R publica,�o do
iBRSE llPoliticas Duvern��entdi� 11 de Julho 87 relata: 1 Segundo o
RELRTORIO RESERVROO,l072, a UOR, depois de r�ceber u.n discreto
apoio de u� grupo de pe1u.enoo bancos privado� coordenado pelo
e"preoArio OlaLyr d� Horaes,
preoidente do B�nco ItaJ>araty e
grande Proprielar10 e frodulor de soJa, teria agora un "apoio
,, . , is s ó 1 1 do II J e FJ o i s u· .� 1· e u. n 1 d o cJ e R • Ca 1 ado eo J1 R ,i ador R 9 uiar
< ,:; R H D t S C O .> ,
!� e o ci o l- 1 ;?, o C ü ri d >" g o C BR N C O 6 ERI]
OO COM ERC1'0 ) e eon a
dll.a din,•c;Jo do BRIJCO ITFW. /r,a,s r,ou.cos va1-se coni;.olidando u.,,a
al1.;,m,,:a
enl:n:! o 9ue hti eh,· u,lis ,:.,en erso r,o
capitalisno
e
bYasile1ro"(JO).
R partir Je junho a cüpula da
UOR,
e�pecialvente R.Caiado,
�ull1�1,�ou
os contatos con
setores
e�pres�riais,
os
J>ais diversos:
Rssocia�ões
Co��rciais,
Federa�io Nacional dos Oirelores Lojistas (31). filas universit�ria
e jove� da UOR apdre�era,i no Pdrar,ê e en S. Pau.lo, ben · cofio
�riou-se a UOU ,Uni�o Oeno�r�ticd Urbana) (32). En a901to, Caiado
dl/Unciou. 1ue ir1a dedicar 2 dia� por se�ana a fazer contato&,
1-·ara r_riêl.l",
<.11)lei> de- Nuveotn·u, <H>ã er>t:idade nacional, capaz de
a 9 Y e 9 ü I' r· «> F· > t:> �- e r, l ,::1.;.: ô""' . . ,_ 1 a s s .1. c. t ,h u e i r> i e ia tiv ,'i privad ü ta nto no
,: ;. � po e o »i o " a '- 1 u ,-1<.1 f.:
1

1

C.> O
do� tt[lQf Qf COMUNICRCRO foi u.n eleTiento
d e,:.: i ,;. .1. vo r-, a 1· e ,:.i J �- ,Hh- o d a li OR • N � o se so»>a a 9 uan t: ia d e
e > t. revi $ l a � , a ,. t. 2 g o� , de lJ a é. e i; 9 ue a F> a 1· e ee I' a u na i»> p Y Emsa , ,. á d io e
� ( 1 fH' J t• � (J � o l:., I' f. "' � • rl (' 11 [; H} ct<h • o r. s T fl[) o o E s n o ,o R li L (I J) e y e e e o
..i tt � l d ·/ ue de e e /' o J v r r, rl. l d o 1 '" t. 1 f ú. n dio po 1· e .x ce 1 � r, e i d • No d .1. a
$a.zu ne�-se
"'eyu1r,t.e a 11 ola',.�·,o ""' Co,u.-odV <h Or·deri f,::onô11ica,
Jornal, co� grande n�n�h�td, u artigo : n Vitbria tot�l dos
1 1 b e ra 1 �; n êi e ç o II o Jli. a . " ( :1 ./ )
li s e r, o r 11 � s di I t r t..' 1 > ,;.. as r,cJ ,.: "'11 p o e r, 'lre a 6 vá ri a ::; e a t. e9orias
< P e eu a ,. is t: a s , JHN? .i r o s , .:n r 1:.> nd rl tá r 1. u s, ,:,e õ es .> su Jl i Y a., �· or p a sse de
n á y i e a r, o 9 1· a II o' e e.' .:, �· e 1 /\ o d o �� (1 C .: • Uti 1 i z ar> do so 11 e r, t. e a p a 1 a �' ra
llprodu.tor yu.r�1�,
a UDR t@ntJ u�d uni�o fict2cia, 1u.erendo
•J

Ryro<..P.1'&t>,
11° E.llió,
Nd11l,cHL<J.·01<�,
1)91',:HJ,,.�
J�clo1·1,i
U<!
t'l,H>v
,� au1 J. � ta
C oJJ ·p ar> t,i ij
IU u " i n Í(J. 'ti) •
O 1 ,:: o iJ
B rHH . I' 1. ,HÍ (J. I• ,
de
l' iJ f. )' i i, a ,
lei t�.il J.::,rnf.;i:•[\,
IJ1,f..·o,:.h.F., �o Nc.11:Jooõul de Oé!ff.:nlJivoi:; f)yr·J.r.:ola:;, Para

Litnr dlgUnb gru�us <2JJ.
,, IJ R fi r
0
� i.t � .l 1/ u u' O

11ü6i:eu
J>or'to.
( O / .l O / -� 5 ,
e GI
R:,.
d,:.> i, a p ro p 1· J. a e;; fi P � , ,:: o u o 1 ,, ,, 'l.: 1• ci,,-�· r> lo Vr' j r,r: ú:•i.J.l p 0 1·· a
t! I o r ,, a R 91 á t 1. ,1 ,
,i.:.·ü.,-�,.i,·cHI tJ.O �-�:19ü1>../u 1-•l1:J.,1(.).
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as propostas consensuais. Ao ser rejeitada a emenda pelo. relator

da

ANC, concluiu-se, a negociação, acrescentando ao artigo s2. inc_iso

·4a

restrições à aplicabilidade da pena de mo.rte apenas em caso de

agre�

são estrangeira como competência privativa do Presidente da Rerúbli<?a
Ar

e com a devida autorização do Congresso Nacional, de acordo com o
tigo 84 Inciso 19. Apesar de não ser exatamente o que se queria,

con

seguiu-se eliminar qualquer possibilidade de instituição da pena cap�
tal para crimes comuns como pretendiam setores ultra-conservadores.E,

•

principalmente, impedir sua eventual aplicação

prisioneiros

para

de consciência em caso de uma guerra civil interna.
A decisão de voto facultativo aos 16 anos foi trabalhada p�
1
lo INESC junto aos parlamentares.
A ãrea de direitos humanos do INESC acompanh�u, junto com o
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar - DIAP, as
ções relativas à dispensct do empregaoo sindicalizado e

ao

vota

direito

de

greve.
Assim que foi concluída a votação de todo

o

título

II, o

INESC remeteu o texto aprovado em 22 turno (preâmbulo,títulos I e II)

e

para todas as regionais do MNDDH, para AI, Comissão Justiça e Paz

de

São Paulo-CJP/SP, Serviço de Justiça e nao Violência - SERPAJ,

e

ou

Antes da promulgação da Constituição, o INESC realizou e

re

tras entidades.
passou um estudo comparativo

na questão de direitos humanos entre

a

Constituição de 1967, em vigor até o dia 5 de outubro do corrente ano,
e a nova Co�stituição promulgada. Este texto foi enviado
dio para todas as entidades interessadas em participar

como
do

subsí

Seminário

promovido pelo INESC e CÂRITAS Brasileira, de avaliação da nova

Cons

tituição e os direitos humanos no Brasil.
II. 2 - CONGRESSO NACIOJWU.

As atividades do INESC no Congresso Nacional foram restritas
devido ao pequeno período de funcionamento pleno do mesmo.

Assim , o

�·a�:i)in9t:cm Mord'f•Jro <lé! íl,.n1··0�: e/� ��;�e> Pau.la, N u. 11>ber·to Theodoro de
Ur�oi1li� � Pro�eteu to�dr· H dPfeid dos pe9uenos produtores �eJan
arr1:ndatá1"J.a�� ou v1 ee1roi., <.f'l>. O rlinic,·t.1"0 Fu.r,a1"0 cidotpu., F·ou.co
tenpo depois dlyu.��, �adida,, conentQdas con arrog�ncia por
C•i�do="Para nós, produ.lores rurais, governo der,ocrético é a9u.ele
1u.e faz o 1u.e nós 1uere"ª' e até i"ponos, não o 9u.e nos dita
norr,as" <lS>.

•

1 Convir, aind� apontar talhas e falta de discernir,ento por parte
dos Hovi�entos Poru.lares e entidades cono CONTfiO, CUT, CPT, HST.
Nlo ae trabalho« 1u.ase en ci�a da crise econór,ica 1ue ,,solou. os
�uvu.enos prudu.turu�. Rs r,anlfesta,�es de trabalhadores rurais
ut9�n,zada, pu� oindi�atos cor,bativos no, Estados do Sul n�o se
<i .t s ti n SIu. ir· ,Hl d a i, ;.• r e> tes {: o li p d t I" o 1> a. is a n ã o li e I' pe 1 a r epre i; s g o
�uli�ial. 06 traLalhadores tu.rals foran dura�ente repri"idos pela
PH, enquanto JS reiviudica�ões das grandes produ.tore, tiveran
tudo o apoio das aularJdade�.
111- RTURÇRO E ESTRflTEGifl DR UDR.
Esle tr�LJlho a nfvel de nanifestacões e
no plano
JUrid1co t si,nilic�tivo da �lua�io da VOR. Nota-se u."a grande
flexibilidade � versatilidade , coTI ar,pla cobertura da inprensa e
televis�o. De u" lado, hó lanceb 1ue parece� cha9ues frontais de
grande iTIPdcto:� O governo é coTiposto de ho�ens levianos, de
buro�ratat 1ue ndda pra du:e� u , proclana Caiado en abril/S7 (19) •
1,�i �e�es depoib, o �esna hove� che9a a �et con�lderada pelo
p 1· t.' 1:- 1. de n te �; ,:H I Hi' y · l> 11 a 1 .,; no�, ,1 e d u l � nt 1 e o f en ô r, e no da po 1 i ti e a
bra�ileira n (�O>. R �as�tala do dia 1J de Julho iTipressionou
!� ,-n n é' y •1 u. e deu �- 1 11 a I 1-· êH a o D o v e n, .1 a b r; i
.-1 s po r· ta t- à UDR ,
1

•

H �, ;��,>� ciUdi9ncia foi 1al con u." ninistro ocorteu en
:�107187. Ca1auu /oi re�ebido por lris Resende, Ministto da
Hgricultu.ra, eo9uanlo a direlor1a da UOR
se encontrava cofl
Rntõnio Carlos Mdyalh�e., vini1tra das Cor,u.nica�õe, (18).
No did 10 de agosto, Caiado con,e9uiu au.ditncia cor, Jost
HJ9u Ca�iela Br•nco, riini�tro do Cor,ércio e Indústria, � frente
ae ur,a cor,isG�o de �afei,ultores (21>. No dia 19 do r,e�r,o r,ês, a
UOR, atravé� de �eu. �reaidenle e l9 dirigentes regionais , foi
n� e t: b i da ,:, e 1 o C li e t e do Ga b ir>t:.1 e e Ci v i1 d a Presid é n e ia , ar, ear; ando
prea�õe1:- e �anife�t��ae� �flPld�, ca�o a Con�tituinte ��rova,�e a
1TI1.são ir,edi�ta de pu&Se (l2). E� 02/09187 Marcos Freire do
MIRRO, recebia h.Caiado no rie6r,o dia er, gue o INCRR proces5ava a
U O R T-· o r e a 1 ú " 1 ,; t.' ú n i.H1 ct ,; ffo •
Pode-se dJ.,,ti1,9uJ.r -:. tai,es p1"inci�ais na atu.a�ão da OOR:
R pr1��ira �etd da UOR e� .f985 foi de atingir grande,
a uo�
�e�uari6taG e� vario. Cotado�. No co�bate contra o PNRR
n�o entrou e" prineJr� linha. Flávio Telles de Menezes
t SRS
fl�Vio Brito dci CNn dparec�ra� Tial� nos debates. Ficou patent e
�ue o apelo � 9u��tao social por ,:,arte do governo nlo colava cor,
�s
necessidades do capi�alisrio.
Os aliados potenciais da
ls u ,.. !1 ll e $ .i. a , n d u. 11, t. 1· ia 1 � e t. o ,. 11 " 1 d in , n i:l ,-, 1" á t: 1 e â adve r s á t i o � o' e 1:- �
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Minas Gerais. o, P�cuarista, ,e apresentan cono a fina flor da
classe e�presarlal rural,
1ue conta ta�bé� co" a participaeo de
9rQndes 9rupos econó"lco� e fin�ucelros, cano o� Banco� Bradesco,
Real,
Unibanco,
Sanerindus.
Dados
oficiais
revelan
a
enorne
concentraç�o do rebanho bovino. 2 Tiil Brasileiro, sâo donos de 96
�ilh5es de cabe�as de 9ado (3), en9uanto as pastagens naturais e
artificiais ocupa� 56% das terras CIBGE, Censo fi9ropecuério,
l9SO).
No entanto, Tiuitos produtores nidios e pe9uenos entraran nas
fileiras da UOR, iTipelidos pelo endivida�ento nos bancos, ou
atraidoG por uma propaganda hébil e dena969ica. R UDR anunciou
inclusive
nodificaç�o do, seus estatutos
para
incorporar
parceiros, arrendat�rios, �eeiros (4), na tentativa de nascarar a
existtncia de interesses anta9ônicos no canpo e de se le9itinar,
atravts da a�plia,ao de suas bases.
Esse anta9onisno, na verdade, pode se esconder, seja por
razões econô�icas ou razBes hibtbricas � re9ionais. R falta de
�olitica agricola agrediu a grandes e pe9uenos .Por outro lado,
o Jornalista e soci6lo90 L�cio Fl�vio Pinto lenbra
1ue a
esna9adora �aioria dos tazendeiro& da Ilha do Harajó (Pari) n�o
se associou • UOR C5).
O tator vais 1i9nificativo é perceber 1ue a UOR é ponta de
lan�a de un proJeto e�treTiamente beTI articulado
das forças
conservadoras no Brasil. R hislôYia tev suas ironias. Na década
de 30, o líder cl,ines Hao-lse-7oun9 previa, no Terceiro Mundo, a
toTiada da, cidades pelo cerco dos canponeses. No Brasil
na
alvorada do terceiro niléniv, uTia uli9ar9uia rural dé volta por
çi"a, prepara suas bases para ocupar as cidades e faz allan�as
coTI detentores do �apital industridl e fln�ncelro •
Hoje, os defensores d capital estio na ofensiva, con
plena cobertura dos Meios de Co�unicaçlo Social, levando a
bandeira da livre iniciativa,
da propriedade e do re9i�e
denocr�tico. Rs cartas parecen roubadas. R UOR se �roclana a
favor da Reforna R9rària, das "diretas-,e�pre", se diz preocupada
pela
9uest�o social.
R.Caiado nlo deixa
de se declarar
denocrata-liberal e até católico praticante (6).
Essas ob��rva�ôes se ven para Tiostrar 1ue o terreno da
lin9ua9en
e da idPologJa � extrenanente
ninado.
R' opçlo
ela& pobres corresponde o slogan do
prelerencial da IgreJa
Guverno Sarney nludo pelo �oc1al".
R receber a pecha de
conservador, Caiado revida : n Na verdade, progres,istas &OflOS
nós. Nada na1• retr69Yado, reacion�rio do 9ue o casanento de Harx
coTI a Olblia n , declara el�, citando D.Pedro Casaldéli9a, O.Tonas
B�lduino, Fre1 LJ0ft Cô). Pouco adianta entrar e� poltnica con
troca de an�teTI*� au calr nu�a 1nterpreta�ão si�pliflcada da
situa,no.
funddmental é l•nt�r perceber os fatoreG s6cio
eco1>ónlcoG 1ue levaran ao apareci�ento da UDR cano novo ator
social. En segundo lugar, cabe revelar a atua�ao e estratbgia e
denistificar a, te�e• suslentadas por essa entidade.
II- FRTORES SOCIO-ECONOHICOS
UOR:

Três ele�enlos fora� decisivos para criaclo e expansão da
o Plano Nacia1,al de Refornd R9réria, a Constituinte e o

,

..

R UOR OU R OEMOCRRCIR COH CONTROLE REMOTO

•

nPara, nós, produtores rurai6,
governo deJ1ocrâtico e a9uele
que faz o 9ue nós 9uereJ1os
e atê ÍJIPOJIOô,
n�o o 1ue nos 9uer ditar norJ1as.u
R. CJiado ell ESP 23/04/1987
Hê �ais de � ano6 nasc&u no Bra�il a UOR-Uni�o Dellocrética
Ruralista- 9ue na �poca , �arvcia ressur9i�ento de UJI passado
abolido.Os novos caroneis erravaTI de século. Na ne6J1a época, eJ1
pleno debate soLre o Plano Nacional de Reforlla R9rária CPNRR),
or9anis�os -CNBD,CONTRG,CUT,MST,CPT- se eJ1penhavaJ1 eJ1
vêrios
defender uTia re/or�d agriria autêntica.
Havia uJndd a crença 1ue setores do capital industrial e
tendo en vista as
financeiro esldva� apoidndo tal projeto,
>epercussões no �ertado interno •
De J1aio de 1985 ab& Julho de 1987,
assistinos ao
�rasci�ento dd UOR, �ullipl1�ando por 30 seus efetivos eJ1 1 ano,
elegendo forte bancada na Con�tituinte
&vançanda cont1 a o PNRR,
laLendo alianças cofl poderosos
<�erca de 60 pJrl��ent�res),
grupos e�pre�ariJ16.
li U O ti' ,:: o n l a r, o ,nJ ,:: o 11 l , ; .:: 1· e y i onai r, eT, J 9 E 6 ta d u s , s o,, ando
�t eu
1 ,5 cJ ,u 1 i, 6 ._ J. o i- • lw o a 1 cl o e iJ 1 , 1 ü <J ,
p re 1:,, icJ ente na,: ion a 1 , t, e
de produtores rurais
civ1.l
entidade
"�aior
b
pprtencer
de
orgulha
da R�érica do �ul n Cf), co� J�L1 ão de atin9ir os 4 �ilhõe� de
produtores rurais.
O obJelivo e d de�esa de privilégios, sob o disfar,e da
Landeira dos dlre1to a propriedade,
� livre iniciativa e
�anuten�Jo do reg,ne UeTI0Crüt1ço. R UOR representa hoJe o avanço
de u� proJeio conaer�adar je sociedade para controle efetivo dos
t. .,. aido Y" e i; • l o t, os
.1 o
'- , e 1 u ido s d o ,: º , , ,_, u e u .; "� 1. d i.Hi é! • " fi d p o�a �- ,
neo-lit,er-alJ.S'l)O, COllO o
(;!�be
,:on,_{))'<Ji,H) •.(Hl
/lc:Í()
'7U(!
c<.'"IU.{'ÍUS
S � n "'do 1· Há> i u C o v d�� , ct '' e s ,, "er u· .i n r, ô de bu 'li 1 ue" e o s f a 1 sos
p�stores da l9teJa proyre�bi�ta cJ) •
11

•

1- QUCH E OUCH NR

,,

UOR?

O a P a 1· e ,_ ? PI 11 •o ri e u. v,a t: ,, t. .i d ad e e ov o a i) OR t. r a , de s. a f 1 o �- à i:;
teorias sociaib, �6 d��ucva�iu., Le� coTio � paslor�l da J9reJa.
•7ue
vigente$
llOR n,-.u,cc.•u <lü� ral/1iit• dos can�ii::
R
re�res�ntavav d burgue,ia ru.r�l. Ela entrou na brecha deixada por
parlido� e ent1ditda6 li9JdaG ao Governo co�o a CNR (Confedera�ão
das Cooperativas
J OCB (Or9ani1a�ão
Nacional da RgriculturaJ;
Brasileiras> e a SRB (Sociedade RUY'dl Brasileira).
da oli9ar1uia Y-u.ral (principalnente o&
Representantes
pecuaristas) con&titu�h a pedrd de funda��º {2) ,e até hoje
co1,linuan sendo ali�erce cl� entiJ�de no ei�o Goiàs, sgo Paulo

.,'
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CER AS DENÚNCIAS DO JORNAL "O ESTAOO DE SÃO PAULO". FIZERAM PARTE DA
MESA: DOM LUCIANO (CNBB), DERMI AZEVEDO (FSP), VANDERLINO (CONAGE),

(RETRATOS

DEPUTADO JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB-MA), RAIMUNDO PEREIRA

DO BRASIL) E COMO MEDIADOR, RICARDO KOTCllO (JB). FOI CONVIDADO
REPRESENTANTE DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, RESPONSÁVEL
DENÚNCIAS, QUE ENTRETANTO, NÃO COMPARECEU �O DEBATE. COM
TÉIA DE UNS 50 JORNALISTAS, TODOS REPUDIARAM O TIPO

DE

UM

PELAS

UMA

PLA

JORNALISMO

DA GRANDE IMPRENSA BRASILEIRA, POR SER NOCIVO, MENTIROSO E

VINCULA

DO AOS INTERESSES DO CAPITAL, ONDE A NOTÍCIA É UMA MERCADORIA E NÃO
UM BEM SOCIAL.
NESSE MESMO ENCONTRO,

HOUVE

O

DEPOIMENTO DE

UM

VENE

-

ZUELANO, LIGADO ÀS LUTAS PRÓ-ÍNDIO DE SEU PAÍS, DIZENDO QUE O ANTRO
PÓLOGO ClTADO NAS MATÉRIAS DO "ESTADÃO" ERA UMA PESSOA SEM

ESCRÚPU

LOS E QUE, INCLUSIVE, TINHA SIDO EXPULSO DO TERRITÓRIO INDÍGENA, PE
LOS PRÓPRIOS ÍNDIOS, POR "CONDUTAS IM,ORAI,S".

-

INESC 1, 'lluto els E�111dos Sóe10-Econô1111c
Suporconlor Vunanc,o 20ÍJI

• CGC 00580159/0001-22 - ses, O. 8, 81 B, nY 50, 4e and., Salas 435/7/9/41
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ZOU QUE FORAM VÁRIOS DOCUMENTOS QUE CHEGARAM ÀS SUAS MÃOS E QUE PRO
PICIARAM CONSTRUIR TODA A SÉRIE DE PUBLICAÇÕES. ENTRETANTO, AS
VAS REFERIDAS PELO DIRETOR DO JORNAL NÃO FORAM ENTREGUES

NO

PRO
DECOR

RER DA SESSÃO, FICANDO O MESMO COM A OBRIGAÇÃO DE ENCAMINHÁ-LAS

À

PRESIDÊNCIA DA CPI PARA QUE OS PARLAMENTARES PUDESSEM ESTUDÁ-LAS E,
POSTERIORMENTE, REALIZAR UMA NOVA SESSÃO, COM A PRESENÇA DO

REFERI

DO DIRETOR, PARA UMA OUTRA RODADA DE ESCLARECIMENTOS.
FICOU CLARO, NO DECORRER DA SESSÃO, AS POSIÇÕES DOS PARLA
MENTARES CONSERVADORES E PROGRESSISTAS. OS PRIMEIROS

SE

CURVARAM

DIANTE DO JORNALISTA JÚLIO MESQUITA NETTO, DEFENDENDO E ELOGIANDO A

SUA

ATITUDE.

POR OUTRO LADO, OS PROGRESSISTAS, MAIS COMPROMISSA

DOS COM A VERDADE DOS FATOS, TENTARAM EXTRAIR QUESTÕES FUNDAMENTAIS
DO JORNAL,

QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIAS, TANTO NA PUBLICAÇÃO
QUANTO NO DEPOIMENTO DE SEU RESPONSÁVEL.

f O CASO DAS

6

INSTITUI

ÇÕES INTERNACIONAIS CITADAS PELO JORNALISTA, COMO SENDO PARTE

INTE

GRANTE DO COMPLÔ INTERNACIONAL, E VINCULADAS AO "TAL" CONSELHO

MUN

DIAL DE IGREJAS CRISTÃS (QUE DIZ TER SEDE EM GENEBRA,

MAS

CONHECE). PELO QUE PÔDE SER APURADO PELOS PARLAMENTARES,

NINGUÉM
AS

INSTI

TUIÇÕES CITADAS, NÃO FAZEM RARTE DESTE CONSELHO, SÃO AUTÔNOMAS

E

NÃO ESTÃO LIGADAS A NENHUMA OUTRA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. O DEPOENTE
ELOGIOU A AÇÃO DAS MINERADORAS, PRINCIPALMENTE A PARANAPANEMA,DIZEN
DO TER A MESMA, UMJ'\ "POLÍTICA INTELIGENTE" COM RELAÇÃO AOS

ÍNDIOS.

O SR. OLIVEIROS FERREIRA, ASSESSOR DO JORNALISTA JÚLIO MESQUITA NET
TO,

DISSE QUE NÃO TINHA NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVE A LIGAÇÃO DO

CIMI COM O CONSELHO MUNDIAL DE IGREJAS CRISTÃS E QUE TUDO TINHA

SI

DO UMA "INDUÇÃO", FRUSTRANDO ASSIM OS INTEGRANTES DA CPI.
C)

FOI REALIZADA, NO DIA 21/09, EM SÃO PAULO, NO

SINDICA

TO DOS JORNALISTAS, UMA REUNIÃO ENTRE JORNALISTAS, ENTIDADES
DAS À QUESTÃO INDÍGENA E PARLAMENTARES, COM O OBJETIVO

lillSC lnsu11110 cio Estudos Sôc10-Fcon01nir.o
Suporcontor Vcm:lnc1

• CGC 00580159/0001
11 Lf:X: ü14837 IESE. UI
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O DLOCO PROGRESSISTA APRESENTOU DESTAQUES AO PROJETO

CA

BRAL PARA INCLUIR AS PROPOSTAS DA EMENDA POPULAR SOBRE REFORMA AGRÂ
RIA; E AINDA, PARA NEGOCIAÇÃO, OUTROS DESTAQUES QUE REDUZAM O PRAZO
DA !MISSÃO PARA 60 DIAS; QUE O PAGAMENTO SEJA SEMPRE REALIZADO

EM

TOA; QUE O VALOR DO IMÓVEL DESAPROPRIADO SEJA RELACIONADO À DECLARA
ÇÃO PARA EFEITO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR).
3 - QUESTÃO DIDÍGENA
A) O TEXTO DO 22 SUBSTITUTIVO APRESENTADO
BERNARDO CABRAL,

RELATIVO

AOS

ÍNDIOS,

ESTP,

PELO

DEPUTADO
CONSIDE

SENDO

RADO PIOR QUE O ANTERIOR. ESTÁ EVIDENCIADO O RETROCESSO E

TOTA� -

A

DESCONSIDERAÇÃO POR TODO O TRABALHO REALIZADO NAS FASES DA SUBCOMIS
SÃO E COMISSÃO TEMÁTICA. O TEXTO CONTINUOU PRIVILEGIANDO

AS

EMPRE

SAS MINERADORAS, PERMITINDO A REMOÇÃb DOS GRUPOS INDÍGENAS DE

SUAS

TERRAS, CASO SEJA DE INTERESSE DA SOBERANIA NACIONAL, E RETIRA O DI
REITO À TERRA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS CONSIDERADAS "ACULTURADAS".
ENFIM,
TEXTO.

t

EVIDENTE A PERSPECTIVA ETNOCIDA CONTIDA NAS ENTRELINHAS DO
É

AS

INICIAM

VOTA

ÇÕES DO 22 SUBSTITUTIVO, QUE SE ENVIE TELEGRAMAS AO RELATOR E PRESI
DENTE DA COl1TISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO EXIGINDO A RECOLOCAÇÃO DO TEXTO
APROVADO NA COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL, CAPÍTULO RELATIVO AOS ÍNDIOS.
B) NO ÚLTIMO DIA 17/09, NO SENADO FEDERAL, HOUVE A PRIMEI
RA SESSÃO DA CPI QUE TEM COMO OBJETIVO APURAR AS DENÚNCIAS

PUBLICA

DAS PELO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO", REFERENTES A UMA

CONSPIRA

ÇÃO INTERNACIONAL, ENVOLVENDO A IGREJA (CIMI), NO SENTIDO
TRINGIR A SOBERANIA NACIONAL SOBRE A REGIÃO AMAZÔNICA.

O

DE

RES

DEPOENTE

FOI O DIRETOR RESPONSÁVEL DO JORNAL, JÚLIO MESQUITA NETTO. O ENCAMI
NIIAMEN'T'O DE SEU DISCURSO FOI 'l'ODO ORIENTADO PARA A CONFIRMAÇÃO

DAS

DENÚNCIAS, DIZENDO-SE BASEAR EM DOCUMENTOS FIDEDIGNOS. O MESMO, FRI

(: IUOO'J ôóc11>•Econôm1co., • CüC 00580159/0001·22 • SCS, O. 8, OI B, nO 50, 4� and., Salas 435/719/41
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BRAS�IA 25.09.87

l - C<fflSTJrnllift!I!:

A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE ENTROU ONTEM EM UMA NO

VA ETAPA: A VOTAÇÃO DO PROJETO DO RELATOR BERNARDO CABRAL NA

SÃO DE SISTEMATIZAÇÃO. O PRAZO MÁXIMO PARA AS VOTAÇÕES ESTAREM

COMIS
CON

CLUÍDAS É O DIA 08.10. ESTAMOS ENVIANDO,POR CORREIO,UMA ANÁLISE

DO

RELATÓRIO BERNARDO CABRAL, FEITA PELO EX-DEPUTADO JOÃO GILBERTO, DO
CEAC. POR TAL RAZÃO, NÃO VAMOS REPETÍ-LA AQUI.
2 - REFORMA AGRÁRIA

A) A DATA DA VINDA DAS CARAVANAS A BRASÍLIA PARA SE

FESTAREM FAVORÁVEIS À REFORMA AGRÁRIA FICOU ADIADA PARA OS DIAS

MANI

4,

5, 6, 8 7 DE OUTUBRO PRÓXIMOS. HF:STE PERÍODO, A COMISSÃO DE SISTEMA

TIZAÇÃO ESTARÁ VOTAblDO ESTA QUEST-O, P�OVAVELMENTE.

B) O PROJETO CABRAL SOBRE REFORMA AGRÁRIA APRESENTA

TEXTO MUITO SEMELHANTE AO
TO DE

UM

ANTEPRO�JE'rO ANTERIOR. ELE SURGE COMO FRU
APROVADO NA

DA

- PMDB-BAHIA - E

ERA APOIADO
PRIEDADE DE
SOCIAL (ARTIGO 209l QUE SERÁ

COMISSÃO

QUE

DIREITO DE PRC
AO CUMPRIMENTO DE SUA

FUNÇÃO

EM LEI, EM CAPÍTULO REFERENTE

A ORDEM ECONÔMICA. GARANTE À UNIÃO O DIREITO

DE

DESAPROPRIAR

POR

INTERESSE SOCIAL E PAGAR EM TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TOA). COM RE
LAÇÃO À IMISSÃO DA UNIKO NA POSSE, OU SEJA, AS TERRAS

DESAPROPRIA

RA O PODER JUDICIÁRIO SE MANIFESTAR SOBRE O MÉRITO

DESAPROPRIA

DAS PASSAREM ÀS MÃOS DO INCRA, O PROJETO DÁ UM PRAZO DE 90 DIAS
DA

PA

ÇÃO. SE,EM 90 DI�S O JUÍZ NÃO SE PRONUNCIAR, A IMISSÃO NA POSSE OPE
RA-SE AUTOMATICAMENTE. SE O JUIZ DECIDIR QUE A PROPRIEDADE

SUA FUNÇÃO SOC IAL (OU SEJA, ENTENDER QUE O INCRA ERROU)
PRIAÇÃO SERÁ PAGA EM DINHEIRO.

INESC ln• ti 1
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Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
EDITAL NQ Ol, OE 21 DE pETEMBRO OE 1987

\

A Comissao encarregada do investigar os desapareci
mentos do presos pol{ticos, no imbito do CONSELHO OE OEFESA DOS DIREI
TOS DA PESSOA HUMA�A - CDOPH, vem pedir a todos os tenham conhecimento
de fatos capazes o suticientes de suscitar 1nvostígações de pessoas de
saparecidas por moLivos po1Tt1cos, quo tragam as informaçoes ao
Conse
lho de Defesa dos 01roilos da Pessoa Humana, com sedo no Hinlsterlo dâ
Justiça, na Esplanada dos Mínisterios, em Urasilia, no pr �o de
30
(trinta) dias a contar desta publicaçto, devendo faze-lo por escrito
indicando o nome a e endereço do declaran e.
MARCJO THOMAZ BJ\S'l'OS - JAlR LEONARDO LOPES - �EWTON RODRIGUES

º''

1

f , ••

f

u.., •. • •
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PRENDIA-SE À POSSIBILIDADE DA EMENDA DO DEPUTADO AMARAL NETO, SOBRE
A INSTITUIÇÃO DA PENA DE MORTE, VIR A SER INSERIDA

NO

PROJETO

DE

CONSTITUIÇÃO DO RELATOR BERNARDO CABRAL, OU O MESMO VIR A ENCAMINHAR
UM PLEBISCITO SOBRE PENA DE MORTE, DESDE QUE A PROPOSTA DE

REALIZA

ÇÃO DO PLEBISCITO TEMÁTICO FOSSE APROVADA. NESTE SENTIDO, O INESC ,
À PEDIDO DA ANISTIA, ELABOROU UMA EMENDA PROPONDO O

ENCAMINHAMENTO

DE UM PLEBISCITO POR CAPÍTULOS DO PROJETO, PERMITINDO ASSIM,
TIR QUE OS GRANDES TEMAS POLÊMICOS SEJAM LEVADOS À

GARAN

REFERENDO

LAR SEM QUE O REFERIDO DEPUTADO POSSA REQUERER DESTAQUE

AO

POPU

ARTIGO

REFERENTE À PENA DE MORTE.
5. PRAZOS
FOI PEDIDO, E DEVERÁ SER CONCEDIDO PELO PRESIDENTE DA ANC,
3 DIAS DE PRAZO PARA A ENTREGA DO EROJETO DO RELATOR Ã
SISTEMATIZAÇÃO. CASO

OS

PRAZOS

S&_JA.M

MUDADOS,

MAIS

COMISSÃO DE

INFORMAREMOS

EM

SEGUIDA.

l 'IJE5L

1 1 u, n<? 50, 49 ,111d Salas 435n 19 ·4 1
· . ?.26 8093
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já firmadas no texto constitucion�l. Ou seja, na prática esses me�rnos
direitos ainda não estão garantidos na sociedade. Por isso, neste. mo
efetiva

menta, o moV'irnento popular inicia a luta pela aplicação

do

texto constiLuci.ona], pressionando os parlc:·,ment.tn.'s eJeito�:; a l,1t..:11:crn.
conjuntamente c·om o povo pela sua aplicação. E também C?meça a
rar �uas propostas a serem apresentadas ao Congresso

elabo

Nacional

para

elaboração da legislação Complementar e Ordinária, a nivel nacional,e
das Constituições Estaduais.

Durante o segundo semestre de 1988 o trabalho de assessoria
e acompanhamento da �rea de dlreitos humanos dentro da Assembl�ia

Na

cional Constituinte - ANC - teve como eixo central

de

a

manutenção

•

relativas

conquistas aprovadas no 12 Turno de votação em Plenário,

principalmente ao Título II, Artigo 52 e seus 72 incis·os que

dizem

respeito aos direitos e deveres individuais, sociais, coletivos e
líticos. Este trabalho se caracterizou pela remessa constante de

p�
sub

sídios, textos de análise, contato com aqueles parlamentares mais vin
culados às questões referentes aos direitos humanos.
com entidades afins, no sentido de apresentar a esses

E

articulação
parlamentares

defesas de propostu.s sobre questões que ainda não contemplavam anseios
·e·princípios fundamentais da sociedade civil na nova Carta.
Desta forma, ao longo do segundo turno, o INESC articulou e
participou de várias reuniões entre parlamentares e entidades ligadas
ã área de direitos humanos para apresentação de propostas.

O

INESC,

juntamente com a Anistia IQternacional, seção brasileira - AI, o Movi
mento Nacional de Defesa dos Direitos Humanos - MNDDH, e o Núcleo

de

Estudos para Paz e Direitos Humanos da Universidade de Brasília - NEP
UnB, formularam emenda no sentido de suprimir a possibilidade de apli
cação da pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada corno
via

ha

sido aprovado no 1e turno. Coube ao INESC e à �I negociar a eme�

da junto aos lideres dos partidos políticos responsáveis em aglutinar

-

.J

-.
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B) O SINDICATO DOS JORNALISTAS DE SÃO PAULO PROMOVERÁ,

NO

DIA

21/09, ÀS 20:30HS, EM SUA SEDE, UM ENCONTRO DOS JORNALISTAS COM

AS

ENTIDADES LIGADAS A QUESTÃO INDÍGENA, COM INTUITO DE ESCLARECER

AS

DENÚNCIAS DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO" E TIRAR UMA POSIÇÃO

DA

REFERIDA CATEGORIA. PARTICIPARÃO DA MESA: DOM LUCIANO(PRESIDENTE DA
UNI,

CNBB), ANTONIO BRANDT(CIMI),E MAIS UM REPRESENTANTE DE: ABA,

JORNAL DO BRASIL, REVISTA SENH OR, JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO"
O JORNAL "RETRATOS DO BRASIL". ALÉM DESTES, ESTÃO SENDO
PARLAMENTARES, DENTRE OS QUAIS, SENADOR SEVERO GOMES E

E

CONVIDADOS
O

DEPUTADO

PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO, QUE TAMBÉM SERÃO CONVIDADOS A FAZER PARTE
DA MESA.
C) FOI ENVIADO UM TELEX EM NOME DE TODAS AS ENTIDADES ENVOLVIDAS
NA CAMPANHA PRÓ-ÍNDIO NA CONSTITUINTE PARA O RELATOR BERNARDO CABRAL,
DE

EM APOIO ÀS EMENDAS APRESENTADAS PELO DEPUTADO PLÍNIO

ARRUDA

SAMPAIO, SENADOR SEVERO GOMES E DEPU
LAfvlENTARES ENVOLVIDOS COM A

DO JOSÉ CARLOS SABÓIA. OS PAR
�
UESTÃ0 INDÍGENA ESTÃO BASTANTE TEMERO

SOS QUANTO AO DESTINO

-

4. DIREITOS
A) ENTRE

OS

FOI

DIAS

REALIZADO

EM

BRASÍLIA,

o

VI ENCONTRO NACIONAL DE SOLIDARIEDADE AOS POVOS DA AMÉRICA LATINA ,
PROMOVIDO PELO COMITÊ DE SOLIDARIEDADE DO D.F.. ESTE EVENTO TEVE
APOIO DO INESC, CESE E UNB, E CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO

DE

O

VÁRIOS

COMITÊS E ENTIDADES BRASILEIRAS, ALÉM DE REPRESENTANTES DO EXTERIOR.
A FINALIDADE DO ENCONTRO FOI AVALIAR A CONJUNTURA

POLÍTICA

LATINO

AMERICANA E INCREMENTAR FORMAS DE SOLIDARIEDADE PARA COM

OS

POVOS

IRMÃOS, PRINCIPALMENTE DE EL SALVADOR, NICARÁGUA, CHILE E

PARAGUAI.

BREVE, ENVIAREMOS AS RESOLUÇÕES FINAIS DO ENCONTRO.
B) COM RESPEITO À CONSTITUINTE, O INESC ARTICULOU

UMA

SÉRIE DE

AUDIÊNCIAS E REUNIÕES A PROPÓSITO DA VISITA DA DELEGAÇÃO DA ANISTIA
INTERNACIONAL - SEÇÃO BRASILEIRA - À ANC. A PREOCUPAÇÃO DA
üO !JBO l 0 1

1 .PC

1

Vt• 1,lfh 11

1
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SERÃO FEITOS AO PROJETO E SOBRE OS QUAIS A CARAVANA SUPRACITADA

DA

RÃ SEU APOIO.

3. QUESTÃO INDÍGENA

A) FOI JNSTALADA NO DIA 03/08, A COMISSÃO PARLAMENTAR

MISTA

DE

INQUÉRITO, CRIADA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO - CN N2 03, DE 1987, DESTINA

DA A APURAR DENÚNCIAS QUE VÊM SENDO FORMULADAS PELO JORNAL " O ESTA

DO DE SÃO PAULO º , REFERENTE A UMA CONSPIRAÇÃO INTERNACIONAL

ENVOL

VENDO RESTRIÇÕES À SOBERANIA NACIONAL SOORE A REGIÃO AMAZÔNICA.
A COMISSÃO FICOU ASSIM COMPOSTA:

SEN !\DORES DO PMDB:
NELSON

RONAN

TITO(fl!G), SEVERO GG1ES(SP), AI.MIR GABRIEL(PA) ,

WEDEKIN(SC},PQ\1PEU DE SOUZA(DF)

E

OLAVO PIRES(RO); DO PFL:

MENEZES( PA) E ALEXANDRE COSTA(MA); DO PDS:

DEPU'l'ADOS DO PMDD: ROBERTO Cl\RDOSO ALVES ( s))
O'l'ÁVIO BLÍStO(MC),

VASCO

ALVES(ES),

ERALDO TRINDADE( AP) E RICARDO

DO PDT: LYSÃNEAS MACTEL(RJ).
O DEPUTADO LYSÂNEAS

JOÃO

JARBAS PASSARINHO(PA) .
,

lJOsf; CARLOS SABÓIA(MA),

GJ DEL DANTAS (CE) ;

DO

Pl:L:

O PDS: GERSON PERES(PA)

ACIEb, AO ES�UDAR O REGIMENTO INTERNO

CPI MISTA, TENTOU ENCONTRAR UMA BRECHA
QUE SE AMPLIASSE O NÚMER

PERMITIR A REDRES8NTAÇÃO

e

QUE

PARA

DE MODO

A

ENTRETANTO, PARECE

QUE O PRÓPRIO REGIMENTO INVIABILIZA A AMPLIAÇÃO, POIS TERIA QUE REA
LIZAR UM NOVO PROCESSO, AUMENTANDO PARA 31 OS MEMBROS DA CPI.

CASO

ISSO VIESSE ACONTECER, PROVAVELMENTE, PERDERÍA-SE O EQUILÍBRIO ENTRE

AS FORÇAS PROGRESSISTAS E CONSERVADORAS. UMA TENTATIVA SERÁ

PELO RELATOR, SENADOR RONAN TITO, COM INTUITO DE ACRESCENTAR,
MENOS, O DEPUTADO PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO,DO PT(SP).

FEITA
PELO

A PRÓXIMA REUNIÃO DA CPI ESTÁ MARCADA PARA TERÇA-FEIRA,DIAlS/08 ,

DEPENDENDO DA CONFIRMAÇÃO DO PRIMEIRO DEPOENTE, O EDITOR RESPOt�SÁVEL
DO JORNAL "O ES'l'ADO DE SÃO Pl\ULO", JÚLIO MESQUITA NETO-QUE NÃO

COM

PARECEU À PRIMEIRA AUDIÊNCIA MARCADA POR "MOTIVOS DE SAÚDE".
l \IESC I st Hi.o aa Est ...dc S e ·E onôm1cos CGC 00580159/0001·22 SCS, O. 8, BI. 8, n9 50, 49 and., Salas 435/7 19 41
Supt,c l�rVtul,nc102000-CEP70.333 Br srl1a·DF T,.1.226-8093
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CONSTITUINTE: INFORMATI VO�NESC)

N2 22

BRASÍLIA, 14.09.87

1. CONSTITUINTE: BASTIDORES

APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE EMENDAS (MAIS DE

14 MIL} AO PROJETO DO RELATOR BERNARDO CABRAL, O PEQUENO

GRUPO

DE

TRANS

CONSTITUINTES "INFLUENTES" QUE SE REUNIA NO BANCO DO BRASIL,

FERIU-SE, AGORA, PARA O INSTITUTO ISRAEL PINHEIRO-CERCA DE 20KMS DO

.e

CONGRESSO NACIONAL. O OBJETIVO É "ENXUGAR" O TEXTO E "RESOLVER"

QUESTÕES POLÊMICAS. TUDO ISSO ESTÁ SENDO FE r·ro PELOS
DESRESPEITANDO A COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO E O

li

ILUMINADOS"

PRÓPRIO

CONGRESSO

CONSTITUINTE COMO UM TODO. A GRANDE MAIORIA DOS CONSTITUINTES
MEMBROS DA COMISSÃO ESTÃO REVOLTADOS COM O FATO. NA

AS

E OS

QUINTA-FEIRA ,

10/09, DEZESSETE CONSTI'I'UINTES PROGRP.SSIS'rAS E DE ESQUERDA INVADIRAM

O LOCAL DA REUNIÃO, PROTESTANDO, CM V ,·MÊNCIA,

CONTRA

A

"CONSTI

A VONTADE DA MAIORIA, FAZ

O

CONSIDE

PROJETO QUE SERÁ ENTREGUE AO

CONSIDE

- NA LEX;I'rIMIDADE DA CONSTITUINTE

E

NAS

2. REFORMA
A CNRA REUNIU-SE, EM 111/09, E DECIDIU QUE DE 26 A 30/09,

FARÁ

UMA GRANDE MOBILIZAÇÃO EM BRASÍLIA, COM CERCA DE 8 MIL CAMPONESES ,
VISANDO PRESSIONAR OS CONSTITUINTES, NA TENTATIVA

DE

MELHORAR

O

MINISTÉRIO

DA

ATUAL TEXTO DO PROJETO ELABORADO PELO RELATOR BERNARDO CABRAL.
DA PROGRAMAÇÃO CONSTAM ATOS PÚBLICOS NO MIRAD,

AGRICULTURA, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E RAMPA DO CONGRESSO;

E

VISITAS A PARLAMENTARES, O SIIOW "CANTO DA TERRA", ETC. A TODA

MOVIMENTAÇÃO, PRECEDERÁ

UMA REUNIÃO

t

ESSA

DA CAMPANHA COM AS LIDERANÇAS

PROGRESSISTAS NA CONS'l' fTUlN'fE, VISANDO DISCUTIR OS "DESTAQUES"
JESC;

MAIS:

QUE

CGCOO[,llü159 0001-22 ses, O 8 Bt. B, n<? 50, 4<? and., Salas 435 7 9/41
V�11.inc1c> 2 JOCJ CEP 70.333 13,asília DF Tet 226-8093
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Conselho de Se�ànça rejeita os
textos que �en1:lllciam a�o� do Cimi
Do Reportagem local

-

Os docwnentos denunciando a su
posta participação do Conselho Indi
,.enista Missionário • (Cimi) numa
'conspiração contra o Brasil" (e
envolvendo grupos indígenas da
Amazônia) foram considerados "im·
prestáveis" pelo assessor para ques
tões lndigenas do Conselho de Segu
rança Nacional (CSN) e comandante
da Marinha, Afonso Barbosa, 41. A
informação foi transmitida no último
dia 13, ao presidente da Coruerência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), d. Luciano Mendes de
Almeida, e a assessores do Cimi, pelo
senador Ronan Tito (PMDB-MG), 56
-depois de manter contatos com
Afonso Barbosa. O senador disse a d.
Luciano que o assessor do CSN foi
procurado, na Secretaria Geral do
órgão, por um homem que se apre
sentou como Mário Nogueira e que,
portando alguns docwnentos, anun
ciava a descoberta "de uma conspi
ração contra o pais" -através do·
Cimi. Ainda sugeriu que, para apre
'sentar mais detalhes sobre a denún
cia, necessitava do apoio do CSN, que
lhe daria garantias de vida, além de
cobrir as despesas com viagem ao
exterior (em companhJa da familia).
Ronan Tito disse, na reunião com o
presidente da CNBB, que antes de
ouvir a sua opinião sobre o caso,
Afonso Barbosa teria afirmado que o
CSN "já havia julgado como impres
táveis os documentos e como inverl·
dica .a conspiração denunciada pelo
sr. Nogueira".
Doesiê

De acordo com dossiê do Cimi
sobre as denúncias -concluído na
última sexta-feira e ao qual a Folha
teve acesso com exclusividade-,
Mario Nogueira procurou em junho a
sede da CNBB, em Brasllia, dizen
do-se amigo de d. Luciano Mendes de
Almeida. Recebido pelo subsecretá
rio-geral da conferêncía, cônego Cel·
so Pedro da Silva, entregou cartão
apresentando-se como presidente da
"Fundação Biblioteca do Desenvol
vimento Econômico do Brasil, capitu
lo São Paulo". Afirmou que estava
em busca de informações sobre
mineração em terras indígenas para
um trabalho encomendado pelo pre-

Acusação partiu de uma série de report,agen's.

Numa série de reportagens publi
cadas entre os dias 9 e 15 de agosto
último, o jornal "O Estado de S.
Paulo" denunciou "uma conspiração
internacional contra o Brasil" que
teria sido gestada pelo Conselho
Mundial de Igrejas (CMI), organis
mo ecumênico com sede em Gene
bra, Sufça -e do qual a Igreja
Católica-não faz parte. Sua execução
estaria a cargo do Conselho Indige
nista Missionário (Cimi), entidade.

vinculada à Conferência Nâcional dós
Bispos do Brasil, da Igreja Católica.·
A "conspiração" consistiria na
tentativa de religiosos e leigos envol
vidos com os índios de constituir, nos
atuais territórios brasileiro e vene
zuelano, um Estado ianomami, sub
traindo 14% da Amazônia legal do
controle estrito do Estado brasileiro,
mediante a imposição do conceito de
"soberania restrita" do Brasil sobre
as áreas
,
. indígenas.

sidente do Partido da Frente Llberal
(PFL), senador Marco Maciel. Em
reunião, na semana passada, com o
secretário-executivo do Ciml, Antônio
Brand, Marco Maciel disse que não
conhece Nogueira e nem lhe pediu
qualquer trabalho.
O cônego Celso encaminhou depois
Nogueira ao Ciml, onde conversou
com funcionários e selecionou, na
biblioteca, trechos de livros e artigos
sobre mineração em terras indJgenas
-voltando no dia seguinte para
receber fotocópias dos textos. No dia
18 de junho.., o cônego Celso recebeu
uma extensa carta, assinada por
Nogueira, identificando, na ação do
Cimi, "objetivos de desestabilização
do pais". Os advogados do Cimi
�ssaram, então, a procurar maiores
informações sobre o denunciante,
verificando que os dados COMtantes
em seu cartão·de visitas eram falsos.
Procurado .ontem, às 14h, no número
de telefone do cartão, em São Paulo,
Nogueira não foi localizado,· sendo
que a mulher que atendeu o chamado
disse "não conhecer ninguém com
este nome". Procurado depois, às
16h, no endereço do cartão -rua
Marquês de Cascais, no Brooklin,
zona sul paulistana-, Nogueira tam
bém não foi encontrado. Um morador
da casa afirmou que ele já se mudara
há quatro meses, enquanto a vizinha
acrescentou que "ele foi para Brasí
lia e de lá seguiria para o Canadá".
Na casa do Brooklin, segundo esses
mesmos vizinhos, nunca funcionou a
"Fundação Biblioteca do Desenvol
vimento Econômico do Brasil".

O primeiro documento julgado
"imprestável" pelo assessor do CSN
(e utilizado nas denOnclas contra o
Ciml) é uma carta que o secretário
do Cimi, Antônio Brand, teria envia
do a wn certo "sr. Loebens", na
Europa. Segundo os advogados da
entidade, a carta é falsa, tendo sido
apresentada sem assinatura, datilo
grafada em máquina manual (en
quanto os textos oficiais do Cimi são
feitos em máquina elétrica) e com a
data colocada à maneira inglesa
("BrasOla, junho 03, 1987"). Está
�gistrada, mesmo sem assinatura,
no 21° cartório de Notas de São
Paulo. O segundo documento é o
"digesto" (resumo) de uma reunião
que teria sido realizada nos dias 16 e
17 de junho, em Brasllia, entre
membros do Cimi, CNBB, Centro
Ecumênico de Documentação e In
formação (Cedi) e o próprio Noguei
ra, sobre Igreja e inélígenas. As
entidades envolvidas negam que te
nha ocorrido tal reunião.
O terceiro documento (entregue
é o texto
�r Nogueira ao CSN)
'Diretrizes Brasil nº 4 • ano O" e
atribuído ao Conselho Mundial de
Igrejas (CMI), com sede em Gene
bra, Suíça. De acordo com telex do
secretário-geral do CMI, Emfiio Cas·
tro -enviado ao presidente do Con
gresso coMtituinte, da Câmara e do
PMDB, deputado UJysses Guima
rães, à CNBB e ao Conselho Nacional
de Igrejas Cristãs (Conic)-, esse
texto "não existe ou foi simplesmente
forjado". CDERMI AZEVEDO)
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Terras indígenas
R ec .;,e

A questilo da exploraçlio mineral em território
in�ena, opondo mineradores e Conselho lndil�J ,
gemsta Mjssionário, deve ser postn a partir do
reconhecimento prévio do direito dos lndlos cm
manter e desenvolver seus usos, costumes e minérios nns terras indígenas, exercendo ím
Lradiçc'Jcs; SUD própria cultura, integrando um portante papel na preservação dessa cultura.
mesmo e único Brasil. E por isso o quadro deve
Em Pernambuco os problemas básicos não
ser, agora, desdramatizado. Um documento da envolvem minérios, mas são também graves.
juventude cstólicn austrfaca não representa Os thruká têm suas terras ocupadas por uma
nenhuma ameaça à nossa indcpendOncia, i1 agência do governo, a Semempe, e são mantidos
nossa soberania; ele se assemelha, mais dispersos. As demais tribos, xucuru, alikum,
propriamente, aos relat6rios da Anistia Interna- kapinawa, pancararu e kambiwa esperam a
clonai pedjndo democracia, o fim da tortura. E demarcação de suas áreas, o que até agora só
que sempre aceitamos com reconhecimento. foi obtido pelos lulni-&. Mas todos os daqui,
Ameaça real, hoje, é a exercida pelos palses como todos os demais espalhados por esse
industrializados, nossos credores, ou o receituá- Brasil grande, esUio prontos para serem
rio do FMI. Mas, contra esses poderosos, nossos assimilados pelo pais oficial, ,que executa, por
vezes até de maneira impressentida, uma
ministros se comportam educadamente.
E evidente exagero imaginar uma conspira- polJüca de aculturamento predatória que linda
ção internacional para bloquear os mineradores por subtrair dessa gente, hoje em processo de
em terras indígenas; em parte mesmo desne- • dispersão, o .que tem de melhor. Porque nem
cessllria porque grupos estrangeiros já contnr sempre os interesses econômicos devem preva
lam 38% das áreas bloqueadas por autorização Jecer. Por estranho que possa parecer, a
de pesquisas. Hoje, mais que nunca, temas que mineradores internacionais, e mes �o a algu
ser capazes de compatibiliznr as necessidades mas de nossas maiores autoridades, há valores
do pais no uso eventual dessas reservas com os maiores, que se relerem ao ,Próprio sentido de
conceitos básicos de relação com as populações oacionalidade. E por ísso a exploração de
indígenas: de proteção a terras e recursos minérios -como qualquer outra atividade
naturais nela existentes. O que nos levaria deve respeitar o direito dos índios a suas terras.
mesmo a admitir o próprio govemo como único Hoje, e se formos fortes e sábios, por multo
José Pnulo Cavalcnnti Filho
órgão com autoridade para pesquisa e lavra d<; mais tempo.
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Quriosas
. distorções
..
LYSÃNEAS MACIEL

pelo "antropólogo" Roberto Cardoso Alves.
Isto s ignl{ica · que é necessário .
•
buscar sempre o que há por atrás
dos discurso.s. lt preciso saber em •
1
CarlotDrummo
. nddcAndrado
nome de quais interesses têm·�
1
f
omos surpreendidos estes dias falado os "representantes do popela avalanche de noticias �ue vo".
principalmente o jornal •o
As acusações de ingerência são
1 Estado de S. Paulo" divulgou de falsas, por várias razões: o CMI
maneira canhestra e intencional- não se intromete nos assuntos
mente tendenciosa a respeito do internos de nenhum Estado em
que chamou de interferência, inge- função da 1'8lureza de sua atuação: ,
rência estrangeira do Conselho trata-se de organismo ecumênico
1 Mundial de Igrejas (CMI) e da que age através das igrejas filiadas
participação indevida do Conselho em ações tais como: desarmamenIndigenista Missionário (Cimi) nos to, descolonização, direitos huma
negócios do Estado, no que tange nos, Unesco, Unicef e Unicad. Seu
às terras indígenas.
trabalho é feito por intermédio de
· Curiosamente, na Câmara, vAri- posições reconhecidamente huma
1
os parlamentares que sempre se tútárias que nãoouincluem pressões
"lobbies" inter
calam quando os representantes do sobre governos
capital estrangeiro -via multina- nos à vida partidária de qualquer
clonais- dilapidam, invadem e pais.
saqueiam o pa i s, se encheram de
O que existe, na verdade, é um
"brio" e "ardor cfvico" na defesa conjunto de igrejas que não con
dos interesses nacionais e até CPis corda mais com a conivência e a
foram requeridas pelos conhecidos passividade com que determinadas
latüundiários desta casa, o que religiões tratam de assuntos tão
mostra ação inequivocamente li- prementes como miséria, explora- .
gada a interesses pecuniários e de ção, fome e genocfdio.
exploração de nações indfgenas
Há uma pergunta que ajudaria a
·(brasileiros legftimos); uma ação situar o problema: Qual o proveito
que, sabemos, será genocida.
que teriam o ConseUto Mundial de
Igrejas e/ou o Conselho Indigenista
Na comissão 'em que fui relator Missionário
se o solo indígena Cor
foi proposta a outorga de cidadania
vado? . Se não o for quem
aos índios, uma proposta aparen- preser
temente sadia. Mas a retirada da lucrará?
Para que �amos ter uma idéia ·
proteção especial aos tndlgenas
poderá significar a extinç�o de sua do atual quadro de exploração do
ettúa. Recusei a proposta, pois a subsolo brasileiro, passamos a re
mesma teria idêntico sabor àquela correr a informações recentemente
publicadas em ''O Subsolo Brasi
existente em uma Jei francesa que leiro
-consolidações estatfsticas
foi considerada um .avanço na
situação atual das concessões,
época e que dizia: "lt proibido da
autorizações de
tanto ao rico quanto ao pobre licenciamento,
de pesquisa",
idos
e
quisa
ped
pes
x
furtar pão e dormir debai o da
Conselho
pelo
realizado
trabalho
ponte" ·
Nacional de Desenvolvimento Cien- 1
Este o tipo de igualdade que se tffico e Tecnológico, sob coordena1 pretende dar aos índios conforme ção de Francisco Rego Chaves )
está lmpllcito na CPI requeri�· Fernandes. ·
_
Era uma ve.i um czar naturalista

F

que caçava homens.
Quandolhodlsseramquetnmbém
se caçavnm borboletas e andorinhas,
,êleliooumultoespantado
e achou uma barbaridade.

0

Segundó esse estudo, baseado em
dados oficiais do Departamento
Nacional de Produção Mineral
(DNPM), da área total Cem km2)
bloqueada por concessões de pes
quisa ou de lavra mineral, 38,1%
estAo cedidas a empresas estran
geiras (18,3% só para British Pe
troleum/Brascam), 35% às empre
sas privadas nacionais (6,3% só
para o Paranapanema) e apenas
26,9% às empresas estatais nacio
nais.
Quanto ao número de concessões
solicitadas, 42% se referem a
empresas estrangeiras, 28,8% para
as empresas privadas nacionais e
29,2% para as empresas estatais.
Essa é a situação atual da
profunda internacionalização e
'

privatização da exploração mine
ral no país e que representa a·
ver�de1ra ameaça à soberà&1-,
nacional e o esbulho dos interesses
brasileiros. A política mineral está
efetivamente fora do controle do
Esta do, pois o DNPM converteu-se
num verdadeiro "lobby" dos inte-:i
resses privados. Mas nada disso
vem chamando à atenção dos
constituintes ou da grande impren
sa nacional, que preferem atacar
sistematicamente os índios, as
igrejas e as entidades não-gover
namen,tais, como se estes fossem os
"conspiradores" contra a seguran-,
ça nacional e a integridade do:
.1
tei;-ntório brasileiro.

.

LYIÃNIAI MACIIL, 59, • dtpulado ledora! (PDT,RJ). J>

:.
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Cimi coiitrata presidente 1a OAB
para acionar judicialmente joTnal
• Da Reportagem local e
da Sucursal de Brasília
O Conselho lndlgenlsta Missionãrlo
(Cimi) contratou, na semana passa
. da, o advogado paulista Márcio
Tbomaz Bastos, p�ldente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), e seu colega Sérgio
Bermudes pa� moverem ação cootra o jornal "O Estado de S. Paulo",
com base no artigo 21 da lei nº
5.'JS0/67 (Lei de Imprensa), pedindo o
enquadramento de seu diretor responsável, Júlio de Mesqulta Neto, por
difamação. O motivo é a série de
reportagens publicadas pelo jornal,
e.ntre os dias 9 e 15 de agosto, em que
o Ciml é acusado de participar de.
"uma conspiração internacional con.tra o Brasil", envolvendo outras

entidades ecumênicas e os lndios da
Amazônia. Numa outra ação conexa,
os advogados irão requerer direlto de
resposta para o Cimi no "O Estado de
S. Paulo".
Para o delito de difamação, a Lei
de Imprensa prevê uma pena de
detenção de três a dezoito meses e
multa de dois a dez aal4ri_os minimos.
Os dois advogados trabalharão com
os assessores jurídicos do Ci.mi que
prepararam um texto jurídico básico
com o Ululo "Falsldadé documental
naa difamações F.atlcadas contra o
Conselho Indlgemata Missionário".
Thomaz Bastos e Sérgio Bennudes
lrlo também requerer, na próxima
semana, abertura de inquérito no
Departamento de Policia Federal
para apurar a autoria dos documen
_tos "Diretriz Brasil n º 4 - ano O",

atribuído ao Conselho Mundial de
Igrejas (CMI), com sede em �nebra
(Suíça); "Digesto de reunião infor
mal''. que teria sido reali%ada entre
técnicos da CNBB, Centro Ecumêni
co de Documentação e Informação
(Cedi) e Mauro Nogueira, que se
apresentou à CNBB como "presiden
te da Biblioteca de Desenvolvimento'
Eeonõmlco do Brasil, capitulo São
Paulo"; e "Carta de Antônio Branci,
secretário-execuUvo do I Cimi, a G.
Loebeos".
Quanto ao primeiro documento, por
exemplo -que teve sua autenticida
de negada pelo secretário-geral do
·Conselho Mundial de Igrejas, Emílio
Castro-, os advogados querem que o
jornal comprove ser "fidedigno",
como afirmou em editorial na página
gês de s� edição de 9 de agosj_o.
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CSN nega que documentos tenh�
sido 'conside�ados ''imprestáveis'�
O chefe de gabinete da Secretaria
Geral do Conselho de Segurança
Nacional (CSN) coronel Luiz Antonio
1 Ribeiro, 64, negou
• Rodrigues Menaes
ontem que os documentos denuncian
do uma suposta participação do
Conselho Indigenista Missionário
(Ciml) numa "conspiração contra o
Brasil", tenham sldo considerados
"imprestáveis" pelo CSN.
O coronel Mendes Ribeiro confir
mou que o senador Ronan Tito
(PMDB-MG), centro, -que teria
relatado ao presidente da Conferên
cia Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), d. Luciano Mendes de
Almeida, a opinião atribuída ao
. CSN- foi recebido na Secretaria
Geral do CSN. Ressalvou no entanto
que "em nenhum momento qualquer
assessor do Conselho teceu comentá
rio quanto à veracidade ou não dos
documentoo referidos nas reporta
gens do jornal 'O Estado de S.Paulo".
Esses documentos são uma carta
do S;eeretário do Ciml, Antonio Btand
e um certo "sr. Loebens"; um
resumo da reunião do Cimi nos dias
16 e 17 de junho, em Brasllia; e o
texto "Diretrlz.es Brasil n º 4 - ano
O", atribufdo ao Conselho Mundial de
Igrejas (CMI). Tanto o Ciml quanto o
CMI negam a veracidade desses
documentos.
Segundo o coronel Mendes Ribeiro,
principal assessor do general Rubens
Bayma Deop (minlstro-chefe do
Gabinete Militar), que é quem secre
taria o �N -«gão colegiado do qual
participam vinte ministros de Esta
do- "A Secretaria Geral do Conselho
desconhece a existência do mencio
nado sr. Mario Nogueira, que jamais
esteve nesse órgão". A Mario No
gueira atribui-se a entrega dos cita
dos documentos ao CSN.
A opinião atribuída ao CSN foi
divulgada pela Folha na sua edição

. de anteontem. A acusação de que
existe "wna conspiração Internacio
nal contra o Brasil" foi veiculada
pelo jornal' "O Estado de S.Paulo"
numa série de reportagens publica
das entre os dias 9 e 15 de agosto
õ.Jtimo. Essa "conspiração" teria
sido ldealiz.ada pelo CMI e executada,
no Brasil, pelo Cimi, entidade vinculada à CNBB.
A sua ação consistiria na tentativa
de religiosos e leigos envolvidos com
os lndlos de constituir nos atuais
territórios brasileiro e venezuelano
wn Estado ianomaml, subtraindo
14% da Amazõnla do controle estrlto
do Estado brasileiro mediante um
conceito de "soberanià restrita" do
Braall sobre as áreas indígenas.
· Dessa forma, se identificaria uma
estratégia internacional de domfnio
sobre a produção mineral do pafs e a
proteção do fndlo seria apenas. um
pretexto para encobrir as "reais
dos missionários". Essa
lntenções
.
poaslbi.lidade está sendo estudada
tanto pelo CSN como pelo Serviço
Nacional de Informações (SNI).
RononTito
O senador Ronan Tito disse ontem,
às 19h40, em seu gabinete, em
Brasma, que "é verdade o que a
Folha publicou ontem", acresceó
tando ter sido procurado, na primeira
semana de agosto, pelo comandante
da Marinha Afonso Bart>osa, que Jhe
trouxe documentos entregues ao CSN
por Mauro Nogueira. Ainda segundo
o senador, o comandante Afonso,
assessor do CSN para assuntos indf
genas, submeteu-lhe os documentos
para que desse uma opiniã� sobre
eles. Ronan Tito afirmou ter recebid°\
do comandante a informação de quei
o CSN julgava imprestáveis os do-·
cumentos e inverfdlca a conspiraçãd
neles aventada.
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Jndios pedem a ministr?,
que tire Jucá. da _Funat

'
BRAS{UA - Os líderes xavantes
lembrar que ps xavantes, "embora não
entregaram ontem ao ministro do Jnteestando.ainda na situação ideal", -São 0s1
rior, João Alvés, um documento enderemais bem assistidos pela funai, que só '
çado ao presidente José Sarney, assinado
este ano destfoou a eles recursos da
1
por 55 caciques, em que pedem a ' moraordem de CZS 27 milhões.
Jização urgente da Funai''. com a dcmis·
Os xavantes reclamaram também da
são imediata do seu presidente, Romero
insistência de Jucá em pôr a PoJíeia
Jucá Filho. No documento, os índios
MJlitar na porta da sede da Funai. "O
acusam a Funai de ter urqa "adminiStrapresidente da Funai tem é que assessorar
ção imoral", com mais de 4.500 funcioná·
os índios e não_ colocar a policia �ntra
rios, "muitos famasmas", que "têm gran·
eles. O_u a Fun� cumpre ª sua o��gação
des privilégiós, com salários altos, diárias
.
ou cntao v�ssa excelên �a fecha. ela di,
,em-hotéis de-luxo e outras mordomias··.
at:�flfefenQCJt:
,,0,dooumcnto ressalljfQy,e isso.ocorre: !s..,, , uma vez, e ena outt'9 ór�ão
. P.
·éüsfãs de.fome aoeoças m�cgurança e ,n �diSSe JÓ" mlursno o exdepucado �ário _Juruna, 1, e.ml)_ra;ido?��
" falta de'ãssi�t�n�/•'â� �vos indígenas.
falia de providências da Funjll em relação I
Romero Jucá, que .também particiao conflito entre ianománis e garimpeiros·
1 pou da audiência de uma hora e meia no
auditório do Ministério do Interior, não
e à prisão dos índios macuxis em Ro·
respondeu às acusações, mas voltou a
raima.
�

t
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·D.-Luciano�ev�la· e�con-iro com BayTna Denys

O presidente da Conferência Nacl
onJll dos Bispos do BrasU (CNBB). d.
Luciano Mendes de Aln\eida, 56,
disse ontem, em São Paulo, que se
reuniu. por inlclaUva própria, com o
mlnlstro-<:hefe do Gabinete Militar da
· Presidência da Rel>\1blica e secretá
rio-geral do Conselho de Segurança
· Nacional (CSN}, g�eral Rubens
Bayma Denys, em Brasflia, em 15 df!
ag06to, para debater a série de
denúncias do jornal "O Estado de S.
Paulo" contra o Conselho Indigenista
Missionário (Ciml), órgão vinculado
àCNBB.
Segundo d. Luciano Bayma Denys
lhe afirmou, depois de ter ouvido a
versão da Igreja sobre as denúncias
de .,wna conspiração internacional"
envolvendo o Cilnl, que só se deixaria·
levar pelos fatos e não pelas acusa
ções que constam dessas reporta
gens, embora possa haver posições
diferentes entre Igreja e governo
quanto aoa métodos de promoção dos
indígena.a.
Co.taCouto
, D. Luciano disse ter procurado,
: �. para discutir o mesmo
: assunto, o ministro-chefe do Gabinete
: Civil, Ronaldo Costa Couto.
Na opinião do presidente da CNBB,
.,nesse caso não está em questão o
.tema da soberania nacional, como

hlaoBa_clo_

D. Luciano, ..,...idento do CNBB

inicialmente poderia parecer, pois o
Ciml sempre defende a unidade do
pala, embora sublinhando o direito
dos indios à própria cultura e organi-•
zaçlo".
Segundo ele, "se a questão fosse a
soberania nacional e a ne<:eSSidade ·
de evitar ingerências multinacionais,
deveria e.xclulr-se, por coerência,
qualquer hipótese de exploração de
mlnério por empresas estrangeiras".
Quanto ao substitutivo preparado
pelo relator da Comissão de Sistematização, deputado Bernardo Cabral

(PMDB-AM), ·d . Luciano pediu
"maiores estudos sobre a posse da
terra por nações ln�enas nômades,
�r expulsão de suas terras" e sobre
'a garantia dos direitos adquiridos
pelos fndios em fase avançada de
aculturação".
·- '!' '· "'
Ele defendeu ainda a permanência
dos missionários "que reconhecida
mente defendem a causa indlgena
contra a entrada de empresas mine
radoras.e outr�" junto aos grupo., de
índios.
·

�04.
listagem dos parlam�ntares com os quais o INESC mantém con
tato, a partir da votação em segundo turno,·e da votação
final do projeto de Constituição. Continuidade do ttabalho
de ampliar a rede de consultores do INESC para um melhor
atendimento às solicitações dos parlamentares e da socieda
de civil após a conclusão da Assembléia
Nacional Coc1sti
tuinte.

•

1.5 - Remessa de materiais de subsídios �os parlamentares., entl
dades e consultores do INESC com o objetivQ de ampliar seu
nível de informação, dando-se prioridade em sua seleção ãs
áreas de trabalho mais importantes da entidade.

o segundo semestre de 1988 veio a confirmar previsões

avas

saladoras no que diz respeito à violação dos direitos humanos no
,.

Brà

nesse

sil. Tais violações fazem ressaltar dois aspectos importantes

Este

final de ano. Primeiro, com relação ao próprio Governo Sarney.

até julho se apresentava como omisso e, portanto, conivente com a bar
bárie e repressão desencadeada pelos setores mais conservadores da so

-

ciedade. Hoje, após os acontecimentos de Volta Redonda, onde o Exérci
to Brasileiro, com o consentimento do Ministro Leônidas Pires e
minação judicial do Juiz Moisés Gomes, invadiu a Companhia

deter

Siderúrgl

ca Nacional - CSN - assassinando friamente operários em greve,o Gover
no mostra a real dimensão de seu autoritarismo. E se apresenta

agora

como executor e cúmplice de atos arbitrários e violadores

direi

dos

tos e garan�ias do cidadão expressos na nova Constituição.
demonstração de forças, a resposta dada pelo governo no dia

Como

seguinte

ao da promulgação da nova Carta, coloca-se como uma amostra das
pectivas do entrevero de classes nos próximos meses, que

uma
per�

certamente

culminará nas eleições presidenciais em 1989. O segundo aspecto a re�
saltar, refere-se à própria experiência vivida pelo movimento popular,
após dois meses de Constituição em vigor. Está mais do que clara a re
lutãncia das elites conservadoras em acatar as conquistas

relativas

aos direitos e garantias individuais, coletivos, sociais e

políticos
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GSN: �·oocumentossão verdadeiros"
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O secrelàrlo-geral do Conse1 lho de Segurança Nacional
CSN - coronel Luiz Anlonlo RQ·
drlgues Mendes Ribeiro dcs
menllu. ontem. calegorlcamen
le. que o Conselho tivesse consi
derado "íalsos" ou "lmpreslà
vels" os documentos publicados
pelo Jornal "0 Estado de São
Paulo''. denunciando suposta
parllclpução do Conselho lndl
genlsta Mlsslonàrlo - CIMI numa conspiração Internacio
nal contra o Brasil.
Segundo o coronel Mendes Ri
beiro. "ê ralsa" a declaração
alrlbulda a membros do Conse
lho de Segurança Nacional re
Jcllando os documenlos denun
ciando a atuação do CIMI por
conslderâ-los ··imprestáveis''.
li:le não soube explicar a origem
da matéria contendo essas de
clarações tendo como ronte o
Conselho. mas disse que "eslóo
usando o órgão Indevidamente.

'

Talvez. alguém do ClMI esteja
se ullllzando deste arllíiclo na
tentativa de esvaziar a série de
denuncias que vêm sendo publl·
eadas contra ele".

SENADOR

o secretârlo-geral do CSN
conílrmou que o senador Ronan
'l'lto I PMDB-MG l de to man·
tcve contatos com o Conselho,
mas negou que em algum mo
mento tivesse sido feito q ai
quer comenta rio contra a vera
cidade dos documentos rc'reren
tes ao Conselho lndlgenlsta Mls·
slonàrlo. O coronel Mendes RI
beiro explicou que o Conselho
dc Segurança Nacional vem
acompanhando o assunto. "até
porque envolve a soberania na
c·1onal" da competência do ór
gão, mas não se posicionou so
l>rc o tema.
A •·conspiração internacional

contra o Brasil" vem sendo de-.
nunclada sistematicamente pe
lo Jornal "0 Estado de S. Pau
lo" em uma série de reporta
gens. Ela estaria sendo orques
trada pelo Conselho Mundial de
Igrejas 1 <CMI> - organismo
ecumcnlco com sede em Gene
bra. e a execução desta conspl
tacao estaria a cargo do CIMl.
órgão vinculado à CNBB-Con
rerêncla Nacional dos Bispos do
Brasil. da Igreja Católica.
m os
e
1
to� �irtid��. a ..�����I��:
ção'' consistiria na tentativa de
religiosos e leigos que traba
lham Junto aos lndlos de consll
lutr, nos atuais territórios bra
sileiros e venezuelanos. um Es
tado tanomaml, subtraindo 14'%
da Amazõnla legal do controle
estrilo do Estado brasileiro. lm·
pondo o conceito de "soberania
restrita" do Brasil sobre as
áreas lndlgenas.

ctf

1
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A.

CIMI tem ajuda estrangeira

Mlsereor·•, entidade
Internacional de apolo a
movimentos religiosos e
orgnnlzacões m lsslonàrias.
vem contribuindo com o Con·
selho lndlgentsta Missionàrlo
tClMll do Brasil com "somas
conslderàvcis". segundo cor
respondência enviada pela or
ganlzac;ilo a'Oom Jorge Mars
kell, da Prelazia de llacoalla
rn. no Amazonas . lamentando
ndo poder dar mais aJuda ri·
nancelra para uma ..nova eta
pa" do trabalho a ser feito Jun
to aos indlos Walmlri-atroarl.
A denuncia desse apoio ri·
nancelro internacional ao Cl·
MI partiu ontem do deputado
Nllson Glbson tPMOB-PEI.
que recebeu cópia da carta en
viada pela Mlsereor a Dom
Marskell. em março do ano
passado. A correspondência
Informa. ainda. que o projelO
do ClMI Junto aos Walmlrl
atrourl <conhecido por Mare
wa I Já recebeu doações de 22
mll marcos alemães por parte
da entidade.
Na carta, assinada por AI·
rred Ruppert. em nome do De·
partamento América Lallna.
a Mlsereor também critica o
projeto apresentado para
apolo. afirmando Julgar "co
mo menos prlorltàrlo ler e
manter um escritório especlri
co <com secrelàrla1 em
Brasilla, apenas para o Mare
wa. Em nosso ver. tais traba
lhos deviam e podiam ser as
sumidos pelo Secretariado Na
cional do CIM l, para o qual a
Mlsereor està contribuindo fl.
nancelramente com somas
_conslderàvels"!
· Cópia dessa correspondên
cia foi enviada também para o
L .

CIMl Nacional e o padre Egy
d10 Schwade. <1ue chegou a ser
expulso pela Funal da comunl
dactc lndlgena do Amazonas
onde atuuva. em fum.:lio de ln·
citamcnlo ao confronto com os
brancos. Em sua avaliação,
Mlscrcor Julga que "O traba
lho do Marewa Já mostrou e
mostra ainda resultados posl·
llvos , a nivel regional, nacio
nal e Internacional>. portanto
não vemos a necessidade ab
soluta de aumentar ainda a es
trutura deste movimento".

ASSISTl!:NCIA
Depois de relacionar a cor
respondência como "Outra
prova do envolvimento Inter
nacional em verdadeira cons-

plracão contra o Brasil, a par
tir do trabalho e dos obJellvos
do ClMI de dividir o território
e criar nacões indlgenas lnto
cadas". o deputado Nllson
Glbson apontou "revelações"
da própria carta da Mlsereor
para "comprovar o mau com
portamento do ClMI e o mau
uso dos recursos que recebe do
exterior".
A carta enviada por Alíred
Ruppert a Dom Marskell aln·
da admite a possibilidade da
entidade enviar novos recur
sos, caso a solicitação fosse
para aplicação em outras ati
vidades.
"Se fosse planejado um pro
jeto de assistência e assesso
ria direta com os lndlgenas
em questão tp.ex. no setor de
saúde, organização comunltà·
ria) poderlamos eventualmen
te tentar conseguir uma apro�
vação adicional < apesar do
item "a". acima menciona
do1 ". diz o texto de posse do
deputado do PMDB pernam
t,ucano. O Item "a'' da carta
lnrorma que o Marewa rol
apoiado por duas vezes pela
entidade, com um lotai de 22
mil marcos alemaes.
A Mlsereor tem sede na Ale
manha Ocidental e o pedido de
ajuda que motivou a carta ém
resposta - nova etapa do pro
jeto Walmlrl-atroarl - tinha o
número 23:1-0/215 A. A questão
do pedido, posteriormente.
ainda teria sido discutida pelo
próprio Ruppert em sua visita
ao Br11sll < hó,t>ede da Inspeto·
ria Salcslana em Manaus e
Brasllla1. conforme propõe a
carta em poder do deputado
Nilson Glbson.

Brasilia, 14 de setembro

de

1987.

Caros Amigos,
Estamos enviando-lhes um dossii elaborado pelo INESC, com

posto de vários documentos e matérias de jornais, relativos
núncias divulgadas pelo Jornal "O Estado de são Paulo",
CIMI - Conselho Indigcnista Missionário.

as

contra

Informamos que este dossiê foi, também, encaminhado

de

o

a

vários parlamentares, para que se posicionem a respeito do assunto.

Na certeza de que o material, ora encaminhado, ajudará na

análise da questão, colocamo-nos à disaosição para quaisquer outros

informes, caso ache necessario.

Sem mais, subscrevemo-nos
Cordialmente,

/

"

� l :" t

/(

,{_ft,!/,� etc' (ft;Ll

(�e:__

Iara Piet�ovsRy
Assessora de Questão Indígena

INESC lnsrnuto de Estudos Sócio Eco,1om,cos CGC 00�80159/0001 ·22 · SCS, O. 8, BI. B, n9 50. 4<? and., Salas 435/7/9/41
Supercenter Venimcro :?DOO CEP 70.333 Brasília OF
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cwiosas distorções
LYSÁNEAS MACIEL

·-feiro, 1.º de setembro de 1987

Era uma ,·ez um cznr naturnlista
quecaru,·11 homens.
Quando lhe disser:1,n que tnmbém
sec11çow1m borbolPt.1s eondorinh11s,
ele t,cou muito esp:int.1do
eachouumn b:irb:frid11de.

pelo "antropólogo" Roberto Cardo
Segundo esse estudo, baseado em privatização da exploração rnine;
so Alves.
dados oficiais do Departamento ral no país e que representa a
Isto significa que é necessário Nncional de Produçõo Mineral verdadeira ameaça à soberania
buscnr sempre o que M por atrás <DNPM), da árco lo!::il Cem km2> nacional e o csbulho dos intcrt'sses
dos discursos. f: preciso sab,er em bloqueada por concessões ele pes brasileiros. A polílíca mineral está
Carlos Orummond de .\ndró\dl'
nome de qu:iis interesses têm quisa ou de lavra mineral, 3fl,1% e(elrvamt'ntc fora do controle do
omos surpr�ndidos estes dins falado os "representantes do po- estão cedidas a empresas estran Est.ado, pois o DNPM converteu-se
pela avalanche de noticias que vo".
geiras C 18,3% só para British Pe num vcrd:iclc.'iro "lohby" dos inte
principalmente o jornal "0
As acusações de ingerência são trolcum/Hrascam), 35% às empre resses privados. Mas nada aisso
Estado de S. Paulo" divulgou de falsas, por várias razões: o CMI sas privadas nacionais (6,3% só vem chamando à atenção dos
maneira canhc-stra e intencional não se intromete nos assuntos para o Paranapancma) e apenas constituintes ou da grande impren
mente tcndcndosa a respeito do internos de nenhum Estado em 26,9% às empresas estatais nacio sa nacional, que preferem alélcar
sistemalicamenle os índios, as
que chamou de interferência. inge função da natureza dç sua atuação: nais.
rência estrangeira do Conselho trata-se de organismo ecumênico
Quanto ao número de concessões igrejns e as entidades não-gover
Mundial de Igrejas CCl\11) e da que age através das igrejas filiadas solicitadas, 42% se referem a namentais, como se estes fossem os
participação indevida do Conselho em ações tais como: desarmamen empresas estrangeiras, 28,8% para "conspiradores" contra a seguran··
Jndigenista Missionário (Cimi) nos to, descolonização, direitos huma as empresas privadas nacionais e ça nacional e a integridade do
terrilório brasileiro.
negócios do Estado, no que tange nos, Uncsco, Unicef e Unicad. Seu 29,2% para as empresas estatais.
às terras indigenas.
trabalho é feito por intermédio de
Essa é a situação atual da
Curiosamente, na Cãm:ira, vári· posições reconhecidamente huma· profunda internacionalização e
os parlamentares que sempre se nitárias que não incluem pressões
calam quando os representantes do sobre governos ou "lobbies" inter- r,,-----:-:-:--;--�;---:---""'._::-_=-=-:-::.
capital estrangeiro -via muJtina· nos à vida partidária de qualquer
cionais- dilapidam, invadem e pais.
saqueiam o pais, se encheram de
O que existe, na verdade, é um
"brio'' e "ardor civico" na defesa conjunto de igrejas que não con
dos interesses nacionais e até CPis corda mais com a conivência e a
foram requeridas pelos conhecidos passividade com que dclerminadas
latifund1arios deslél casa. o que religiões tratam de assuntos tão
mostra ação inequivocamente li prt'mentes como miséria, explora
gada a interesses pecunittrios e de ção, fome e genocídio.
exploraç5o de nações indígt>nas
Há uma pergunta qut' :tjudaria a
(brasileiros ll'gitimos); uma ação i-iluar o problema: Qual o proveito
que. sabemos, será genocid:t.
que !eri.im o Conselho Mundial de
Igrejas e/ou o Consdho lndigenista
Na comissão em que fui relator
Missionário se o solo indígena for
foi proposta a outorga de cidadania
preservado? Se não o for quem
aos índios, uma proposta aparen lucrará'?
temente sadia. Mas a retirada da
Para que possamos ter uma ·idl"ia
· proteção especial aos inrtígcnas
poderá significar a extinção ele sua do atual quadro de explornção do
etnia. Recusei a proposta, pois a subsolo brasileiro, p::issamos a rc·
mesma teria idêntico sabor àquela correr a inforn1açocs rC'c<.•ntcmcnlc
publicadas em "O Subsolo Brasi
existente em uma lei francesa que
foi considerada um avanço na leiro -consolidações eswlíslicas
época e que dizia: "f; proibido da siluação atual das concessões,
tanlo ao rico quanto ao pobre licenciamento, autorizações de
pesquisa e pedidos de pesquisa",
furtar pão e dormir debaixo da
trabalho realizado pelo Conselho
ponte".
Nacional de Desenvolvimento Cicn·
Este o tipo ·de igualdade que se tífico e Tecnológico, sob coordena·
pretende dar aos índios conforme ção de Francisço Rego Chaves
está implícito na CPI requerida Fernandes.
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abem bem os an�Ofl� que
a aêUSaçAo é urna es�Ç�á
rnalil ou meno!I cotísciente de
manl� � e organizar emo
ções, delimitando Crootelras. Quando
a acusação é promovida por um
órgão de grande penetração, como
um jomaJ da Imprensa dló..ria de uma
capital como São Paulo, convém
investigar quem são os personagens
envolvid0111 e que fronteiras se pre
tende traçar com tais ncusações.
O caso de que vamos tratar �a
série de matérias que o jornal "O
Estado de S.Paulo" publicou contra o
Cimi- merece análise mais cuidado
sa, pois estas acusações são referidas
como denúncia e, para o leitor, elas
assumem a dimensão da novela.
Uma denúncia implica, necessari
amente, a revelação pública de fatos
que devem ser fartamente evidenci
ados (o que não ocorreu). Já a novela
é um gênero que trata de fatos
humanos Cictici06 verossímeis, que se
assemelham ao real, mas não se
confundem com ele.
O primeiro capítulo desta novela
foi ao ar no dia 9 de agosto e o titulo
da manchete na primeira página
anunciava um tema que deveria
mobilizar toda a nação ameaçada:
"A conspiração contra o Brasil". O
final da primeira página desta mes
ma edição anunciava as cenas em
polgantes com que seria.mos brinda
dos nos próximos capítulos: "O
Estado denuncia a grande conspira
ção baseado em documentos fidedig
nos".
Quem são os personagens desta
"conspiração" que mereceram do
segundo jornal de São Paulo seis dias
seguidos de manchet.es de primeira
página (de 9 a 15 de agosto), com
editoriais e mais de dezoito páginas
inteiramente dedicadas ao assW\Lo?

l

SYLVIA OAIUBY NOVAES

éómo nas no� que seguem o
geneto folhetbteSto Q maolquel8mo é
aquJ elemento f\Jndamentàl. Os srandei vUdes sAo os mlsslobários do
Ciml (Conselho tndJgenlsta MJsslonário>, órgão vincillaáo à CNBB e que
encaminhou à ANC emendas propondo que o Brasil seja reconhecido
como um Estado pluriétnico e que se
demarquem as terras indígenas, garantindo aos índios o usufruto das
riquezas nelas existentes.
Os "missionários vilões" são, pelo
jornal, vistos como os grandes artffi.
ces de uma trama internacional cujo
objetivo máximo é a internacionaúzaçA.o da Amazônia.
Estes missionários, verdadeiros
traidores da pátria na ótica do jornal,
seriam os agentes representantes do
Cooselho Mundial das [grejas Cristãs. O elenco internacional é grandíoso. Além dos missionários -cuja
nacionalidade estrangetra é sempre
mencionada-, e do CMIC, a novela
conta com 46 mil jovens austriacos,
que encaminharam ao CongrC$80
uma moção solicitando que sejam
respeitados os direitos lndlgenas no
país.
Personagens importantes da novela são também os índios (as matérias
são acompanhadas de diversas fotos)
apresentad os como "i nocentes
úteis", verdadeiras "massas de manobra '' para os interesses internacionais.
Por trás de uma suposta pregação ·
evangélica junto aos indios estaria o
grande objetivo da ação missionária
no Brasil: a busca do ouro e de outros
minérios ainda não explorados no
subsolo indlgena. Até o mapa do
tesouro (veja só) estes missionários
tinham em mãos (lá na USP há
outros iguais).
Já ouvimos esta história antes.

-

Basta q�nos lembremos da relaêão
Eatado/Igreja 001 primeJl'tlS 8'leuloa
da colonização.
SabemOI que oa primeiros mlssio.
rulrios chegaram ao Braail em 1649,
com o go�erno de Tomé de SQuza. O
objetivo da vinda dos padres da Cia.
de Jesus era viabilizar a cooperação
entre índios e portugueses através
da Instrução e catequese ao gentio.
Neste sentido a aliança com a Igreja
era fundamental para que se pudesse
levar adiante a colonização, que não
conseguira o êxito desejado com o
sistema de capitanias here(litârias.
Intermediários nas relações entre
colonos e fndios os jesuttas se posicioruirà'm contra os interesses dos
colonos ,-dispor das terras indíge
nas-, tra formá- os em escravos e
fazer uso daS'mul.heres índias.
Certamente, como mos,trou Flores
tan i,�ernandes, a atividaae jesuJtica
contribuiu, tanto quanto a coloniza
ção leiJa, para destruir as, bases da
autonpmia tribal e reduzir as popula
ções nativas à domina çã o do branco.
Mas, ainda assim. os grupos indl
genas que permaneceram nas mis
sões conseguiram, por muito tempo,
colocar-se a salvo da ação dos
colonos. As chamadas "guerras jus
tas", só poderiam ser, a� meados do
século 17, emp.reendidas contra os
"lndios pagãos", fato que vinha a
reforçar a açao catequética. • ·
Mas, em meados do século 18 08
jesuitas Já haviam, aos olhos da
coroa portuguesa, desempenhado o
seu papel como agentes da coloniza
ção e agora eram vistos como
obstáculos para estes mesmos P.ropó
sitos. O pacto Estado/Igreja Já �o
satisfazia os interesses expansi01ll6 tas e Portugal não mais podia
admitir o privilégio legal que tinham
os jesultas para o trato com os índios.
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� 'i760, � se dá a questão da\

demarcaçAo dos Umttes dU tertaa

perleocentes a portuguesas e espa-,
ohóla (Tratado de Maari, 17$0) Pom
bal se decide .pela expulsão dos
Jesultas. O argumento oficial era que
os jesuítas estavam insuflando a,
resistência indigena que lmpedla a .
transferência de Sete Povos das
Missões para o domínio português. l
Qualquer semelhança com a novela
a que assistimos hoje oão é mera
coincidência. A ação missionária
junto aos índios só é aceita pelo'
Estado se se submete aos seus.
Interesses expansionistas.
Todos os erros e desacertos da àção
missionária são ignorados pelo Esta-,
do. Mas quando os missionários .
resolvem se posicionar em termos de,
uma legitima defesa dos interesses,
indígenas, como é o caso da emendac.
encaminhada pelo Cimi, são t\mea-1
çados com a expulsão do país.
Se antes a esquerda gritava "yan
kees go home", hoje são os setores,
maiS reaclonários, interessados em.
dispor livremente do solo e do subsolo
lndigena que levantam a bandeira :.,
contra os padres estrangeiros. O ·1
pretexto é impedir que os índios •
sirvam de obstáculo ao "desenvol-)
vimento" do pais. Mas seria bom
perguntar, desenvolvimento para;,
quem? A que preço?
Padres e índios já foram persona-,
gens de novelas. Talvez o "Estadão" :;
esteja querendo mudar de ramo, passando da noticia à ficção. Já.:,
contataram inclusive um obscuro
antropólogo venezuelano para escre- :1
ver os roteiros. Aguardemos os
próximos capilulos.

-------------..1
•nVlA (AIUa'I' NOVAIS. 37, ontn>pólogo, •
p,ofeu«o do O.po,,omOfll0 de Clb1ot Socio,a do
USP •_.. _,,do C-lro de lrobolho lndlg,,nb10,
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CORREIO BRAZILIENSE

O Ciml reune em Brasilla 1 o coordenadores regionais e asses sores

Cimi levai
jornal à
Justiça

o presidente do Conselho
lndlgenista Missionário.
dom Erwln Krautler. pro
mete ''desmontar Item por
Item das acusações feitas
pelo Jornal O EstadQ de S.
Paulo ao Címl". Dom Erwln
Informou ontem que o Con
selho vai processar o Jornal
por calúnia e difamação e Já
tem pronto o texto que deve
ra ser publicado em O
Estado - ocupando de três
a quatro páginas-, em de
corrência da Lei de Impren
sa. que estabelece o direito
de resposta.O Jornal acusou
o Clml de Integrar uma
conspiração para restrln.J!r
a soberania do Brasil s@re'\
a Amazônia.
�
\.yáglna9

Brasfl/a, segunda-feira, 7deselembro

,ivamos desmontar Item
por Item das acusações rei
tas pelp Jornal O Estado de
S. Paulo ao Clml" '(Conse
lho lndlgenlsla Mlsslonâ
rlo >. A afirmação é de dom
Envio Krauller. presidente
do Ctml. que esteve ontem
em Brasllla participando
de uma reunião extraordl·
nárla da enlldade. à qual
compareceram os seus 10
coordenadores regionais,
assessores e o bispo de Ro
raima, dom Aldo Mongla
no. Ele lnrormou a o
CORREIO que os advoga
dos contratados pela CNBB
<Conrerêncta Nacional dos
Bispos do Brasil I entrega
ram neste final de semana
o texto do Clml que deverá
ser publicado em O Estado
em runção da lei de lm·
prensa. que estabelece o dl·
relto de resposta.
O texto de três a quatro
páginas do jornal paulista.
que em agosto publicou
urna série de reportagens
denunciando o Clml como
lntegranle de uma conspl·
ração lnlernaclonal que vi
sova rcslrlnglr a soberania
tio Brasil sobre a Amazõ
nfa.
Além do direito de res
posta. o Clml enlrará com
uma ação para responsabl·
llzar penalmente O Estado
por calunia e dlramação.
Dom �rwln explicou que a
reunião extraordinária do
Clml tem como objetivo
principal razer uma avalia
ção "dos efeitos e da reper
cussão da campanha or
questrada contra a Igreja
Missionária e Lambém a
expulsão dos missionários
do Clml de algumas áreas
lndlgenas".
- A dlíamacão nós
agüentamos. mas o que nos
dói, no rundo da alma, é
que os lndlos não lenham
seus direitos assegurados
na fulura Cónstllul<;ão disse dom Erwln. ressal
tando que o substltullvo
apresentado pelo deputado
Bernardo Cabral retrocede
em relação ao que rol apro
vado tanto na Subcomissão
das Minorias como na Co·
missão da Ordem Social.
Disse ainda que o lexto está
aquém do que vigora na
aluai Conslllulc;ão.
o assessor Jurídico do Cl
ml. Jullo Galger, admite

• 1

que a "campanha promovli
da pelo Estado, cujos obfer
llvos eram o de criar !'m�
pacto e confusão, está obr
lendo resultados parciais"�
Oe acordo com Galger,"d
matérias do Jornal paulista
possibilitaram "um clima
que na prática objetivou
cercear a atividade mlsslor
nárla e por outro lado com•
ptexlflcou a dlscussãc,
bre os direitos lndlgenas na
Constltulnle".
. :

·sor

O problema, segundo elej
não se limita aos preJulzos
que a campanha causou ao
Clml. "Os prejudicados ro;
ram os indlso". lamento4
Galger. Dom Erwln acrés1
cenlou que o Clml ·•não l�f!l
nada a temer e nada a es,
conder. pois tem a cons•
ciência limpa". A exempl<i
de Galger, dom Erwln tam•
bém acredita que •·os ptln1
cipals prejudicados em to�
da esta polêmlca sãõ 'O�
lndlos".

'

Ele lembrou o ocorrido
em Roraima. na área Ya�
nomaml. "Um conflito en
tre os Yanomaml e os ga�
rlmpelros que Invadiram
suas lerras resultou na ex-,
pulsão de missionários que
atuavam a 120 quilômetros
do roco do conrtito". dlsse·n
bispo. perguntando em se.o
gulda: "llá explicação pa�
ra Isso'?" Para ele, tudo
não passa de uma "petse.'
gulc;ão à Igreja Missiona
ria. porque tem denunciado
os abusos e arbitrariedades
em áreas Indígenas''.
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FOLHA DE S.PAULO
Um jornal a serviço do Brasil ft

Severo Gomes

Cronologia de uma. ·' ·
conspiração -2 ..,..
A Assembléia Nacional ConsUtuinte evp/1,1i
para proibir a atuaç6o de mineradoras privadas'
em Areas ind[genas -velho principio '11111
obeclccido da _polfUca de mineraç'o. A tendlnc{J).1
sru.1J é conceder esto prfr1Jl'g10 li Unllo; qoo
coodurina II exploraçao, qua11do neccss1frt.��.,
atendendo a todos os cuidadoo dn polftfca
lndigcn.l.st.s pltra evitar genocldlo ou elnoddio!
ltforte fls,cn ou cultural das popul11ções.
Surprcendid:ls com l'SSB tC11dl!ncia da ConstJ,
tuinte, as empresas mineradoras eolouquect"
ram e artícularom com um certo Mauro
Rodrigues Nogueira um falso e megslómllD0
plano de cnlneraçtlo, que serviu do base para JJ
campanha lBnçada pelo }Ornai "O Esllldo de
S.Paulo". S6 lhes resúiva a força da mentira e'
da CJtltlrua. Por essa razao, aquelas empresas'
procuraram criar lates consumados e cons�
ram com seus ardis centen11s de concesslles
para pesquisa em áreas indlgcn3s. O digno
ministro Aureliano Chaves cassou as conces
s6es.
No dia 16 de agosto escrevi o Cbpílulo
primeiro deste roteiro de (aldeias que desp,.:rlou
interesse Mo surpreendente a I)('
de: o
,r sua
doe.asta Joio Batista Andrade 1 J
utillZBçDo. Hoje, no capftulo s, �1
u desta
hist6ria, é oportuno perceber que com a v/stiJ •
ofuscada pelo brilho do ouro, as mlncradorott
entregaram-se aos desatinos DJJturais do.9 q1.1t1
sAo acossados pelo tempo. Elas prttisnvam que
um segundo plano falso, uma fe(.-dJçSo dos atlOI
80 do que foi o Plano Cohen na déca,',1 de «J,
viesse ao conhecimento nacional, 1tntes que a
Q:msUtuinte estabelecesse normaS que garan
tissem um mfnimo de chx:tncia, capazrs,
•,
tnmbém, de evitar o genocídio.
H4 sempre Jnteligl!ncias ,·oll8das p.1ra 11
delesa do "mundo livre". O tcnent.e-coronlf
Oliver North di.sse durant& � depoimento no
Coflff1Y!SS<' dos Estados Unidos que nem todo o
dinheiro arrecadado no escAndalo '"fr,1-Con
tras" foi para a Nicarágua. Ums bo.1 p11rtc foi
empregadn no Brasil para ajudá-lo o fazer uma
"boa Con.sUtuiçAo". Curiosamente, est/J noticia
n4o foi publicada por estas bandas. Mns,
voltemos à cronologia dos fatos:
1 - Nesta linha de criaUvJd.llde surge com
nitidez o "pivot" do doc11menl.ário estampadQ_
em "O Estado". O até agora desconheci �
Mauro R. Nogueira. Ê ele quem esúl aparente
mente no centro da falsificaçifo de documentos
que levaram o referido jornal a combater .o
ent.reguísmo nacioflJll que se realizaria pela
curqplicidade da CNBB (Conleréncia Nacional
dos Bispos do BrasíJJ com o Sindicato do
Estanho da Maldsia. Um frlsson de ,cenofobia •
percorreu a espinha da RedaçAo do Jornal. . • •
2 - O ministro da Acromfutica, brigadeiro
OctJivio Moreira Lima, faz declarações em:(Olj-.
1 sanda o Plano Cohen, defendendo a l)lltria (1
desancando a Igreja .

**

� - O iHUmo número do semwrlo "Retz11r·
do BrasU >r revelou que a "Fundaç4o Blbllotkà
do Desenvolvimento Econ&nlco do Brasll"
alugara em S6o Psulo ums CBSB para a�!
diretor Mauro Rodrigues Nogueira, na roa dos •
Cascais n•
no BroolclJn. Acont.ece que:·p_
fiador cio aluguel foi o diretor da ml�radcÍN"'1
Pnranapanema, Acyr Bernardes. Poder/a:·_.,.,�
um acidente ligado A amizade pessoal, 1J4o·fon,,..-:,
ter a indigitada Fundaçllo alugado em Bru�.,..
para o seu engenhoso diretor uma outra c�1
na QI 14, conjunto 6, CJUlB 16, Lago Nóne,,.,.j.
Curlossmei1te o fiador 6 Hitler Nantes ·iigif"
Santos, chefe do escritório da Paranapanêmr:,
em Brasflls.
.:IJJ
Acontece que o Paranapanema é a minero.�.
rs com maiores Interesses nas JazldaJJ., em.·
terras indígenas. Na verdade já minera taa(V:;;.•
em terras ind/genns que desenvolveu a doutrtna.r;
-jA bastant.e aceiw cm certos círculos mili�-,,,,
res- de que OB padres tangem os índios comõ �
bandos de cabras, para fixarem residbiciá eht:
cima das min11s de ouro e/ou de estanho. fO:f'
yanomaml estAI> ns regláo estanilers ••tJo-<, '
Surucucu há cerca de t.rés mil ano,, segundo-ás•�
etndlofOBI)
,· •. <J,
4 - O presidente da CNBB const.Ut1it,.)
advogado, o presidente do Consel)>o Feder4l,cJ.«.,
OAB, Marclo Tomaz Bastes, para agir contra.o.,
sempre lembrado jornal, depois de ter anurjcli- •
do -em reunillo púb/Jca promovida pe1'
FundaçAo Pédroso llorta-, na Comissl<> de.
Finanças do Sénado, t.oda a criminosa moát.5-1�
gem da trama.
• ,..
5 - Foi (:onsutulda uma Comlsdo Parlame n
tar de lnquérlt.o do Congresso Nacional pa,.. ,...
·• J..t->
apurar BB acusaçDes.
"O Est.ado" vira agora suas batertu pano··
a�car a igreja da Venezuela. Pouca leitJ.l.fih,
para tanú> espaço. EsU, na realidade, mudaqda ••
o rumo para fugir de outros lllcitos penals,·fDÜ
dando impresslo 808 leltores que continua np � ;
mesma batalhll. O doloroso é o nosso caro e'·
enganado mlnJstro B1'06Sard que continua 'ad;,,
ú
rondo, enquanto a quadrilha que o engano Jf';�
...
...
�-,
estJI mudando derumo ou de pafs.
Imagi.nel, por causa do lntensse de Jolrtr_,
Batista Andrade, tres tomadas iniciais do mme..r,
com o presidente da Mineradora Ranger Sj�
(gostaria que fosse Mario Lago):
� .,
- Ele telefonando para influentes amlg0$!
hora de comprar ações da Ranger". Em oà't,rit; '
tempo: "Afora venda açoos da Ranger". 'DI '
para enteader?
_
- cercado de caciques da mnrgem esqui:rte
do AmRZ011as, ele mostra o que é o verdadeirr}
cristianismo, do progresso, do plbUco, 'da
....,
comida da cantina. Nilo 6 o dos padrecos,qu&,
querem manté-los na dura vida dns matas, pttta ,.
depois explorar as riquezas quando chegat.-1e-:;
hora do avanço lmperta/Jsta das M� capii._-1"
listas.
• ,,":
- O presidente da Ranger chsma o enc.ami- ._
fado da Are.a de mioersçlfo: "Sei que o nos.slf •
pessooJ vai querer comer as lndias. Mande:·
uamlnar com rigor. Nilo admito que algUént1..··�
.• • !venha trabalhar aqui com "sarampo".

:u,
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Krenak, de luto, faz
defesa dos indígenas

O lndio AilLon Krenak, ao
defender ontem no plenário da
Comissão de SisLemaLização a
emenda popular dns populações
indlgonas, nfirmou que o seu
gesto de pintar o rosto de prelo
era em sinal do luto e de proles
to coni.ra a campanha que
segundo elo vem sendo desen
volvido pelo jornal O Estado de
S. Paulo, envolvendo questões
de mineração nas terras indí
genas, e contra o que con· idera
retrocesso sobre os ponLos
defendidos polos índios cona
tanLli do ateprojcLo do relator,
depulndo Bernur<lc, Cobrai. em
rcluçüo no trabalho destinvol
vido no Comisc;lio da Ordem
Social.
"Os senhorl.'s sabem que o
povo indigona cSLl\ muito dis
tante de pocllir influenciar nos
destino11 do ílrusil. Somem tul
vc1. a purrc>h1 mais frágil dec;se
Hrnndc jo!(ll Ol' intl•rcsses''. dis
se Kr<'nnk cnqu1:1nt,o se pinLava.
"Espero nüo agredir. com essa
minha manifestação, o pro
tocolo dessa Casa. Mas a partir
dela os senhores não terão como
ficar alheios a mais essn agres
são ao nosso povo'', ressaltou.
Krenak explicou que o seu
proLesto cro uma maneira de
alertar os constituinl,es para n
necessidade de se reconhecer na
nove Carta os direitos origi·
nú rios dos índio� às terras que
habit,am, ucaLando os seus
valores e trndiçõt•s culLurais
com um pet.r1mõnio Ja ação e
abrindo uma t>erspc>ct,iva de
futuro hoje inexistt•nte para os
po.,.os indiH1mas Disse que o
prot.esto sen iu ainda para aler
tar os constituint.es sobre a
campe11hu difamatória que vem
sendo dc•scnvolvidu pela I m
prem,a: D1antt' da nossa di
ficuldade em inLerferir nesse
processo, inclusive por não Ler
mos dinhriro para sustent.ar
uma campanha de mídia como
esla, esperamos que o nosso
silíJncio e o nosso luto :;irvam
para acordar os constituintes".
S olidaricdade
Cerca de 17 parlamentares
acompenherum em absoluto
silêncio a munifestaç,io de
prolesLo de Krenak que. no
final, foi aplaudido de pé e
recebeu apartes rle solidariedade
dos líderes do PT. J>IYT', PC do

•

•

Josem.vGorçalvea

Krenak protesta em plenário
B e dos deputados José Carlos
Sabóia (PMDB-MA) e Rose
de Freitas (PMDB-RJ). Sit
bóia ressaltou que se a Cons
tituinte não for capaz de re
conhecer o dire1Lo dos indios à
terra, ela não reconhecerá o
direito à vida dessas popula·
ções. O depuLado Alceni Guerra
(PFL-PR), que presidia a
sessão, disse receber com muito
respeito o protesto de Krenak e
se aliava às palavras dos apor
teanles na solidariedade à causa
indigcna.
A emenda das populações in
dígenas, subscrita por 40 mil
pessons, defende. entre outras
coisas, o reconhecimento do
Brasil como Puís pluriétnico. a
demurtação em cinco anos das
terras indígenas conhecidas, a
posse permanente pelos índios
das riquezas do solo e do sub
solo em suas t.erras e a exclu
sividnde para a União na ex·
plorntào de minérios em terras
mdigenu:1, ouvidos o Congresso
Nacional e grupo de lndios en·
volvidos.

,ão Paulo. sábado, 5 de setembro de 1987
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1NDIO PROTESTA NA CONSTITUINTE
Ao defender ontem no plenário da
Comissão de Sistemafüario do
Congresso constituinte cm1:.11da do
intcia(iva popular em defesa das
comunidades indlgcnas, o índio AIIton Krenak pintou o rosto <foto) de
preto com uma tintura à base de
Jenipapo. Krtmak, coordenador da

campanha "O lndlo na Constlluin
te", disse que seu gesto simbolimva
o "luto" das comunidades indígena_s
pelos ''recuos" do processo consti
tulnte em relação aos direitos "do
nosso povo''. Além do discurso, Kre
nak (ez também, em sinal de pro
testo, aJguns minutos de silêncio.

.-
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D�putado _reage c,om pal�ytã9��
-·-- campanha por direitOs humanQ:�
·:
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precnsível que o cidadã0 japo. • .. ,.··I
'·
1' ,. , 1 .
n�TctsoTsuchikawa,voluntá·
( CAMARA OOS OEfllUTAOOS )
· · :- · ·. -· .. · : i. -: �_1_:,•'••
rio da Anistia Internacional, te·
)
n-,o
...,.,.
r
LID��U"'l
�
�
�"vn
�
�u�
nha arrêgalado os olhos ao re·
1
1
ceber uma men..;.agem natalina
//
vinda c!o outro lado da Terra,
Braehia, 07 da de� dt 1988.
"·,
do longínquo Brasil,mais precisarnente do_gabinete do líder do
0r. JUDI'ffl <XOIBY
· · ••·
PDS nn Câmara dos Dcpu·
15 NET 'It>
.· .•· · · · ·, ,· ·.. , · ·., · : ··r ·
tadoo, Amn.ra1 Nctto (RJ}. O
·
·
·
·
'A� 210'7
: . ,;. ,.,
cart!o, numa !alada lingü!stica
•j
1'ustnlia
que mistura um palavrão cm
ingtes com palavras francesas,
..,..
dii:ia: ''Buli shit i;our la Amnes·
/M�"r;t D��(ra��.. .
ty Internacional
Da mesma forma que Tetso, outrol 119 cidadãos de vá
rios países (Esudos Unidos,
Franç.,, Austrália e Itália entre
outros) receberam mensagem
ou ao.os.oou.o,istT/U>
. ..e·. ,:,. ,., . .'. :_..,1
semelhante do deputado brasi•
, leiro. Os frar\ce$es tiveram o
. b11JJ shil substitu\do por mtrdt,
Umà das corres pondências nataünas que Amaral Neto e&tá enviando
enquanto um cidadão portu. ,
,·. ·· •1. '
, ..
su!s foi d�catado, via postal,
nos seguintes term0$: "Se o senhor fa!a aqui dentro do meu �- Essa tal de exterior. Já pensou o q:ie pode pensar um
fra�. é nitrde. Se não, é m.. , mesmo, e Anistia é uma palhaçada, e cu não admito escandinavo que manda ur.u carta em
· cm dobro".
que venha me dar lição''. Amaral Neno defesa dos direitos humanos e rc�be um 1
A desaforada correspondência envia- declara-se ansioso !),'.:la ·reação dos cida- palavrão como resposta'/", questiona ele.
Carlos Alberto infonna que o Secn;ta•
dn pelo depullldo Amaral Netto e', segun- dãos que rect>beram sua mensagem. "Es· ·
do ele, a resposta mai� educada que en- tou esperando a resposta. Eles têm meu riado lotem.acional da Anistia, com sede j
em Londres, já recebeu os primeiros pro- 1
ê:ontrou ixira os 120 membros da Anistia, endereço, só quero v.:r", provoca.
O presidente da seção brasiléira da testos de cidadãos brindados com os car- j
que inwírlaram seu gabinete com cartas,
pedindo aooio na luta pda defesa dos Anistia Internacional, Carlos Alberto tões do deputado brasileiro. "Estáo todos
, direitos humanos e pelo fim da pena de Idoeta,avisa, no entanto,que o organismo simplesmente estupefatos", afuma.
Estupefação à pane, a Anistia Inter• ·,
morte cm todo o mundo. Amaral Netto, n�o pretende polemizar com o deputado.
ex-repórter, é defensor da pena de morte, "E uma pessoa que guarda raiva óa Anis- nacional conseguiu arrecadar com a Cam- 1
e amarga at� hoje a rejeição de sua tia, porque nós ajudamos a derrubar a panha "Direitos Humanos Agora", nada!
emenda pela Constituinte.
pena de morte na Constituinte", comenta. menos que 2,9 milhões de l!S.Slllatu.ras cm 1
"Foi o melhor que cu p ude �r. Eu
"Eu lamento duas veza, como prcsi- todo o mundo, pelo cumprimento dn De- ;
devia mesmo era mandai todos eles à dente da Anistia no Brasil e como contri- claraçào Universal dos Direitos HumaP.Q.P.", vocifera o parlamentar. "Eu não buinte, já que ele está u.sando dinheiro mos. Cem mil dessas assinaturas for:un
admito estrangeiro metendo o bedelho público p ara denegrir a i..-nagcm do pais no obtidas no Brasil.
u
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far o Orçamento da União para 1989. E a cimara e a S�nado fizeram ·um
"esforço concentrado" após

as

eleições de 15· de novembro até 15 de .de

zembro, quando se iniciou o periodo de recesso regimentar do Parlarnen
to. Nele foram votadas inúmeras mat.érias que tinham se

acumulado

du

rante o resto do·ano.
As ações mais importantes do INESC se deram dentro

deste

quadro politico de finalização do processo constituinte�,- a seguir,
de sua avaliação pelas entidades de cada área, em semin�rios
niÕes especialmente convocados para tal fim. Tudo isto numa

e

reu

conjunt�

ra marcada pela terrível crise econômica com suas consequências sociais
e politicas.
I

- ATIVmADJB:S GE!UUS

•

1.1 - Elaboração e remes:'a do "Informativo INESC" até o final do
prÓcesso constituinte, com frequência, em geral, semanal ,
via telex para 46 entidades denominadas "cabeça de rede",
por sua capacidade de multiplicar as informações recebidas
e para 210 entidades via correio.
1.2 - Continuidade e conclusã'o do trabalho de elaboração do peE_
fil de cada parlamentar, que será publicado em livro em f�
vereiro de 1989, visando instrumentalizar o movimento pop�
lar para uma continuidade de sua atuação no Congresso d�
rante a elaboração da legislação ordinária e complementar
e também para os processos eleitorais de 1989/1990.
Não foi possível concluir este perfil a tempo para servir
como referência para as eleições municipais de 1988, dado
o atraso do término da Constituinte e ao caráter analítico
que marca o perfil, necessitando seu autor possuir os dados
de an&lise fornecidos pelo computador do PRODASEN para con
cluir seu trabalho, e que só foram liberados após a promu�
gação da Constituição.
1.3 - Acompanhamento das votações realizadas em 22 turno,
pela
equipe do INESC, tabulação dos dados obtidos e sua remessa
a entidades solicitantes.
1.4 - Assessoria aos parlamentares na elaboração de Emendas para
a votação em Segundo Turno. Produção de·trabalhos para os
parlamentares para sua atuação no Congresso Ordinário
ou
em seus Estados, o que foi feito de forma limitada,por cau
sa ·do pequeno funcionamento do Congresso . Reavaliação da

e

'conceito de soberania, como·��·re;
antes neste continente. Qli 'reá'fméà
mtlltares ocuparam lrraçlon&lJr!çli�
a selva para simplesmente e,itrÊÍ��)a
às grandes transnactonals, ô mi>lW6r
f
exemplo dessa atitude preddtóhi lol
dodo pelo Brasil no famoso Pt<i �to
Jart. Mas há também o cas·o lin
Volkswagen, o da Fundação pt�'�
tantos outros projetos em que a so
berania nocional !ol vendida M'htU'l\
tJnaclonals, com conseq'Ufnclas trá
gicas para o melo ambiente e fflrl)0-:
pulações locais. Esta poUIJca de ocu
paç ão colonial Já demonstrou s� ln
vlabllldade, dos pontos de vista hls·
tórico e ecológico. A Ttansamnzõnl
ca e a Pertmetral Norte não fraoassà�
ram à toa". Para ele, projetos como
o s citados, ni\o apenas apidf'mao
ecossistema, mas também alo 1 1rr\l;
clonais. do ponto d e vista sóel�
, ,,,,, 1
econõmlco.

1
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GeopoUtica

De acordo com Luzardo, ·��
do que em qualquer outro lugar. a
soberania geopoUtlca nos palses
amazônicos está associada à co��.r
vação da floresta tropical e à p.rotc-
ção das etnias Indígenas. Não basta�
se Isso, é preciso lembrar a responsa
biUdade com a comunidade interna
cional.
Brasil, com 70� da Bacia
Amazônica, tem essa responsablllda
de em grau ainda maior do que Boli·
via, Peru, Colômbia e Vene'luela. O
que um desses países decidir afeta C)
outro e, por isso, é cada vez mais
importante a fixação de um Direito
Internacional de Bacias. O Impacto
ambiental é transfronteiriço e exlg�
realmente uma legislação Jntemaclo,
nal de controle. Qualquer rritériQ
unilateral em relação à Am:tzônla 6
estrelt.o e t.eré conseqUênc1ni; fatais
para a sobrevivência da jlumani
dade".
Com base nc-sse argumento. AJe
xandcr Luznrdo defende o ltcm da
emenda popu1a, do
p,01"'
a mineração em tem
tndlgcnas, porque. em sua
lo, ••a ml·
neraçào tem sido fa
•
\la amazônica. Os gar1mpelrOI do os maio
res depredadores. maa a técnica i,10derna. utUIZando bombas de sucção.
é ainda mais destruidora da capa ve
getal da florest.a tropical, Além disso.
�� mlneradCJrns uaam mercúrio e
rios. No
cc.:,tAir' .iam as á
mfnb,:o. é preciso p='impactos
amblt.,Lals da mine
•. Alexander Luzardo propõe uma nova legis
lação sobre mineração, que evite a
poluição dos mananciais e preserve a
floresta. "E, em defesa das popula
ções locais. não se pode, de maneira
nenhuma, permitir que a mineração
conduza ao desequll!btlo hídrico da
região e ambiental, em geral."
O deputado lndependet.e reco
nhece que o Pacto Amazônico se re
fere. em alguns artigos, à proteção
ambiental, mas ele acha que aquele
documento multilateral é multo mo
desto no que diz respeito ao assunto
e exige mui Lo mais do que aquilo que
estâ escrito. Seu projeto é promover
um grande congresso Internacional
de proteção da Bacia Amazônica e
de seus habitantes. A partir desse
congresso podens ser cttado um trui
tl tu to Amazônico, com o obJetJ.vo
fundamental de estimular a pesquts'a
científica sobre a bnclll e a região
como um todo.

o

fãº
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"A primeira tarefa deste �
to seria combater, sem clescanao.�
te proJeio brnsllelro de ocupaçlR�Jl
fronteira, o Calha Norte. Seus ruic,Qs
transfronteiriços são maiores dfQÜ e
as previsíveis conseqüências de. �u
fracasso. Não se pode prever s [U'hm·
�
1 to, simplesmente porque todes.,..as
tentativas do gênero, feitas d r!i �
século passado, fracassaram. A&�f
cessldades do Brasil são outr�,�rP.
Impacto humano e ambiental s�á
desastroso. Por isso. é preçiso par��fp
. ,,
Jé.". conclui.

de rãsilia�

BRASILIA, DISTRIT O FEDERAL, SÁBADO, 5 DE SETEMBRO DE 1987

em defesa
o índio Ailton Krenak pinta o rosto de preto. em sinal de
Luto
----------- luto contra campanha difamatória da imprensa. ao
emenda popular com 40 mil assinaturas em
da causa l•ndigena defender
favor dos dir�itos das nações indígenas (Página 31 _ }
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güe, que estabelece a educação dada
em dois idiomas, o materno, da tribo,
e o oficial, o castelhano herdado dos
conquistadores espanhóis Já há.
graças ao decreto, professores b!lfn
gües nas escolas primdrlas da Vene·
iuela. "Ou seja, houve avanços seto·
riais. mas não t}.â um corpo leglslatl
vo Integrado. E isso que estamos
buscando'', esclarece Alexander Lu
zardo. na pequena sala na bancada
do MEP.
"Nosso projeto visa a dcsenvol·
ver o conceito do lnterculturahsmo.
que � o que hâ de mals moderno e
mais Justo a respeito", explica.
"Mas, logo no primeiro artigo, o
proJeto reconhece o conceito lnt.egra
clonlst.a, consagrado na letra da
Constituição", comentou.
"'Claro", ele responde, "a Consti
tuição é uma lei-mãe, é a matriz. Nào
se pode pensar numa lei qualquer
que a contrarie. Acontece que a ln·
corporação de que fala a Constitui
ção pode ser feita de duas formas
bem dHerentes entre si: a compulsl·
va e a harmoniosa. Pode ser Celta
sem o reconhecimento legitimo dos
valores lndigenos ou pelo lntercultu
raUsmo. Na verdade, ao longo da His·
tôrta, o Cndlo venezuelano vem-se In
tegrando compulsivamente à socie
dade maJoritérla nacional. Das esco
las ao trabalho, esta é uma verdade
que ninguém pode negar. Então, re
conhecendo-se o caráter minoritário
das sociedades autóctones, é preciso
tomar prático o conceito aparente
mente teórico do lnterculturalismo.
trazendo para o pólo positivo o con
ceito jurídico de Integração. Aqul, di
ficilmente passaria um projeto que
estabelecesse o caráter plurlnacional
do Es�ado, como se pretende fazer no
Brasil. Isso, aqul, serviria até para
acirrar os ênlmos e despertar velhas
campanhas adormecidas. que não
são do int.eresse das comunJdades ln·
dfgenas". ele acredita.

Aliança

..

O deputado Alexander Luzardo
pleiteia o uso da legislação jâ exis
tente na Venezuela p ara a aplicação
de novos conceitos de proteção cons
tltucional às comunidades lnd(genas, o que ele chama de "dar um
o\râ9'lr operativo a uma bandeira.
que nonnaJmente tem caráter pouco

operativo". A Lei Orgênlca servirã fensável algo que falasse num Esta
para fazer. em sua opinião, com que do pluricultural ou multtétnJco, den
as comunidades Indígenas avancem tro do Estado nacional. Isso passaria
em suas conquistas, principalmente com mals facilidade, sem enlrent.ar
na aut.o-organização, "rompendo tantos obstáculos, e evitaria aquele
com o racismo que ainda existe aqui, risco de que falei do aproveitamento
no fazerem uma aliança com outros d o concel to da plurtnacional1dade
setores da sociedade". Segundo seu por correntes dirigidas pelos centros
racioc!nlo, é esse racismo mal Inten Imperiais".
cionado que preside a mâ lnt-erpreta
ção do conceito de nação indígena ou
Preservação
de autodeterminação Indígena. Este
� um conceito novo em antropologia
Outro caso que Alexander Luzar
e os jurlst.as ainda não têm facilidade
de absorvê-lo, pre[erindo a velha de do classifica co100 defeito na Inter
nominação de "tribos". Segundo ele, pretação de palavras é a definição de
"os Juristas tardam mnls em reco· "soberania restrita". Em desacordo
nhecer as novidades quando êlas não com tal conceito. pelo mau emprego
acontecem propruunente em seu ter das palavras, Luzardo pretende apre
sentar a questão em outros termos.
reno".

O projeto de Luzardo
O Projeto de Lei Orgônlc:a de Co·
munidadet> e Culturas Indígenas, pre
parado por uma subcomissão de seis
deputado!> federais, membros da Co
missão de Educação e Cultura da Câ
mara da Venezuela, tem 34 artigos,
nos quais i.e requer "a proteção das
comunidades e culturas indígenas, as•
,im como sua integmção e participa
ção intercultural na sociedade nacio
nal".

Pelo texto da comissão, presidida

pelo deputado Alexander Luurdo, as
crianças indigeJ\as serio protegidas
contra a intolerância polidca ou reli
giosa, a explo�io econômica e a dis
criminação racial ou de qualquer outra
natureza, devendo ser educadas no
idioma oficial castelhano e em sua lín
gua indígena. O direito ao culto reli·
gioso, a regularização da posse da tel'l'a
e sua permanência em territórios com
concessões mineiras outorgadas a par
ticulares são outros estatutos do proje
to, que prevê também um rerime espe
cial para as regiões fronteiriças com
presença indígena. O texto prttoniza
também a criação do Conselho Nado
nal Indígena, um órgão semelhante à
Funai, que não existe ainda na Vene
zuela. Por enquanto, as questões Indí
genas são tratadas por um departa
mento vinculado ao Ministério da
Educação, a direção de Assuntos Indí
genas.

E com medo desse tipo de preconceito e da mâ Interpretação do
conceito de autodeterminação que
Alexander Luzardo propõe a substitulção do termo "plurinaclonal", na
emenda popular do Ciml, por palavras menos chocantes, maJs de acordo com aquUo que ele define como
"cultura universal": "Seria mals de·

Segundo ele, "o problema é que a
soberania nesta zona está associada.
Inevitavelmente, ·à preservação da
Amazõnla. Tudo o que for feito par-a
destrulr o meto ambiente amazônico
é um at�ntado à soberania nacional,
sobretudo porque desestablllza a so
beranla das populações que estão na
área. Convém evitar a distorção do

O projeto define como comunida·
-dcs indígenas "aquelas que, compar·
lindo, em forma total ou parcial, sua
língua, CO!>tumes, organização sócio
cultural e étnic:a ancestral, conservam
o estado comunal de vida com base no
uso e desfrute comum das tenas onde
tradlc:ionalmenle moraram; assim co
mo os lotes demarcados histórica e le
galmente".

-Plurinac-ionalid
- ad_e,
conceito amplo demais
A amplitude do conceito de "plu
rlnaclonalldade", relvlndlcado pelo
Conselho Indtgenlsta Missionário
(Clml) no Brasil, contém um grave
i>ertgo: o de que europeus ou norte
americanos ocupem territórios em
âreas normalmente desabitadas e
possam. depois, em nome de La1 pre
ceito constitucional, desequilibrar a
vida politica de uma nação como o
Brasil. A advertência é feita pelo de·
putado federal venezuelano Alexan
der Luzardo. sociólogo formado pela
Universidade de Zülla e presidente
da subcomissão que está prepnrando
o Projeto de Lei Orgânica de Comu
nidades e culturas Indlgenas, naque·
le pa1s.
Luzardo é o que se pode chamar
de um militante da causa dos índios
venezuelanos. Ele esclarece que não
foi propriamente eleito pelo voto ln
dfgena, mas reconhece que foi sua
militância ecológica e em defesa dos
direitos humanos das populações in
dígenas que lhe garantiu a primeira
eleição para o Congresso. Indepen
dente, mas eleito numa chapa do Mo·
vimento Eleitoral do Povo, mlnOscu
lo partido de extrema esquerda for·
madt!...P<>r remanescentes da g\.\erri1ha castflsta que7nCenalõu as selvas
venezuelas nos anos 60, sob o coman
do do mitológico Douglas Bravo, Lu·
:zardo preside a subcomissão encar
regada de redigir o projeto das cultu
ras Indígenas, numa pequena sala da
bancada do MEP, no edlUclo adml·
nistrativo do congresso venezue
lanoL
Na pequena sala, que divide com
uma secretária. o Jovem deputado de
Zólla (34 anos, casado, dois filhos>
enLuslasma-se quando recebe a notl·
ela de que o Clml propôs uma emen
da à Constituição brasileira estabele
cendo a "plurtnaclonalldade do Est.a·
do''. "Na verdade. Isso parece um so
nho, mas, quem sabe, não é mesmo?
D e repente, a Igreja Católica tem
multa força no Brastl e consegue ra
zer passar a emenda. Seria um fato
extraordinârlo, em termos Interna
cionais."
De qualquer maneira, ao tomar
conhecimento do caráter seco e tele·
gráfico da emenda proposta, Alexan·
der Luzardo propõe o acréscimo no
texto de algum dispositivo que Uml·
te o caráter plurlnaclonal das popu
lações autóctones, para evitar aquilo
que ele prevê, ou seja, uma Invasão
Imperialista de populações de países
desenvolvidos. Tal invasão imperia
lista, segundo ele, Jé foi prevista num
llvro, por um de seus antropólogos
favoritoS', o brasilelro Darcy Ribeiro.

Racismo

.-

',
"A verdade é que essas naclonalldades européias vêm a nossos paies impregnadas de uma profunda
arga racista, como enclaves, e derodo grande desprezo às popu ações nativas. O prioritérlo deve ser
proteger os direitos das minorias autôctones, que são descendentes dos
primeiros habitantes do território,
garantindo-lhes o direito ao bllingüismo e ao interculturalismo.. Isso,
sim, teria, a meu ver, uma Justificativa até pré-legal. Da forma como estl\
a redação, tão abrangente, reconhe·
ço, seria um perigo para o Brasil e
para qualquer outro pais do contl·
nente. o risco é a substituição progresslva das bases ortgtnafs de sua
identidade por agentes migratórios
dirigidos pelo Exterior com o fim es·
pecúico de produzir mudanças na
correlação das forças poUtlcas e socials Internas. Essas correntes migratortas massivas jé produziram problemas geopoUtlcos nas Filipinas,
onde foi grande a importação de gente para ser utilizada na mão-de-obra.
Inslsto em que é preciso deixar bem
claro, na Const1tuJção, que o caráter
plurtnacional se refere apenas às et
nias autóctones. Genericamente, é
possível que empresas multlnaclo-

�
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nais ou países Imperiais possam dirl· •
gir enclaves com poder econômico
suficiente até para aspirar à direção
do poder poUtlco, chegando a indicar
ai.é ministros "
Alcxan der L u z ardo tem u m
exemplo mais -próximo a dar aos re
da�orPs da emenda popular do Ciml,
no Brasil: o da prÇ>prla Venezuela.
Ele acha que a emenda constltucio·
nal, que circulou no Congresso vene
zuelano, nos ad'os de 19'79 e 1980, nacionallzando imigrantes com poucos 1
anos de residência na Vene-zuela, é
um exemplo dessa "tentativa· de
substituição �as bases da nacionall·
dade" Essa emenda chegou a ser de
fendida - segundo ele se lembra por um dos mais ilustres poUticos
locais: o venerando senador oonzalo
Barrlos. presidente da Ação Demo
crática (AD), partido social-democrá
tico no poder na Venezuela. Apesar
dessa defesa feita por Importantes
hierarcas do maior partido poUtlco
do pais, a emenda não passou, segun
do Luzardo, porque a maioria das
regionais do próprio partido, forma
do na luta clandestina contra a dita·
dura de Pérez Jiménez, a rechaçou.

�'twt"

Lei Obsoleta

·

Eleito pelo Estado de Zúlla, habl·
·tado por lndlos guajlros, jupas, motl-1
lones e paraujanps, o deputado Ale·Xander Luzardo vem batalhando pe·
la aprovação do Projeto de Lei Orgã-·
nica de Comunidades e CUlturas ln·
d1genas, por um motivo milito sim·
pies: até agóra, o assunto é regido
por uma lei de 1915, chamada Lei das
Missões. Sua• definição desse texto
legal é dura: '!Esta é uma lei colonial,
com o velho esplrito conqulstador e a 1
linguagem colonial, que diz ser precl·
so 'reduzir e civlllzar as tribos e par
cialldades indigenas\ O pressuposto
desse Upo de diploma legal é que as
nações Indígenas tendem, lnevltavel
mente, a de$,aparecer". Pela lei vi-·
gente, o Estado garante a posse da
terra ancestral às tribos, mas cede a
administração da problemâttca lndt·
gena à Igreja CatôUca. Outro diplo
ma legal que a "LeJ Orgânica'' pretende arquivar é a chamada Lei dos
Resguardos, de 1909', sobre o problema especillco da terra. "Vinda do,es·
plrtto do século XIX, essa é uma lei
tip icamente etniclda", aoha Luzardo.

O problema
do índio na
Venezuela - Final

A democracia venezuelana sem
pre legislou, do ponto de vista do
}ovem deputado esquerdista. par
cialmente, a respeito dos indios. A
Constitulção do efêmero regime de
1947 jâ previa um "regime de exce
ção" e a "proteção das comunidades
lndigenas". A Constituição vigente,
de 1961, tem um conceito, segundo
ele, do "fraco jw1dico", Isto é, d1z que
os lndios são "suscetlvels de prote
ção" e lhes garante "direitos sociais".
A Lei da Reforma Agrâria, de 1960,
reconhece as terras onde eles sempre
moraram e há um decreto de 1983
sobre educação Intercultural bllin-
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O presidente da OAB �·.�
exanri.na docu1nentos F-i
1

",J

BRASÍLIA
AG@NCIA ESTADO

O presidente da Ordem dos Ad·
vogados do Brasil (OAB), Mârcio
Thomaz Bastos, contratado pela
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB> para dt>ícnder a entl
dade e o Conselho Indlgcnlsla Mis
sionário (Clmll das acusações publl
cadas em O Est1do de S. P1ulo, afir
mou ontem, em Porto Nacional, Nor·
te de Oolâs, que Jâ examinou as ma·
térlas do jornal e agora está. avalian
do o teor e a autenticidade dos docu
mentos divulgados. Sua primeira lm·
pressão é de que "os documentos não
têm a validade e a força com que
foram apresentados nas matérias''.
"Chego até a duvidar da autenti
cidade de alguns", frisou Thomaz
Bastos, pelo telefone, destacando
dois documentos: a ata da reunião
do Clrnl e a carta que teria sido escrl·
ta pelo secretário da entidade, Anlõ·
nlo Brandt. Hoje, o presidente da
OAB terd sua primeira reunlão com
a CNBB, para exame de algumas
providências, Entre elas está o direi·
to de resposta baseado na Lei de Im
prensa e a apuraçao pollcial da falsl·
dade dos documentos. Thomaz Bas·
tos atuará no caso junto com o advo
gado Sérgio Bermudez, do Rio de J anelro.

O defensor da ONBB e dO' 01ml
quer ainda investigar quem é Mauro
Nogueira, citado nas matérias de O
E1t1do e que se apresentou como re
presentante da Biblloteca de Desen• 1
volvlmento Econômico do Brasll. i
Thomaz Bastos <Usse ainda que val}
requerer ao E1t1do os originais d�
documtnlos publlcados,
1
''Quem dl.Z que os document9�;.
recebidos de Mauro Nogueira são
prestâvels não é o Conselho de Se
rança Nacl()i:tal. Eu é que afirmo q e
se trata de documentação imptestâ
vel e apócrifa", disse ontem em·�.
sllla o senador Ronan Tito, que
o relator da Comissão Parlam�
de Inquérito mista do congressõ t
a
clonál Instituída para apurar �· e
núnclas sobre participação do ClmJ
numa conspiração contra o
e
envolvendo a soberania nacloo
-so
�
bre os territórios lndlgena s r, :�e
1 •
existem Jazidas minerais.
J Í"'t,t
Ronan Tito esclareceu 4ue a-E1).
lha de S. Paulo atribulu·ln'e, na,.U
ção de ontem. declaraç�s qut nl\o
fe-z. E ratificou o que dlsie: "Alirmo
categoricamente que os tlocum,mtos
são Imprestáveis". O /parlamentar
adiantou ainda que esjses documen
tos estarão à dlsposlç ão de todoa,a
partir de hoje, com � tnstalaçlio da
,,., ••
CPI.
,

l1-

terá

••

•

FAfronta,violéncia e desrespeito�

Cardoso Alves
vai presidir
. ,.,
acomissao

Para comprovar sua dent)ncla de pio de São Gabriel da Cachoeira
(,
o deputado José outra (PMDB·
1 AMl denunciou ontem à Assembléia ajuda financeira da Coorrdenadorla (AM), Benedito Machado, "não tem
poderes para representar eda fede
1 Nacional Constituinte a ajuda flnan· Ecumênica de Serviço à Federação
1 cetra Que entidades liglldas à Igreja do Rio Negro, José Outra apresentou ração, e multo menos autoridade pa
1 prestam à Federação das Organiza· dois documentos que demonstram ra agir em seu nome", revelou o cons·
1 ções Indlgenas do Rio Negro, pro- "a petulância e o descaramento des· tituinte amazonense
A Comissão Parlamentar de In
, vando "a sua função desestabilizado- sas duas lnstitulções privadas'' (o CI
quérito formada no Congresso por
: ra das populações lnd!genas entre si mJ e a Cese). São duas cartas, envia·
José Dutra chegou à conclusão deputados
e senadores para apurai·
1 e destas em relação ao Brasil". o das em 10 e 23 de julho, de Salvador de que a atitude da Cese não é tão
as
"denúncias
de conspiração inter·
para
Manaus,
a
Manoel
Fernandes
: parlamentar afirmou que essa doaestranha quanto parece, jé que "Ma nacional, envolvendo
restrições à so
ção da Coordenadoria Ecumênica de Mollra, "que se diz assessor da Fede· noel Fernandes Moura é o homem do
nacional sobre a região ama·
: Serviço <cese} não passa de "mais ração das Organizações Indígenas do Ciml no alto rto Negro, Incumbido de berania
RJo Negro". Na primeira. agtndo "ri· desestabilizar as nações lnd!genas zõnica", seré instalada hoje em Bra
1 uma afronta. roais um desrespeito e
1 mais uma violência" do conselho lngorosamente de acordo com as de daquele pedaço do Brasil, lançando sma, às 15 horas. A CPI, de Iniciativa
do deputado Roberto Cardoso Alves
' dlgenfsta Missionário (Ctml>, que nt)nclas !eltns pelo jornal O Estado as contra o próprio governo brasilei CPMDB-SP),
resultou de matérias
1 apresentou emenda ao substltuUvo
de S. Paulo", a Cese "enfatiza que ro". Ainda assim o deputado estra
encaminhou através do Clrru a lm nha que a Cese tenha pprovado um publicadas pelo E,tado.
í do relator da ComJssão de Slstemat.l- portAncla
prometida" - C'L$ 126.336 projeto no melo lndlgena sem que a
f zação propondo autonomia e sobera- -. destacando
que essa Importância Flmal, "órgão te_deral Incumbido de
A CPI mista deverá ser presidida
ola das nações ind!genas sobre as
terras que ocupam. Essa lnlclatlva ajudaria a federação na sua ação de representar essas populações", te por Cardoso Alves, tendo como rela
' do Cimi, de acordo com José Outra, "consclenttzação dos indlos quanto nha tido conhecimento dele. Isso tor o senador Alexandre Costa (PFL
"visa a subtração de 10% do territó- aos males do Calha Norte e das mlne constitui, a seu ver, "verdadeiro e MA). Ela será Integrada pelos sena
rto nacional" em seu estado, o Ama· radoras". A segunda carta confinna a!rontoso desrespeito i'I admln1stra- dores Ronan Tito, severo Gomes, Al
. zonas. "para des!rute das poderosas o envio do dinheiro por banco, atra- ção pt)blica bJ'&Slleira e, ao mesmo mir Gabriel, Nelson Wedekin, Pom
i, nações européias e de suas empresas vés do Conselho Indlgenlsta Mlssio- tempo, se transforma num sério pro peu de souza e Teotônio Vilela Filho,
nãrio Norte I, e ressalta a nece<:slda· blema de segw-ança nacional", pois do PMOB; Alexandre costa e João
transnaclonals de mineração".
o parlamentar amazonense lem- de de ser enviado um "relatório de "tanto o ClmJ quanto a Cese se lnsur- Meneses. do PFL: Jarbas Passari
ativid ades" e a •·pn·s taç o de em contra um projeto federal que se nho. do PDS: e pelos deputodos OI·
1 brou a denuncia feita pelo estado,
implementa nas ãreas de nossas dei Dantas, José Carlos Sabôía, Otá·
reaflnnando que o Oimi é o "agente contas".
frQnt�lras" - o Calha Norte, de "pro vio Elísio, Cardoso Alves e Vasco Al·
, lntemo de uma organização externa
.. De forma estranha e �t'm ne tunda significação para ocupação e ves, do PMDB; Eraldo Trmdade e
que responde pelo nome de Conselho
Ricardo Flllza, do PFL: Gérson Pe
, Mundial das Igrejas Cristãs º. Em sua nhuma jusWlcatlva que se po. sa en desenvolvimento da região".
rez, do PDS: e Lyséneas Maciel. do
oplnlão, o Clmi "se arroga o d.J.relto tender - notou o deputado José Ou
José Dutra pediu que seu pro PDT.
� de se intrometer nas nossas questões tra-, ambas as cartas não são dlr!gl
econõmJcas e de desenvolvimento, das ao presidente da Federação das nunciamento e os documentos apre·
Reunidos em Belém, os bispos
ffll:Oberto pelo manto do mJsslona· OrganiZações Indígenas do Rio Ne sentados sejam entregues à comis
1
liamo cristão e pela farsa da presel'- gro e sim ao senhor Manoel Fernan- são parlamentar mista de inquérito da regional Norte n da CNBB critica
1,yação dos usos e costumes l.ncU des Moura", que, de acordo com o 1 instituída para lnvesUgar as denún ram "a campanha programada de di
famação contra a Igreja".
representante da Funal no municf- cus do Estado.
l genas".
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JOSE NÊUMANNE PINTO
Envi.do ••P!c:ial

CARACAS - Correntes
.migratórias procedentes de
países europeus chegam ao
Brasil, ocupam áreas geográ
ficas ainda desabitadas e ter
minam por influir decisiva
mente na vida econômica nacional,
passando daí à inter/

-

ferência e ao desequilíbrio
político do Estado brasileiro.
Tais correntes de mão-de
obra seriam dirigidas por em
presas multinacionais ou pe
los países desenvolvidos, os
chamados "centros impe
riais". Este é o perigo que o
çieputado venezuelano Ale-

xander Luzardo prevê, caso
seja aprovado o conceito de
"plurinacionalidade", conti
do na emenda popular proposta
pelo Conselho Indige
lnista Missionário
(Cimi) à
Constituinte brasileira. Elei
to como independente na
chapa do ultra-esquerdista
Movimento Eleitoral do Po-

vo, o deputado, que é sociólo
go, propõe a modificação da
redação do artigo, dando-lhe
detalhes mais ricos que dei !
xem clara a aceitação do sta-:
tus de nações apenas às au-'
tóctones, instaladas em terri
tório brasileiro desde o perío
do anterio, ao descobrimen
to. O parlamentar. encarregado da redação de um Projeto
de Lei Orgânica de Comurµµ
des e Culturas Indígenas, ora
em tramitação no Congresso
Nacional, em Caracas, propõe
· também outra alternativª:,, a
substituição da palavra pesa
da "plurinacional" por -ter
mos mais leves como "PR!-rt
cultural" ou "multiétnico':,s--.

-

-
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JOSÉ NEUMANNE Pl�TO

Enviado especial

CARACAS - O deputado esquerdista Alexander Luzardo, autor
do Projeto de Lei Orgânica de Comunidades e
Culturas Indígenas, em
tramitação no Congresso venezuelano, propõe
qúe o Conselho Indigenista Missionário - Cimi - modifique o prime i r o artigo de sua
emenda popular à Constituinte brasileira. Em
sua opinião, o conceito

-

de ' plurinacionalidade"
é amplo demais e pode
provocar uma "invasão
branca" e imperialista. 1
Ele teme que, se não fi
car bem claro o caráter,
autóctone das nações, j
territórios brasileiros se
jam ocupados por inva
sores, dirigidos por em
presas multinacionais
ou "países imperiais",
que poderão provocar
desequilfbrios econõmi
cos e alterar significati
vamente a vida politica
Pagina•
nacional.

-

Domingo CzS 23,00

U que diz a Cons�ituiçdo).
.--------------, É o segutnte o texto do

CONSTITUCION
Constttutçdo da
República da Venezuel�,
DE LA
publtcada em
23 d� Janetro
REPUBLICA DE VENFlUELA de 1961:
arttgo 77 da

((IACCTA onctAi. N• 1.61 - CXlAAOROINAAIO,
Ot ll Ot CNCRO Ot 1961)

..

�lllllll!IOA 11, 1 Dl lA CONITITIICION
DIIIIICNDA Nt 2 Di lA CONSTITIICIDN

"",

"O Estado propendera a
melhotar as condtçôes
de vida da populaçqo
camponesa. A let
estabelecerá o regtme de

exceção que requetra a

proteção das
comunída(les
de indígenas
e sua tncorporaçlío
progressiva à vida
da Nação".
t:IIITORIAI. "IA Ttmn,:·
O artigo faz parte do
ltlla. MI.SI.U • SIIJLGa
Capítulo
rv, relativo aos
CAIIACAS
"Direttos
sociais".
L-----------.....

.
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E o CSN confirmá que
hcon1panha as denúncias
1

:
•

BRASÍLIA
AGtNCIA ESTADO

,
O Conselho de Segurança Nacio
nal (CSN) desmentiu ontem, catego
ricamente, que tenha classificado de
"lmprestáveb" as denuncias pubU·
cadas pelo jornal o E1t.ado de s. P.au
lo, que apontam o envolvlmento do
Conselho Indlgenista Mlsslonárlo
(Clml) numa conspiração est.rangelra
para retirar a soberania nacional so
bre terras indígenas na Amazônia.
Segundo informou o chefe de gabine
te da Secretaria-geral do órgão, coro
nel Mendes, as demlnclas estão sen1 do objeto de 11m cuidadoso acompa
nhamento e, por isso, não são descar
tadas.
A lnfonnação de que o CBN teria
descartado as demlnclas foi atribuí·
da pelo Jornal Folha de S. Paulo ao
senador Ronan Tito (PMDB-MO),
numa suposta conversa com o asses
sor para questões indígenas do Con-

s e l h o , comJndante da Marinha,
Afonso Barbosa.
O coronel Mendes con!inpa a visJta e a reunJão com o senador, "mas
em nenhum momento qualquer dos
membros abordou aspectos sobre a
veracidade ou não dos documentos".
Não é verdadelrlí,. portanto, a versão
do senador. relatada pela Folha, ao
presidente da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Lu
ciano Mendes de Almeida, e.a asses
sores do Clml.
O coronel Mendes negou ainda a
Informação do senador de qqe o CSN
recebeu os documentos denuhclando
a conspiração Internacional das
mãos de um homem chamado Mârlo
Nogueira. Na verdade, aflnnou o co
ronel "este homem nunca esteve no
consélho, nem o conhecemos".
O Conselho de Segurança, de
acordo com o coron�11 normalmente
acompanha o not1c1ano da Imprensa
sobre os diversos temas que dizem
respeito à segurança nacional.

•

· .Presidente.garallte
•
•
norma const1tuc1on
"Na Vene-zuela, a populaçlo in
está amparada peloa mes
mos direitos do resto da população e
ainda, consUtuclonalmente, estão
previstas medidas de proteção espe
cial e se promove sua incorporação
à sociedade, sem que seus traços
culturais sofram com isso." Esta de
claração to1 feita, com exclusivida
de, pelo presidente da Venezuela,
Jaime Lusinchi, a O E1t1do. O presi
dente esclareceu ainda que, "em re
lação à exploração de recursos rn1nerals, o Estado vene-zuelano tem o
controle absoluto sobre tais ativida
des·•.
o presidente Luslnchi recusou
se, contudo, a comentar a forma co
mo se administra as rn1norlas indf
genas e as normas que regulam a
lavra mineral e outros recursos em
terrlt.órlo brasileiro. "Trata-se", de
clarou por escrito, em resposta a
uma pergunta, também felta por es
crito, "de uma questão de $Obera
pta, que, presumo, deva estar atendiaena

Jaime Lusinchi

dlda adequadamente. mediante leis
e med.ldaa covemamentals". Num almoço, na Casa Amarela,
sede da chancelarta venezuelana, o
rn1nlstro das Relações Exteriores da
Venezuela, Slmôn Alberto ConsaM,
admitiu, ln!ormalmente, a cotnc1t\êncla, denunciada pelo senador da
oposição Valmore Acevedo, entre a
ocorrência de minerals e a re1vind1cação de soberania restrita sobre
terrltôrlos indigenas. ''Parece que,
no caso, os m1salonárlos se preocu
pam multo com Interesses terrenos
e se esquecem um pouco dos inte
resses extraterrenos, sobrenatu
rals.'' Depol5, em tom sérto, Consal
vi comentou apenas o segulnte:. "Os
lanomanls, para dar um sô exemplai
são cidadãos venezuelanos como
nóa. Não hé por que dl.acriminé-los".
O comentário foi feito a respeito da
poa&ibllldade de se considerar a na
ção lanomanl à parte da nação vene
Zllelana.

Slm6n Alberto Consalvl

.02.

O periodo tratado neste Informe àbrange de julho a dezembro
de 1988. Ele contém as atividades do INESC desenvolvidas neste espaço
dé tempo, tendo como referência o.Plano de Trabalho para 1988,· princl

--•

palmente aquelas atividades definidas como prioritárias pelo

to: Direitos Humanos, Solidariedade Internacional, Questão

Institu

Agrária,

Questão Indígena, oivida Externá·.
A nivel politico-institucional o segundo

semestre

do

ano

foi marcado pela realização da votação em Segundo �urno do Ante-Proje
to de Constituição, por su� aprovação final pelo Plenário,pela promu!

gação da nova Constituição brasileira a 5 de outubro..

O INESC já distribuiu o documento "A NO\lA CONSTI'IUIÇÃO:

AVALIA

ÇÃO [X) TEXTO E PERFIL [X)S CONSTITUINTES" elaborado, por sqa solicitação, p�
lo ex-deputado, professor da UnB,

advogado

e consultor do Instituto,

João Gilberto Lucas Coelho. Nele são analisados os avanços e retroce�

·· e

sos da nova Constituição, do ponto de vista das proposições populares
feitas

à

Assembléi.a Constituinte e defendidas pelos parlam_entares

mocratas. Também, foi feito um perfil, contendo a análise da

de

atuação

de cada parlamentar, tendo como base suas votações desde as sub-comi�
sões temáticas até o Plenário, no tocante a 25 pontos fundamentais p�
ra o movimento popular que, através de seus setores organizados, est�
ve presente durante todo o processo

constitucional em Brasilia. Este

perfil será lançado em livro em fevereiro/89, com o título
da Constituição e dos Constituintes". O trabalho

de

"Por

dentro

coordenação

da

pesquisa e de redação do texto foi realizado por Antônio Carlos Nantes
de Oliveira, consultor do INESC, ex-deputado, advogado,
Assessor do Senado. Portanto, neste Informe,

nao

�

economista,

sera feito este tipo

de balanço.
O Congresso Nacional Ordinário, como no 12 semestre, funcio
nau muito pouco. A Comissão de Orçamento se reuniu para analisar e vo

-

o congresso i..nstiila �,...i
CIPIT hoje ou a:manhã.

pela Imprenso. O presidente da CPI
deverá ser o deputado Cardo110 Alves
e o relator, o senador Alexandre Cos·
ta (MA), ou o senador Jol!.o Menezes
.,
A Comlssào Parlamentar de In <PA), ambos do PFL.
quérito do Congresso Nacional (de
Integram a CPI os senadores Ro
senadores e deputndosl "para apurar
denuncias de conspiração lnterna nan Tito (MO), Severo Oomes (BP),
clonnl, envolvendo restrições à sobe Almlr Oabrlel (PA), Nelson Wedeldn
rania nocional sobre a ncglOo Amn (SC), Pompeu de Souza (DF) e Teot.õ
zOnlcn". dcvcrõ ser lnstolodo hoje ou nlo Vllela FUho CAL) e os deputadoa
omanhà. A CPl mista foi p,:oposta Oldcl Dantas (CE), José Carlos 80·
pelo deputado paulista Roberto Car bolo (MA), Otávio Ellslo (MO) e vas·
doso Alves, da direção nacional do co Alvrs cEB), pelo PMDB: deputado
PMDB, com base cm matérias publl· Oerson Perez (PA) e senador Jarbas
Passarinho lPA), pelo POS; deputa·
cadas pelo Estado.
do Ernldo Tr1ndade (AL) e Ricardo
Parlnmcntnrcs do PMDB preten Flüzn (PF.), pelo PFL; e deputado LY·
dem tcclumnr dos lideres Fernando sêneas Maciel (RJ), pelo PDT.
Henrique e Luiz Henrique a lndlcn
Ont.cm, o deputado Gustavo Fa·
ç!'lo de deputados notoriamente ta
vorâvels à ntunçào do Clml na n.e ria (P.MDB·RJ), autor de vârlos pro
glào Amnzônlco Pt!la avallnçllo fel nunciamentos sobre a ação do Ci1n1
La, dos 18 membros do comlssno dt'Z nn Amll7.0n1n, afirmou que l.rla recla
sào cunsld�·rudus u ltlvor do Clml e m nr do Jldcr Lul'l. Henrique a sua
eontru os denuncias apresentadas nl\o-lnclusllo na CPl mi.ata.

•

BRASÍLIA
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O Senhor conca•t da com D1nle
de 81r1ndl1ran, o antrop61ogo quf
dine lamentar o fato de a Venezuela
Descoberta
ter 30% de seu território re1erv1do?,
o· senhor teme que I dlscussio,
Não estou de acordo nem seria
aberta na Constituinte brasileira so· coerente se estivesse. Afinal, ful eu
b ... a soboranla rHtrlta possa reacen que, como membro do Conselho Na,
d-r a questão na Vene1uel1?
clonal de Florestas, reservel a maior
Não. Esse problema aqui està de parte desses parques existentes. Es
flnltlvamente resolvido pela consU tou convencldo de que uma exploral
tuiçê.o de 1961. Tenho certe-ia de ciue, ção predatôrla da Amazônia serla ca,
como Jâ foram recusadas uma vez, tastrôflca para a capa vegetal do so
tais t�ntatlvas serão novamente re lo. Queremos que a exploração dl(
chaçadas, se voltarem. Exlste agora madeira e a mineração na Amazônia
um projeto de lei, tramitando no Vene-iuelana sejam compo.Uvels co�
Congresso, de autoria do deputado a preservação do melo ambiente.
independente Alexander Luzardo (a
Mas o aenhor 6 pela prolblçio pu·
última reportagem desta 1êrle tratará ra e slmplH da mlneraçio?
dHt• proleto), mas o texto é bem
Olha, tudo lsso vem mesmo dlrl�
claro no que d1Z respeito ao conceito gido do Exterlor. Existe uma verda·
co·nsutuclonal, que, evidentemente, delra organização mundial que pro·
não pode ser esquecido. Até porQue, move isso, defendendo interesses de
antes mesmo da Constltulçê.o de todos os tipos. NAo devemos aceitar
1961, jà existia a Lei da Reforma passivamente esse g�nero de argu
Agràrla, que trata as populações ln mentos, até porque a visão da Euro
dJRenas camponesas dentro do mes- 1 pa é da época da conquista, quando
mo esptrito da ConstltuJção. A Lei é os brancos trocavam o ouro nativo
de 1960. A Constltulção e a Lel da por contas de vidro. Hoje, na Europa,
Reforma Agrâria admitem o caráter ainda hé gente pensando que nos te,
''excepclonal'' do tratamento dado mos a mesma ingenuidade dos indlo.,
a o s n\lcleos indfgenas, mas não da época da desdoberta e da con·
abrem mão do conceito da "1ncorpo qulsta. 80 que agora essas pessoas
raçào''.
propõem uma troca mais sofist.lcada,
Mu aerla impoufvel Incorporar substituindo o ouro por matérias·
primas e as contas de vidros por pro
com a soberania ,..,trita?
Sem dúvida. A soberania restrita dutos manufaturados, uma relação
é a forma encontrada, t.alve-i a ideal, de troca tão injusta como antiga·
para alhear e segregar as populações mente.
indJgenas. Nossa meta é lncorporâ·
las, respeltando sua ldenUdade cui
tural própria e dando-lhes tratamen
to especial, que, allês, é dado desde
1960 a todos os camponeses.
Por que, entio, e111 celeuma tio
grande que houve aqui, durante tria
ano,, e agora se repete no Brull?
Na Amaiõnla concentram-se
12% das reservas mundlais de ouro e
ainda hé. multo a descobrir. Por
exemplo, não se descobriu ainda a
mina-mãe, da qual se or!Rtna todo o
ouro encontrado em aluvião nos rios
e Igarapés da Bacla do Amazonas.
Para enteder bem lsso, é preciso sa
ber que a Venezuela, como, de rest-0,
o Brasil, ainda é um pais a ser desco
berto. Posso lhe ,dar um bom exem
plo desta aUrmaçAo. Há 20 anos,
quando implantamos a prlmelra fá
brica de alum1nlo na Venezuela, fize
mos Isso apenas para aproveitar o
potenclal hidrelétrico dos rios de
Ouayana. NAo Unhamos nem sonhé.·
vamos que pudéssemos ter qualquer
reserva de bauxita. Para tocar a fà
brlca contávamos com a importação
de bauxita do BrasU e da Jamaica.
Pois bem, recentemente se desco
brlou uma reserva importanUsslma
de bauxita na Bacia de Orenoco. É
uma coisa tão re<:ente que a fábrica
ainda está sendo tocada com bauxi
ta brasileira e Jamaicana. 80 no Um
deste ano é que chegar!\ a primeira
tonelada de bauxita nacional à fé.brl·
ca de alumin1o que implantamos na
Ouayana. DIZer que estamos desco
brindo o pais nAo é usar uma figura
de retórica. Imagine que foi na dita
dura de Pérez Jiménez, nos anos 50,
que se organizou uma expedição
clentUlca para conhecer as nascen
tes de nosso r1o mais 1mportante, o
Orenoco. Este não é um pais ape11as
para se desenvolver mas realmente
um pais por descobrir. E, infelizmen
te, estamos descobrindo quase por
acaso, assim como achamos bauxita
e ferro em nossa Amazônia. O que
mais se conhece de equipamentos de
detecção de minérios é o que se tala
dos misslonárlos americanos e pro
testantes das Novas Tribos, que car
regam soflsUcados aparelhos para
det.ectar a presença de mlneral.s ra
dloatlvos.
Sim. O petrôleo, �claro.No Est.a
do de Zlllla (onde fica Maracalbo).
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questão dos minerais. Vamos por;
Desenvolvimenio
partes. Realmente, o problema da re
Mas ena lntegr•çio li ponível?
gtão da Ouayana (fronteira de Vene
Posso até lhe dar um exemplo da zuela, BrasU e Oulana, em plena sel
vlabll1dade desse Upo de integração. va amazõnlca) é sério, do ponto de
Hd um -caso multo interessante das 1 vista ecológico. Há regiões da Bacia
possibilidades de desenvolvimento IAmazõntca em que os solos são are
de populações Indígenas, quando nosos, sob uma capa vegetal multo
lhes são abertas as portas de acesso à delgada. O desmatamento transfor
-cultura comum do povo venezuela maria essa11 zonas em autênticos de
no. Refiro-me aos guaJiros, !ndlos sertos. Esse é um problema multo
que ocupam a península de Ouajlra, sário e devemos prestar multá aten
melo colombiana, melo venezuelana, ção nele. Mas é precl.ao alertar, desde
desde a era pré-colombiana. Existe logo, que o argumento ecológico não
uma só nação guaJlra, aqul e na Co· deve nem pode servir de reforço à
lõmbla. Os guaJlros venezuelanos argumentação de que se deva pro
têm todos os direitos dos cidadãos mover a autonornJa das nações indí
brancos de Caracas. Usam carteiras genas, reduz.Indo a soberania do Es
de Identidade, lreqaentam escolas, tado venezuelano sobre seus territó
multos deles são profissionais bem rios.
sucedidos, diplomados em untversl·
O senhor nio vi relação entre
dades, não só na Venezuela como até ecologla e erlraçio mineral, no c,110?
no Exterior. Sem perder seus costu
Em relação ao segundo p0nto,
mes nem suas normas, os guajlros se que são os rnJnérlos, eu gostaria de
Incorporaram ao processo cultural registrar que acontece, na Venezue
venezuelano, combinando a preser la, um rato curioso. Quando se ouve
vação da Identidade com a posslbW· os missionários e os antropólogos ladade de sucesso e desenvolvlmento ' !arem dos índios da Venezuela, a lm·
na vida pessoal. Este é um exemplo pressão que se tem é que só há llhas
clarfsslmo de que o artigo 77 da étnicas na Ouayana. Na verdade, na
Constituição da Venewela, de 1961, Ouayana o que h4 é essa comblna
com seu propósito de lntegrar todas ção explosiva de !ndios com miné
as etnias existentes no território ve rios. H4 uma grande riqueza mineral
ne'Lllelano, paulatina.mente, é plena lnexplornda na Amazônia venezuela
mente viável, real!zável. Qualquer na. Caollm, diamante, ferro, cassite
pessoa há de convir que essa lntegra rita, ouro, granito e quart:io, só para
çt\o paulatina é mais humana do que dar o exemplo das maiores ocorrên
reservar aos tndfgenas esta condição cias, exlstem por lá em quantidades
de tema exótico de cartões postais, que nós mesmos não sabemos quais
como atração turfsUca para euro
são. Acontece que, na parte ociden
peus e outros povos desenvolvidos, 1 tal do pais, se concentram os maiores
com sua nostalgia de vida selvagem.
contingentes lnd!genas, justamente
Queremos evitar essa atração turtstl p0rque nos AJides hav1n, antes de
ca ou esse objeto de curtosldade em , Colombo, as nações culturalmente
que querem transformar o índio
mais desenvoMdas. o rato curtoso a
amazõnlco venezuelano, tratando-o
que me referi é que ninguém se inte
como o ser humano que ele realmenressa - e, se há interesse, é núniJ,io
te é. Tanto queremos que os índios
- pelos guaJ1ros, que são mais de 60
desfrutem da civilização que cons
mll só no lado vene'luelano, nem pe
truímos que os direitos ind!genas es
los motilones, !ndios multo selva
tão inclufdos entre os direitos lndlvt
gens e bravfsslmos. Esses !ndlos vi
duals, soclaJs e econômicos garanti
vem em selvas sobre ás quais não hlt
dos pela Constltulçào a todos os ve
multa esperança de notável ocorrên
nezuelanos.
cia de minerais. Em contrapartida,
percebe-se um interesse exarcebado
�fin�rios
pelas nações que tranaltam por terri
Mas ellH espirito lntegr•clonlata
Lôó.os ricos em minerais. Por que senio aeri• preludlclal aos índios e i
ecologi1 da Amuônla? Ou o Hn!Jor "1'l!. que nõlr
tensidade pela tioberanla dos mot$.lo
concorda com as críticas d• que o
nes ou mesmo dos guaJlros? Por que
verdedelro interesse 1ntropolôgico
sera. que se lut.a tanto por autonomia
est• mHmo é nos minerais?
territorial em áreas tâo ricas em rnJ.
Hâ dois peclos da questão: o
1
nerals preciosos ou estratégicos?
primeiro é o ecológico; o segundo é a
Eue lntereue f 16 dos e1t61ico1
ou 01 protHtantH tambfm tim pre•
dileção pelos terrlt6rlos ricos em mi•
nérlo1?
Eu, primeiramente, gostaria de
esclarecer que este lnteresse pela so
berania Indígena na Venezuela é
multo recente, multo mais recente,
por exemplo, do que o texto consti
tucional, datado de 1961. Durante
muitos anos, a Ouayana foi quase
exclusiva das missões católicas.
Mais recentemente, chegaram os
mlsslonártos protestantes america
nos das Novas Tribos. Todos se con
centram na Ouayana. Os protestan
tes também não têm mostrado multo
Interesse pela parte ocidental do
país, não. No ocidente só há lndlos e
a selva. Não há missionários, nem
minérios.
Índios, a selva e o petróleo...

•

. Poucos se interessam_Ror

indios seni ouro'

s indlos mais selvagens da Ve
nezuela são os motllones. Em
seus contatos com os brancos,
normalmente ocorrem conru
tos violentos, que às vezes acabam
até em massacre. No entanto poucos
sAo os antropólogos e m1sslonárlos
que se ocupam deles, tentam fazer
contato ou reivindicam a soberania
de nação para o território selvagem
que ocupam. Há uma coincidência
interessant-e: este território, nas pro
xJmldades da trontelra com a Colôm
bia, não é rico em minerais precl0,1os
ou estratégicos. Os motllones moram
numa selva pobre e inóspita e multo
pouca gente está preocupada com
eles.
Esta atlrmaçAõ é dada pelo presi
dente da Comissão de Minas e Hidro
carbonetos do Senado Federal do
Venezuela, senador Valmore Aceve
do, um democrata-ertstAo (no mo
mento está em plena organlZaçAo da
campanha presidencial do ex-presí
dente Rafael Caldera, pela Copel)
que se considera, como qualquer de
mocrata-ertstAo venezuelano, discí
pulo do pensador católico brasileiro
Alceu de Amoroso Lima. Membro da
1:om.LssAo há nove anos, seu presiden
te há três, Valmore Acevedo é um
dos llltlmos polftJcos mais respeita
dos da Venezuela. Homem pondera
do, constituinte de 1961, ex-governa
dor de seu Estado <Táchira, na fron
teira andina com a Colômbia), Ace
vedo é uma das autoridades poUtlcas
em pet.rôleo, a maJor riqueza da eco
nomia venezuelana, além de outros
minérios importantes como ouro, pe
dras preciosas e urànlo.

anos, a Venezuela recebeu forte 1m1gração, predominantemente de ita
lianos, espanhóis e portugueses, que
se lntegraram à vida nacional com a
maJor facllldade. Uma das caracte
rísticas maJs notáveis dessa lmJgra
ção é que muitos dos que vieram, e
seus fllhos, se misturaram, sem pro
blemas, com a população crlolla (na
tiva). No caso da população indigena
original, ela também se misturou
com os conquistadores e com a popu
lação negra sem traumas maJores, no
caso das tribos andlna.s. Permanece
ram, contudo, nas selvas, ilhotas et
nográllcas.

O

e

•

consututção da RepllbUca, que data
de 1961 (ver quadro abaixo, com o
texto constitucional). Em vez de con
slderl1-los como uma sociedade mar
glnal!Zada0 à parte ou separada, a
Venezuela expllclta, na·sua principal
lei, o obJet,lvo de integrar as popula
ções 1ndfgenas à socle<iade maJorltá
ria do pafs, desde logo respeitando
sua Identidade cultural, mas dando
lhes a posslbllldade de participar,
Juntamente com o restó da popula
ção, dos dJ.versos aspectos da vida
nacional.
Em que 10 buola eata tradlçlo
furfdlca

Integração

Ê a seguinte a entrevista dada
pelo senador ao o Estado, em Cara
cas:
S.nador, o que o tenhor acha da
propoata de dar status de naçio ••

Como o Brasll, a Venezuela é fun
damentalmente um pais mestJço,
não apenas por causa do processo de
m.lsclgenação que se vem realizando
desde o descobrimento e da conquis
ta da América, consolidado na época
colonial, mas também porque é um
projeto permanente. Nos llltimos 30

triboa lndígenu da Amazónia, no
8f'ull e na Venezuela?

Esta proposta não é compatível,
nem com a História, nem com o orde
namento Jurfdico venezuelano. A
cond1çã<1 das populações lndfgenas
es� contemplada expressamente na

•• deve proceder, em tua
oplnlio, com tala llhotaa?
Não queremos que esses indíge
nas continuem a viver na selva nas
mesmas condJções de há cinco sécu
los. Ao contrlu1o, nosso propósito é
que eles possam se benetlcfar tam
bém, por Igual, de tudo quanto des
fruta o resto da população veoe-i:ue
lana, principalmente quanto às pos
slbWdades da educação e aos avan
ços clentmcos para a preservação da
saude.
Nio 6 detumano arrand-101 de
aua cultura e atlrá-101 na nossa?
Eu dlrla que desumano é consi
derá-los como se eles fossem elemen
tos de laboratório, ara ser exlbldos
e expostos. É µuer saber que exis
tem até rotelrbs turisUcos para as
pessoas lrem à selva vê-los, como se
eles não fossem seres humanos mas
peças raras de museu. HA um ponto
que ninguém pode negar: eles têm,
como cidadãos deste país Igualmen
te o direito de compartilhar com to
dos os venezuelanos, brancos, negros
ou amarelos, os benellclos das rique
zas, não apenas minerais, mas tam
bém petroliteras, do pais.
Como

1
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da extraç --
,dos
JOSÉ NÉUMANNE PINTO
En't'lado �speeial

CARACAS - Na Ve
n ezuela, antropólogos e
m.issionârios se interessam,
exageradamente por na
ções indígenas cujos terri
tórios são ricos em miné
rios, mas pouco se preocu
pam com outras nações,
também selvagens, que
moram nas selvas ociden
tais, ricas em petróleo mas
pobres em ouro. A denún
cia da existência desse au-

têntico evangelho da ex
tração dos minérios é feita
pelo presidente da Comis
são de Minas e Hidrocar
bonetos do Senadó Fede
ral, o senador democrata
cristão Valmore Acevedo.
Segundo ele, "na Europa
se pensa que temos a mes
ma ingenuidade dos índios
da época do descobrimen
to da América, quando os
brancos trocavam o ouro
nativo p o r contas d e
vidro".
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lenda de Sir N�

JOÃO MELLÁO NETO
''.Ao camlnhar 1obre cu doua1 do
Rlo .Torctoo, Cruto notou estar tendo
seoutdo:
- Ué, Funaro, vocl também Jd.
conhecia o caminho deu pedraa?
- Ped ras? Que pedras, Se
nhor?_"
Reza a lenda que, nas longtnquas
terras do Brasil, ao final do &eiUJldO
mllênlo, com a morte de Merlln de
Almeida Neves, o mago que unira os
povos de enta.o, ascendera ao poder
Sir Ney, cavaleiro errante que, em
tempos recentes, se converter a à fé
neo-republlcana.
A Idade da Razão se sucedia a
Era do Benvirá, A Nova Repl1b11ca,
mais que um mero regime poUt1co.
era um estado de espirita, uma pro
fissão de Fé. Os profetas a predisse
ram, os poetas a cantavam em prosa
e verso. O povo, explorado e v1llpen
dlado, tina.lmente chegara ao poder.
A fartura e o bem-estar, que as mal
vadas ellt.es sempre lhe negaram, n
nalmente estaria acessível a todos os
homens de boa vontade. Miséria, ln·
!lação, trtbut-Os injustos, tudo isso ti·
cara no passado, invenções que eram

dos poderosos para, sédlca e despu
doradamente. Judlar e explorar os
bumlldes.
A primeira santa cruzada fol tra
vada contra os empresl1rios. como
eram conhecidos os adoradores da
satànlca seita do lucro, que perde-
raro seu prtnclpal sustentáculo com
a revogação sumária da autorltê.ria
Lei da Oferta e da Procuro. No verão·
seguinte organlzou-se a memorével
expedição contra as hordas bérbaras
de Wall Street, que, segundo se acre
ditava, seriam rendidas de lmedlato,
subJugada.s pela poderosa arma da
moratória.
Tão logo terminassem as bata
lhas punlcas, o resto seria resolvido
pela Assembléia dos Sábios, uma tá
volo redonda intitulada Constituin
te. Ali se planejava revogar toda a
legislação Iníqua do passado e lnstl
tuir uma nova Carta Magna, ga.ran
Ua fonnal da !ellcidade e bem-estar
dos súditos em geral. As Leis Hidréu
licas foram as primeiras a ser aboU·
das, causadoras que eram das avas
saladoras enchentes dos grandes
burgos. Para evitar as quedas, quase
sempre mortais, dos peões de obras,
a seguir foi abolida a sangulnê.ria Lei

Reformular. PFoR6 ito
do PMDB de São Paulo

j

/

O P)IOB de Sio Paulo est, em Case
de reformulação, nt<"euária para que
con"'iga acompanhar a nova realidade
brasileira que virá depoi1 da Constltuln·
le. Desta forma o secrelárlo-ceraJ da exe
cutiva refional, José Maria Monteiro,
justificou o primeiro conçesso estadual
do partido, ruja segunda rase (oi encerra·
da no dominiro. Ontem, os peemedebls·
tas começar11m a redação tJnal das pro·
postas de mudanças no estatuto e no pro·
grama do parlido.
Na primeira fase do congTesso os en·
con<ros foram muiwcipais, com a disru�
siio de temas básic , como "0 PMD8 e o

sistema de irovemo" e "O P)IDB e a
questão nacional". Segundo �fontelro,
cerca de dez rpil pesso1u partirlparam
dessas discu�iõe, Internas. No domingo,
800 militantes estheram na sede do
PMDB paufüta, na rua Martiniano de
Carnlho. O objetivo na:ora é Incentivar
outros Estados a promover encontros se·
melhantes para depois discutir todas as
sugestões num congresso nocional. "ffo·
verti uma mudança no quadro partldá·
rio", acredito Monteiro, "e o P!\10B real•
mente podtrá se firmar como partido,
fundamentado na� oplníões de suos
bases".

dn Gravidade. Alguns pensadores
poUtlcos mais profundos, como for·
ma de ellmJnar de vez o risco da:i
cfcllcas tlranla.a, cogitaram, inclu.sJ·
ve, de reformular a Lei de TaJJAo,
principal causa dos sucesa.lvos senti
mento.s revanchJBta.si
In1ell2:mente, apesar da sensatez
e obJetMdade dos neo-republlcanos,
forças do Mal conspiraram para que
nada desse certo. Tanto os empresá
rios como os banqueiros resistiram
às lnvesUda.s de Blr Ney e o Capltalls
mo Sem Lucro, sua principal bandel·
ra, Jamtw tremulou em terras brasl·
letras
Perdidas as primeiras batalhas,
a debandada !oi geral. Os prlmelros a
desertar foram os tlgos heterodo
xos, os quais, heret
ijcamente, aban
donaram as sagrad s escrituras de
Saint Dllson, tenta s pela literatu
ra profana de Smit , Keynes e ou
tros. A segUir, !oi a
dos peemede
btstas. cuja fldelld::i e a Slr Ney pas
sou a se restringir os cargos e nAo
mais aos encargos. ém do mals, a
massa ignara, cega a pelos agit.ado
res da antlga ordem, eixou de lado o
prlnclpal,t: passou a Indignar-se c;om
detalhes mslgniUc tes, tais como

corrupção, nepotismo, desman�s
adm.lnlstratJvos, empregulsmo, lnlla·
çAo, etc, afrouxando seu apolo à.6 for
ças do Bem.
A lenda não é bem clara quanto
ao desfecho da Nova Repôbllca.,pi
zem alguns que tudo terminou con;p_,
advento de um novo regime no gt@,:; 1
o poder se dlvldlu entre um presl�ll:'"
te indeteso e um Parlamento l�n
fensével. Outros alegam que a tév�ã:-:
rachou aos sucessivos golpes de .t1!b J
pada desfechados pelo irado clie�da guarda. Hé quem defenda t�1. 1
bém que o neo-republlcanJ.smo aca, •
bou com a vitória dos antigos Prínc.1.r.;
pes das Trevas, que voltaram, dé§t@i
vez, nos ombros do povo.
, ,.,0.,,
Das boas intenções pouco :resb.
tou, mas ao menos Sir Ney e a N'qva
República passaram para a História.
O primeiro como péssimo exemplo, ·à
segunda pelo tratamento equã.nlme ..,
que logrou dispensar a todas as clas1'
ses sociais. Nesse aspecto atingiu-se
o consenso. Sob sua égide, enquàfitô'�
durou, tanto os pobres morriam de ,
fome, como os rlcos morriam' -�
Mlt'.
raiva.
Joio Mtllão Neto é s«ret.irio municip!/f.B$
1 • •
Adminisrr:içJo de Slo P•ulo

Jânio evita co111entar
fala de general amigo-

Ainda sem partido e afastado
das negociações para Ingresso em
outra agrernJação, como ele próprio
garantiu, o pre!elto ,Janlo Quadros
não parecia disposto, ontem, e con
versar sobre política. Não comentou.
por exemplo, as recentes declarações
do ministro Leônldas Plres Gonçal
ves, contra a ação de grupos radicais
na ConstltuJnte. ''Eu não posso co
mentar o que disse ou não disse um
general-de·exército, que é meu ami
go", explicou. Mas considerou um
"e;:ro terrfve1•· a decisão do governo

federal de llmftar os recursos !!�� ....
celros para estados e municípios. ,
Para o prefeito, não é pos�.l�fl
estabelecer parâmetros iguais piq-a�
munJclplos como São Paulo e outxo!i�
menores, do Interior. Ele acredlta,-n;q •
entanto. que a decisão do gove):11() �
ainda possa mudar. Depois de uma
troca de elogios com o govema\Tat-Orestes Quércla, durapte solenidaçte
no Palácio dos Bandeirantes, JãnlQ
voltou a prometer que deixa a vJda
pública assim que concluir o manija,-·
-,
to de prefeito.
ICl'l�J
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::Brossard iliz que Chm '. ·
�· .não pode trair o País
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PORTO ALEGRE
AGêNCIA ESTACO

O minlat.ro da Justlça voltou on
�m a condenar a ln1olativa do Con
selho IndtgenJata MlsslonArto (CimO
e "e um grupo de austríacos de pro
por à Assembléia Constituinte a so
berania das nações indígenas sobre
u terras em que vlvem. Em artigo
pubUcado na edlçA.o de ontem no j9r
nal Zero Hora, da capital gai:tcha,
Paulo Bros.sard diz retomar o assun
to ''�la sua evidente relevância e
ainda Porque os envolvidos na infA·
mia ardilosamente engendrada to8'fnda sua discussão",
. o ministro destaca que as emendjU do Clml e dos austrfacos "sAo
cpntra O Brasil, contra a sua unidade
�clonai". erossard afirma que os
itustrtacos, "obviamente manipulados Por uma organiZaçAo, não têm
r(enhum dever de fidelidade ao BrasU.", mas o Clml, "se não é brasileiro,

•
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I, Em dlscurso pronunciado ontem
na sessão da Câmara, o -deputado
t

BRASh:IA
AGlNCIA ESTADO

�oiarlldo Cavalcantl CPFL-RR) d.is·
se que a imprensa e, prlnclpalmente,
C) Ett1do de S. Paulo tem trszido a
pQbllco fatos relacionados com a
l(tuação de entidades estrangeiras
t\U áreas l.nd1genu da Amai,õnla,
que ele Jà v1nl1a h4 tempos denun·
O,.ando.
� Eaeaa entidades, "numa a9Ao
muito bem orquestrada", segundo
ele, "a pretexto de proteger os 1ndios,
efttAo atuando contra a soberania na
C1onal e de olhos postos nas riquezas
J

Ignorar as lela da RepQbllca". (... )
Dentro do Pais, "não pode traHo".
Em seu artigo no jornal gaOcho,
o mlnbtro da Justlçn afirma que
o
ClmJ teve "a suprema desfaçate-z 11 de
apresentar à Constituinte a emenda
que transformaria o Brasll em Repi:t
blica ''plurlnacional", ao garantir,
por melo de um "disparate sesquipe
dal", a soberania das nações indíge
nas sobre as terras por elas ocupa·
das, reconhecendo-lhes autonomia
nos negócios com as riquezas do solo
e do subsolo.
Para Brossard, a emenda propos
ta pelo Conselho Indlgenista M1ss1o·
nârlo, "em matéria de lmbecllldade,
seria digna do Pr�mto Nobel", além
de nAo ter "nada de gratuita e acl- ,
dental: é calculada e deliberada". o
ministro critica a intenção do 'clmi
de 56 perrn.1tlr às nações 1nd1genas 8
exploração das riquezas do solo e
conclu) seu artigo advertindo que o
projeto "é contra o. Brasil": "Ele as
senta o roteiro da dlvlsAo do nosso

:;�llestrada"

mJnerale da ê.rea, nlo 116 do lat\O bra
sllelro, mas em toda a Amazônla".
Mozarlldo Cavalcanti d.18se que
existem, hoje, no Bra.ill, apenas 220
mH indios e que para eles jà estão
reservados 16% do território nacio
nal, pretendendo-se chegar aos 27%.
O restante ficaria para os demals 130
milhões de brasileiros.
o deputadoraplaudiu o tatuncta.s.

Concluiu, pedindo ao preaidente
da Funa1 o afastamento da ê.rea dos
lanom�. em Roraima, da swça
Clâudia AiduJar e do Italiano Car
zanchin1 que, segundo ele, estão "ins·
tigando os lndios contra os brancos".
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Na Amazônia venezuelana, índios e minérios escondem-se sob a capa da floresta

--

"Querem a água a Amazônia':•••

A Câmara dos Deputados che
Hennann Zlngg, que acusa o proConquista
ROU a formar uma comissão t•speclnl
fessor Pedro Duno, o mesmo citado
s
para investigar o caso do fndios no
Hoje, depois de ter desapropria· pelo advogado Rotondaro, de fazer
terrltôrlo federal do Amazonas. A co dos os 70 mll hectares de terra, em treqQentes viagens à L!bia, defenq� o
m1ssào, presidida pela deputada que construira a fazenda "San Pa· estilo misslonãrlo das Novas Trll)ós,
Paullna Oamus, concluiu pela não blo" e pistas de atenissagem para µm grupo d'e protestantes amerleáL3
ex.lstêncla de movimento subversivo
not·que ti1$puta com os sales.1an���
pela ausência do narcotráfico na re seus aviões, Hermann Zlngg garante franciscanos a prlmaz.la pelas mil.,,
gião. o problema todo é que o 1s.aso não estar arrependido, por{lue acha sões crutàs entre os 1nd1os amaz0aki
ficou sem conclusão nenhuma, por fundamental que o desenvolvimento cos da Venezuela. Os mlssionér!!�·
que os deputados da oposição não desembarque na selvagem Amazô americanos, acusados pelo blsp<ule ,
aceitaram como válido o trabalho da nia venezuelana. Tanto que aceitou a Puerto Ayacucho, Enzo CeccarcW.-:�
comlssão Oamus. apesar de, em seu proposta do governo de se mudar pa· de andarem com equipamento& ôeInforme final, terem lançado dllvldas ra uma fazenda na mesma região, tectores de minérios em seus peq4ft .,,
sobre o problema dos mlnérlos na submetendo-se ao mesmo tipo de ris· nos aviões, e crttlcados por ut.Wza,.,,.,
Amazônia vene-zuelana.
co. "Agora tudo começou de novo, rem métodos antiquados na cateq�»n
mas eu não me pergunto se valeu a se dos lndios (os católicos dizem que .
Três anos depois dessa discus pena. Sempre vale a pena. A única os protestantes não respeitam as c\,ll-�
são, que adqulrtu cores Ideológicas coisa que não aceito é a falta de se turas autóctones e chegam querendo·
muito fo:tes, Hermann Zlngg, sem riedade do governo. Eu tinha papéis impor a cultura cristã), levam._AA �
pre no epicentro da questão não se da est.ãncla antiga. Era absoluta oplnlão de Zlngg, a cultura e o desen
conforma e acha que tudo, na verde· mente regular No entanto, ela me rol volvimento ao interior selvagem �étt..,,., .....
de, está multo claro: "A Igreja católi tomada. Então, não se pode pensar quecldo, no melo da noresta.
Na verdadeira guerra de posi�
ca e os comunistas defendem Interes numa conquista do Sul, aqui na Ve
ses de países desenvolvidos que não nezuela, como uma conquista do em que se transformou a cUsputa.en·
Oeste nos Estados Unldos. A aventu tre o m.Wonârio Zlngg e ml.sslonAl'J,o..<c'
querem o desenvolvimento econõml· ra
americana tol uma coisa séria, católicos que se dizem protetores dos,
co da Amazônia. Muitos pensam ape porque
o governo cumpria as pro nômades plaroas, hl1 uma selva..de...
nas nos mlneraJs preciosos ou estra messas que fazia aos colonos. Aqui, argumentos ideológicos, da qual é d.h
tégicos. Eu, confesso, não concordo não. Não se pode considerar uma coi Ucll sair. Seja como !or, é !ácU pe,:;ç�t ,
multo com isso. Na verdade, acho sa séria, se o governo me dá papéis ber que, de um lado ou de outro, C$
que está em Jogo a maior reserva de reguJartzando a posse da terra e, de lndios piaroas são apenas peç� .dt,1
oxJgtnlo e de água do mundo. Isso pois, baseado em dem)nclas parciais um xadrez complicado, que m1,1lto.
vai ser mais estratégico no futuro do de torturas contra populações indl· poucos sabem jogar. Eles mesmoà'<S!: •
que qualquer mineral hoJe chamado genas, simplesmente toma a terra", ficllmente poderão ter acesso às
gras de tal Jogo.
desabafa.
· .���
1 �ê estratégico.
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. Guerra do [Jadre�o
fazendeirO �ur.à 3 anos
S

, Em agosto de 1984, uml\ polêml·
ca .111\CUdlu os jomal.s venezuelanos: o
fazendeiro Hennann Zlngg Reverón
fo\ acusado de armar um exérctto
Partloular pllJ'a dlzimar oa lnd1os de
umll trtbo amazônica chamada plA·
roa. Depols de uma dLscussão exa
cerbada e radlcal, o fazendeiro foi
deslõcado pelo governo para criar
outra estAncla 150 quilômetros a les
� da anterior. E, segundo ele denun
cia agora, três anos depois, tudo vol·
ta a ser como antes. Acusado de vio
lar lnd1as, Hermann Zlngg defende·
ee com veemêncla e parte para o ata
que: segundo ele, tudo o que se talou
a respelto da fazenda San Pablo, em
1984, era mentira e as mentiras estão
voltando com a mesma violência,
tlês anos depois.
Hermann Zlngg Reverón é um
mlllonàrio. Proprletàrio de wna em
presa de táxi aéreo, que funciona em
La Calota, o velho aeroporto de Cara
cas, e de uma revendedora de auto
mõvelS e caminhões Mercedes a., ,,.
ele conta que tudo começou quando
um ex-presidente da Repàbllca, o de
mocrata-cristão Rafael Caldern, lan·
�ou uma campanha lnUtulada "A
Conquista do Sul", uma tentativa de
povoar a selva�m Amazônia vene
tuelana, na região frontelrlça com o
BraaU.
"Bempre gostei de vida, da natu
reza. Ter uma estAncta sempre foi
meu sonho. Então, me emocionei
com o apelo do presidente, Juntei um
grupo de amigos e fomos todos para
o Sul. Eu escolhi uma a.rea e, t.raba·
lhando, viajando mwto para lê, lar·
gando muJt.&3 · vezes meus afazeres
em Caracas1 cheguei a coMt.tulr uma
fazenda llnaa. No começo havia algu·
mas vaca.a e uns cabritos. Quando o
governo a desapropriou Jê havia Já
duas mll cabeças de gado e era uma
estAncla-modelo'', conta Hermano
Zingg no bar do Hotel Tamanaco, no
cerro de Las Mercedes, em Caràcas.
No encontro, Zlngg, que � neto
de alemães mas se considera um ve
nezuelano acima de qualquer auspel·
ta, demonatra que guarda muJta mé.·
goa de dola reUttlosoa, o blspo d e
Puerto Ayacucho, um monsenhor
chamado Enzo ceccarelll, e um pa·
dre JesuJta, Hermano Corta, basco
espanhol, que, depois da desapro·
prlaçAo federal, ficou sendo o prlncl·
pal responsé.vel pela adm1nlstração
da fazenda, que passou a pertencer
aos lnd1os piaroas.

Em contraposlçllo, a imagem
que ele usa para descrever a nova
fazenda que está montando na mes
ma Amazônia, a 150 quUômet.ros de
Puerto Ayacucho, onde se instala
ram Ceccar elU e Corta, seus dois
maiores lnlmJgos, é a melhor possf
vel. segundo Zlngg, a nova estância
já t.em 1.500 reses e esté perto de
ncar como a outra. Os !lns de sema
na nllo os passa mais em Carecas,
mas na selva, pol.s agora, denuncia,
os mesmos problemas - conflitos
com fndlos, choques com peões, de
nuncias de massacres - voltam a
acontecer no mesmo tom de três
anos atrás.
"Os lnd1os plaroas, do terrttórto
federal do Amazonas, na Venezuela,
são nômades. Eles vão de um lado
para o outro e não se fixam em lugar
nenhum. Quando hà uma UxaçAo de
aldeias. como a que aconteceu em
minha fazenda, é porque existe gente
por três. Os próprios fndlos recla
mam da ação desses mlssionàrios,
prlnclpalmente dos católicos. Eles
parecem até, em sua ignorância,
pressentir que o que esses padres
querem mesmo é mantê-los na misé·
ria e no isolamento. Quando eu Unha
a fazenda 111, levava remédio, dava
lhes emprego. Na vé dade, eles mu•
davam muJto, safam e voltaVàUl ao
emprego e não eram peõ�� muJto dis·
cipllnados, mas sempre que preelsa
vam recebiam nqssa ajuda. Por isso,
queixavam-se treq0entemente dos
religiosos, que se lnt.rometlam de·
mais em suas vidas e não os a,Juda·
vam em nada", d1:z Hermann Zlngg.

Torturas
Os jomal.s EI Naclonal e EI Uni·
versai da época relatam graves acu·
sações contra o mlllonàrio caraque
nho. Uma representação da ,comunl�
dade lnd1gena de Ouanay e Cano Ve
ra, do grupo dos ptaroaa,Jacompa
nhada pelo sociólogo Ruben Mon·
toya, procurou a Càmara doa Depu-

Ruínas
"Dê até pena tr à fazenda e ver o
estado em que ela se encontra agora,
tão pouco tem po depois da desapro·
prlação. Tudo o que foi construído
esté desmoronando. Aa vacas não
formam mais uma manada, mas um
rebanho de animais selvagens. Nilo
há o que se possa chamar de uma
adrnln1stnção. As vacas estão soltas
no pasto e sAo freqüentemente mor·
t.aa pelos plaroa.s como se fossem anl·
mais de caça. Estã tudo desolado,
puaeram tudo a perder", conta, com
mAgoa.

'

O problema
do índio
na Venezuela - li

tados e os três depártamentos fede·
ra1s que cuidam dos problemas dos
camponeses e dos fndlos na Venezue
la para denunciar que eles haviam
sofrido torturas na fazenda San Pa·
blo, de propriedade de Ztngg. O so
ciólogo acusou Hennann Zlngg de se
apoderar de 12.600 dos 60 nill bectc.
res de terra pertencentes a 122 fami
lias piaroas.
Em sua defesa. Hennann Zlngg
explica que o governo desapropriou
sua fazenda, "levando em conta, não
a razão, mas o nômero de eleitores
lnteressad05 no assunto, como sem·
pre acontece na poUtlca". Além dla
so, Invoca o testemunho do advoga·
do da comunidade dos lndlos javara·
nos no Vale do Yavl, que também o
(tefendeu na questão com os plaroas.
A época da questão, o advogado de·
nunclou aos Jornais a existência de
elementos estranhos à nação vene·
zuelana que estimulam um senlJ·
ment.o de hostlUdade contra os colo
nos brancos, que querem desenvol·
ver a regJão, e também entre os prõ
prlos povos Indígenas, para criar
condições à penetração do "castro
comunismo". Numa reportagem pu·
bllcada num dlárlo de Caraca.s, o ad·
vogado acusou o Jesu.fta Hermano
é orta, um ex-�errllhelro chamado
Hector Valver�e. um professor (Pe·
dro Duno), um tal de Montoya, um
padre cubano e outro Jlicaragüense,
além de ex-tupamaros, todos apaclrl·
nhados pelo bispo de Puerto AYacu
chó, Enzo Ceccarelll, de fazerer::r9sar·
te de "um grupo cast.ro-com
ta
empenhado em desestabilizar o sls·
tema democrátJco venezuelano".
Segundo esse advogado, "este
grupo se autodenomina protetor dos
indígenas e mete na cabeça deles que
ós brancQs s �
us, abusam deles,
e que todas ::, terras pertencem
s� a el�.s e que qãQ devem vender
nem comp� nada dos colonos bran·
ços. � Idéia é ellm.lnar o intereãmblo
ancestral, que sempre existiu, e tirar
�e lá todos os colonos".
O blspo de Puerto Ayacucho, En'·
zo Cecce.relli, defendeu-se das acusa
ções, também pelos Jornais, dlzendo
se satisfeito por seu trabalho em de
fesa dos plaroa.a: "Vou cont.lnuar lu
tando para que as comunidades tnd1·
genes do Amazona.a voltem a ter paz
e sejam respeitadas em seus dl·
•
reltos".
O assunto ganhou tons dramátl·
cos, quando, em setembro de 1984, o
presldente do Conselho para a Defe
sa Terrltorlal, Rafael Garcia Plan·
charl, deu uma entrevista ao progra
ma Bueno• OIH, num canal de televl
sào de Carecas, denunciando a exis·
têncla de uma polltica internacional
da esquerda para cri.ar terrltôrios ln·
dJgenas com direitos próprios. Tais
terrltôrlos, de acordo com a demln·
ela Celta aos entrevistadores Sofía e
Carlos Rangel, da Venevlslón, se
transformariam em terra de nln·
guém e se tomariam bases para a
subversão, o narcotrélico e o aventu·
reirismo. De parte a parte, as acusa·
ções eram violentas e os ànlmos mui·
lo acirrados.
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,ndi�� perdid s
selva d i eo og·a
JOSÉ NÊUMANNE PINTO
Enviado Especl 1

CARACAS - Os
índios piaroas, que vi
vem na Amazônia ve
nezuelana, estão per
didos numa verdadei
ra selva ideológica, no
meio de uma guerra,
travada há três anos,
entre o fazendeiro Her
mann Zingg, proprie
tário de uma estância
com 1.500 reses, e os
missionários católicos,

-

liderados pelo bispo
de Puerto Ayacucho,
monsenhdr Enzo Cecarelli. Os padres acusam Zi�gg de torturar
e seviciar índias. O mil ionário junta-se· a
quem faz uma denúneia grave: as missões
seriam, na verdade,
"cortinas de fumaça"
para a manipulação
política dos índios por
grupos "castro-comu-

Zingg foi transferido
de uma estância para
outra, 150 quilômetros
a leste, por decisão do
governo. Agora, ele
acusa o administrador
de sua antiga fazenda,
a San Pablo, o jesuíta
basco espanhol Her
mano Corta, de ter
transformado a pro
priedade numa ruína e
o gado num rebanho
selvagem, para caça

nistas''. Hermann dos índios.

-
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No lado venezuelano, os lanomanis �ão 10 mil e habitam um território rico em minériu.-..,,-

�

'"Ecologiá demais, um suicídio"

O argumento desenvolvimentls também de wn potencial hldrelétrl-. Venezuela -, aceitar o conceito di s·
ta de Barandlaran foi o que mais se co que paJses pobres, como Bra.sll e crlmlnatórJo imposto pelos anglo
usou quando, no governo passado Venezuela, nAo podem desprezar. saxões seria aceitar a própria des
(de Luis Hemra Campln.1, da demo "Nessa discussão, os lndios são só truição, argumentou Daniel de Ba
cracia-cristà), se d.lscutlu na Vene uma capa", acredita piamente Ba· randiaran, na grande batalha que
travou com os ecologistas e defenso
zuela a pos.,lbilldade de formação de randiaran.
nações Indígenas em seu território . Por sua posição, antropólogos res dos lndios Importados do primei·
amazônico. "Na verdade, tudo o que como BarandJaran !oram ln.sultados ro mundo.
"Um pais moderno não pode dÔl·
se discute no Brasil, hoje, parece re na Venezuela e no Exterior. "Checa
petição do que aconteceu aqui São ram-nos de Rudiard Klpllng dos tró xar a ecologia de lado. Mali um ptl.f,,
os mesmos dinamarqueses, Ingleses, pl�. Quiseram com wo confundir moderno não pode, também, lgnoriµ
suecos, franceses e norte-americanos nossa posição com a de lmperiall8tas seus recursos e potencJaJ.s por cauaa
ou da presença de iqdloã.
que pleiteiam a plurtnacionallzação. e colon.lzadores. NAo Unhamos outra da �logta
m
A dUerença ê que, aqui, se tratava de forma de nos livrar d.Isso senão evitar Se u Estado moderno permJttr que
ordenamento territorial, não constl· qualquer argumento emocional, só algo, dentro de seu território, escape
tuctonal. Mas a argumentação era utwzar argumentação cientmca. Os à sua autoridade, ele estará se conde
muito semelhante", lembra o antro ataques partiam de pa.f8es como a nando à destruição. A cada reeerm
França, a Suécia, a Dinamarca e os que crie, o Estado ata SU83 próp.rta.s
pólogo
Secundo ele. em 1983, grupos de Estados Unidos, paJses que sofreram mãos e reduz seu campo de ação Pli·
acadêmJcos dos países desenvolvi multo com a destruição ecológica. ra uW1zar livremente aa reservas d,e
dos untaram fonnar territórios de Então, esses ataques vinham exacer que dispõe. Isso é um 11uic1dJo. Corw·
soberania restrita para o governo ve badamen te ecológicos e também dero humilhante que meu país, a Ve·
nezuelano. "No fundo, esses grupos com acirrada defesa dos direitos hu nezuela, não possa dispor livremente
partem de uma ultra-eX1gêncla clen manos dos indígenas. Essa exacerba· de seus recursos mlnera.18, humanps
tmca, que é sempre a mesma. Ne ção é que leva a destruição do Esta e hídricos em 30% de seu terrltórto.
nhum estado modemo, contudo, está do pelo conceito da plurlnaciona.llde Esse é um obstáculo muito sério to
equipado para atender a esse tipo de de. O problema fundamental da ar desenvolvimento" - argumente. "
Na Venezuela, hé. 120 mll indiQS
relvindicaçAo. de formação de micro gumentação deles é que em nenhum
estado dentro do estado. Os ataques desses pa.fses se aceitam mJcroesta (principalmente os andinos, com�gs
aqui, como no Brasil, vêm sempre de dos autõmomos na forma como eles guaJlros) que jé. estão com um pé i@&
duas frentes: a ecológica e a dos di pretendiam para nós, latino-ameri ent.ldade que Daniel de BarandJa.r,&n
define como "sociedade majortt.á!;\a
reitos humanos das minorias margi canos", conta o antropólogo.
Segundo o autor de Os filho• da nacional". Outros 60 mll vivem auto
nalizadas", ele opina.
Para Barandiaran, "esses grupos Lua, os brita.nlcos conhecem bem o nomiunente, mas a ConatltuiçAo ve
de acadêmicos são, na verdade, ul problema, seja na Atrlca, com os nezuelana garante-lhes o direito à lil
tratst.as, ou seja, estão aborrecidos bantus e tanganJcas, por exemplo, tegração, sem desrespeito à sua cul
de viver em sociedades excessiva scJa na As!a, com os lnllianos. Os tura e aos seus costumes. Com a Juta
mente dependentes do estado e, en espanhóis também entendem do as travada, na qual seus argwnenf.çs
tão, sem conhecer direito a estrutura sunto: lê. esta.o bascos e catalães. N'os serviram de apolo às posições de Jal
poUtica e do estado latino-america Estados Unidos, os navajos ocupam me J,uslncbJ, do chanceler Simóo Al
no, pensam que também aqui vive 120 mil quilômetros quadrados e são berto Consalvl e do m.lnistro do Inte
rior, Octávio Lepage, o antropóioBQ"e
mos os seus problemas. Eles exacer 60 mU pessoas.
"Allás", revela Daniel de Baran diplomata armou-se de expertêncla
bam seus problemas eX1stencla1s e
projetam seu ego dlminufdo sobre diaran "os navajos �e proporciona para garantir que, a cada cindo -ou
nosso continente, tentando evitar ram o melhor exemplo de como é seis anos, o problema volte a ser dls·
que aconteça aqui, conosco, o que problemé.ttca a questão da reserve cutldo em algum pais latino-ameri
aconteceu com eles, lá. Esses senho indigena. Num encontro desses com cano. É aquela história da crise de
res, lntelectua.l.s a.lguna deles, 1ntelec· clent.l.stas, apresentei um estudo pro Identidade ma.nlfestada em sístoles e
;
tualóides a maioria, chegaram a cnar vando que na reserva navajo se con diástoles, de que ele fala.
"Preclaamos amadurecer a inte
uma nova figura científica que cha· centram os mais altos !odices de al·
mara.m de biosfera. No caso da Vene cooUsmo, suicídio e assassinato dos gração. Se nossos avós a fueram mal,
zuela, falaram na biosfera amazôni Estados Unidos. Agora sabe-se que ternos de fazê-la melhor. Na verdad�.
ca, como se a Amazônia fosse, para no coração da reserva navajo estão a.sslm descobriremos o que é ser lati
nós, um grande parque e os índios, as maiores minas de urãnio dos Esta· no-americano. Como somos produ_to
meros an.lma1s de zoológico. Só foi dos Unidos. Pois bem, ao descobrir da m1sclgenação de brancos com ne
possfvel ganhar a luta contra esse que não havia a menor posslbilldade gros e lndios, nunca tJcamos fortes,
tipo de argumentação no governo de de acordo entre os indios e o governo porque, na verdade, não sabemos di
Jaime Lus1nch1, porque o presidente, norte-americano para a exploração reito se somos brancos, negros ou 1n
como o chanceler Simón Alberto das reservas, um empresário bandi· dios. Se for necesaárlo explicarmos
Consalvl, tem a visão correta do esta do comprou os lndios e tem agora as lsso aos acadêmicos europeus e nor
do moderno. E é preciso reconhecer reservM de ura.nto mais importantes te-amertcanos, nós,o f�mos paclt'J\·
de público que o Brasil nos ajudou das mais importante potência oci temente. Mesmo os maJs energúme-,
muito nessa luta, pois legislou sobre dental. Não bê. razão para repeUrmos nos terão de escutar e poderão dizer,
as terras ocupadas pelos lanomarús esse tipo de experiência negativa como me disse uma ecóloga radical,
com os mesmos critérios usados por aqui. Como não há razão para copiar· depois de ouvir uma exposição ml
mos as reservas !ndfgenas anglo nha de duas horas: 'Mas eu nunCJl
nós no nosso lado da rrontelra".
sa.xônlcas da TasmA.nla, da Austrá Unha ouvido Isso antes'. Na verdadt,
lia, da Nova Zelândia ou mesmo do só não escutam os m.tstlcos, os aiato
Minérios
Havaí. Tal imposição contraria qual· lás. Com esses tundamentallslas oâo
Na verdade, denuncia Barandia· quer critério de soberania e de liber M o que fazer. Blmplesmente não h'.á
o que fazer. Quanto aos outros, é pré
ran, há uma coincidência, tanto no dade".
ciso convencê-los pacientemente de
lado bra.sUelro, como no venezuela·
que a Integração deve, precisa, $ar
no, no que se refere à defesa dos terri
Miscigenação
tórios de soberania restrita para os
feita, mas com amor, com m�to
índios: a existência de minerais. se
Em países onde predomina a amor", conclui Daniel de Baran
jam preciosos, sejam estratégicos, e miscigenação - caso do Brasil e da dlaran.

•
•

rato é que, bem ou mal, esse t.lpo de
relação inter-racial cr1ou uma t.radi
ção 1ntegraclon.lsta latino-america
na, que não tem nada que ver com o
conceito isolacionista de mlnorias ét,.
nicas, tal como expressa o anglo
sa.xão'', opina Barandlaran.

Isolamento

•
•

O antropólogo, que trabalhou
durant.e nove anos na selva e hoje
vive nwn s\..b\ll'blo de Caracaa, acre
dl:.a que é possivel a integração com
amor, cUâlogo, respeito e lnt.ercomu
nJcaçAo de culturas, e olo à ponta de
espada ou à força da cruz, como fize
ram os colonJzadores portugueses e
espanhóis. O autor do livro Os fllhos
da Lu• sobre os ianoman.ls, acha que
a tda e volta de teses como os concei
tos do 01ml no Brasil sobre a plurlna·
cionalidade da Rep\lbllca brasileira
são crises naturais de crescimento,
que ele chama de crises cardlacas
("sístoles e dié.stoles") de identidade.
"Esta.mos ainda por descobrir o que
somos e essas crlses poderão nos aJu·
dar nessa ta.rela. Por isso, devemos
receber essas discussões como b�
çàos da História", ele prega
De Qtlalquer maneira, o m.lnl,tro
conselbelro da Casa Amarela faz
questão de discutir cientlflcamente a
proposta do Olml e dos jovens crts1..ãos austrlacos à Conatitulnte brasl·
leira de uma Rep\lbllca plurinacio
nal. Em sua opln1Ao, essa proposta é
coerente com o conceito anglo-saxão
da relação inter-racial, que prlvllegia
o isolamento e não a mistura, usada.
e consagrada em países como o Bra
sil e a Venezuela: "O Isolamento é o
extremo oposto da integração. Os
europeus admitem os �stados plurl
naclonals porque eles estão habitua·
dos, culturalmente, à formação de
mlcroestados e à sua existência den
tro de estados maiores. É próprio da
cultura anglo-saxõnica a existência
de rnlnlnações autônomas. Mas não
creio que seja benéfico tentar adap
tar esse tipo de conceito à realidade
latino-americana. Porque. em nações
como as nossas, esse conceito é noci
vo, destruJdor da realidade na·
clonai".

Interior
Daniel de Barandlaran acaba de
sair de uma enorme polêmJca sobre a
quesLão da plurlnaclonalldade da
Vene-Luela e a polêmica durou três
anos. Agora, ele vtve o que considera 1

Sorboro Brol\tlh

Os ianomanis são o tema do principal livro de Barandiaram

: lní'iJgração sim, isolamento nâo �
O an��Ul�logo Daniel de Baran--,
diaran - um--dos mais respeitados
especlalÍsta&-.venezuelanos em questões ind{gel)J\s - denuncie que e
ação desen�lvide neste momento
pelo Cimi, para evitar a exploração
mlneral en, reservas Indígenas no
BrasU, � ,foi.-tentada na Vene-zuela.
Além dilsô..lOlentlsta, que tamb�m
é funclonirto do Departamenl.O de
Fronteiras do Mlnlst.ério das Relações Exteriores da Venezuela, lembra que.�I ctéa em que o ConsPlho
Indlgenlsta M!Mlnnt\no Ili."" i:r,mum
ao Brasil e à Venei uC'la, se supõe que
baja umi\ ;·rp.J,ua-mAe" de Lodo o ouro
fie aluvlM�m�nt.ràvel na Bacia do
Amazonos,,1�, associados à cassiteflta. pod�,h�ver minérios est.ral.égl·
cos.com9�0··. completa.
�"- �e "Como\vanezuelano, sinto-me
até hum.U,t:\�o em confessar a um
Jomalls\a bra3Uelro QUe a Vene'luela
Jé tem 30% .de seu território ttservado pelo iQ�U\O para proteger a ecologla e u .PQputações lndtgenas. Nenhwu dt\Sses,países da América do
Norte 01,1.pa.$�pa tem mais de 9%
de seus tertf.�rios reservados. O Bra·
� é o pa(s,da Amércia Latina que,
depois da V.��uela, mais tem reser·
vas. E � re�as do Brasil não passam de l�que eu Jê c:onsidero um
fndlce btl4t.t,,n� alto. Este é um obstáculo rpµl_w_�érto ao desenvolvlmento e-fa"eN<:e um Upo de lsolaciop.lsmo nwlt.E:l-0.0civo a pa.fses como os
nossos. J.lmlgine se o Brasil tivesse
f1c;ado ape{las na costa, sem atraves:;ar a llJlha ,das Tordesilhas. Certa·
mente q ,J3i;�11 não seria o grande
pafa que é. c9(Jlo os Estados Unidos
nãq seriam-..potêncla Que são sem a
cooquisia d.o.,Oeste t essencial ao
homem �r aventura, desenvol·
ver-se, criar um mundo novo Estes
são os grandes chamados de países
como Canadá e Austrália e dJsso
.aqui t.ambémj)reclsamos Afinal, em
regtôes êoino ã Amazônia, ainda não
se pode falar em geografia humana,
pois o homem está d18tribwdo ali CO·
mo se !oue.um animal", comenta o
pesqutsaoor.
•
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uma trégua, mas eat.A dlaposto are'1
t" ..'':!�
1 comeQar a dlacutlr, até porque a
questão voltou, com aa mesmas caII r, ,De.n(eJ.''1�:Sarand1aran não tala
como um leigo nem como um ama- racteril!ticas, no Brasil E o BrasU didor. Antes J?.,lo contrário. Este bea- vtde pelo menos uma trtbo importan00 tranc'ê's;q\ie veio da Europa para te com a Veneruela, os famosos lano))ma e�'e��ro às vertentes do Ore- man.ts, que são 20 mil - dez mil no
noco qu��utarta três meses, está hé BreaU e de.2 mU no território federal
�o IU\OS nidt�nezuela, fala espanhol do Amazonas venezuelano. "Ba.sta
como se!o,${1� ,;nraQuenho e é consul- Que morram alguns ind1os em cho·
tado soQftt-9..��quer assunto Que d1· ques com fazendeiros, que apareça
sa. respeU.0-,àe, frontelru, principal· algum padre falando em violação de
mente o q ua:;1e refüa à Amazônia. . tndiaa por peões, e logo v"lt.arl a
Ant.es de it >para o vale de caracaa, questão da autonomia e da soberaDaniel v�\leU•entre o., piaroas, vest.in- rua dns nações indlgena.s aqui, como
do-se comõ eles, comendo com eles e se dcbat.e no BrasU. o sonho acadêestudandd''SUEI cUlt.ura de pert.o. A mico dos microestados parece inesantropologin.ude Barandlaran não é got.Avel O Que é dltlcll explicar a
<1e gablnete,'mas de campo, de prâesses acadêmicos é Que um pais, co.-:" • "
t1ca.
mo o Brasil ou a Venezuela, tem de
"'
buscar sua consciência no Int.ertor,
E foLn&Sta condição de antropó- fora d& macrocldades. Nós, inclua!·
logo de 'Can1PO que Barand1aran re- ve, precisamos 8.8S\1Jl\1r de uma vez
cebeu o• estlldb em seu gabinete na que, se oa amerlcanoa en.slnam lngl
Casa Amnrelà (sede da chancelaria em suas 1'llbsões. é porque nós m �
venezuelana), para comentar as ten- mos nê.o temos tido competência
taUvas do-clml de evltar a minerara penetrar no Interior. Evtdenteção em -6feM-reservadas às nações mente, não podemos recusar que um
grupo pratique filantropia com uma
\ndlgenas;:Para ele, o Clm.1 apenas
população marglnallZada, desde que
i,epete e a-at:Sw: a visão anglo-saxA
das cUlturas lridlgenas e da Integrase submeta à lel do pais", entende
ele.
ção raciât'.tiãfndo completamente a
trad1çãoJl!,�0-americana. Em resumo, Barandlttran acha que o oomportamento a41o-saxão em relação ao
Desenvolvimento
contai.o �cial é iaoluclonlsta,
enquanv0""-"'-d1ção la�o-amertcaTodo homem. acha Barand1aran,
na ê-in�&nlst.a.
busca mais desenvolvimento, em
qualquer cultura, em qualquer geo
...
"Res� buscar uma simbiose
gratla, em qualquer reUgiào. Por isso,
é um integracion.lata. 86 que ele de-
intre essas •duas vtsões. Para Isso,
fende uma Integração feita com inte
aerâ necosslifo hàver um d1Qlogo enllgêncla e cooperação - racional e
tre os radicais e os moderados, desde
cordial - e acredita que o trabalho
que, de ambos os lad0$, baJa gente
de estados como o venezuelano e o
disposta a ãf.scutlr com seriedade e
braailelro deve ser feito com mais ca
nt\o re��trtnas. Entlo se poderâ encon�ma via comum às duas
rtnho: "Faço sempre a lmagem da
visões, que "lmen.lze os; defett.os de , famipa. Como os tllhoa mais Indefe
sos, que preclsam de maia proteç
ambas e �efmce � virtudes. �
lradição-��aclon.L�tg latlno·aroeassim os lndios devem ser vtstos
rlcana nllo tem ra.in· históricas SUIJ· 1, estado. Mas jamais se deve
ves, reconht:içç. Fol na bMe da cruz e 1 nâ-los". Na Venezuela, eles se d18trl·
da espuda-."'85 portugueses e espabuem em 30 nações. 0a mais nume
,nhóls desembarcaram na- América , rosos, os guajlros, não slo amazônl·
cos.. mas andinos.. vivem na fronteira
,,allrmarítM':...A verdade't minha,
quem não concordar com ela será
com a Colõmbia <na verdade, vtvem
meu cscraVQ..-Ou morreré.'. Isso, ev!- , ent.re a Venezuela e a Colõmbia, na
península de Ouajlra) e sào 60 mil
dentem�ur.,�rovocou multo sofri·
,mento, mmta morte. A 1nt.egração , habltantes do estado de Zlllia, onde
se concentra o petróleo venezuelano.
unívoca, iclta.. num só senlldo, não •
pode sercons1derada a ideal. Mas o ·1 HA ainda os guaranis do delta do
(
Orenoco e os lanomanls. M out.ras
tribos têm entre dois mil e sela mil
lntegrantes cada uma O llltlmo Uvro
de Danlel de Barandiaran é sobre
uma dessas tribos: lntroduçio à C�·
movl&io doa Índios CaribH·Maqueri·
taro,.
'

·
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· CAlt.ACAS O �e
o ConseTho 'Indigenlsta
Missionã:rto �<CimU está
tentailã�fazer- prevalecer ncrBtasil - a proibição de extração mineral
em ãx;eàtde reservas in
dígenas cm- também já foi
relv1rld1e"àdo na Vene
zuela,·-há-':'quatro anos, e
rechaçado. Um dos fun
cionários do governo ve
nezuelano envolvido no
processo.. de discussão
do tema da soberania
restri"a e da aceitação
do status de nação para
as 30 tribos indigenas lo
calizada� em seu territó
rio, o�:tlntropólogo Da
niel de•Barandiaran, de
nuncili�que o interesse
está a� -reservas mine
J:als, �jpdios são ape
nas uma "'capa", um pre-

·�:.N·�
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texto. Um dos ma1s res
p'e i ta dos especialistas
venezuelanos em ques
tões de fronteiras, este
antropólogo, que viveu
nove anos entre os ín
d1os amazônicos na Ve
,---

O problema
do índio na
Venezuela - I

,

nezuela, vestindo-se co
mo eles e comendo sua
comida, disse sentir-se
humilhado pelo fato de
seu pais ter 30% do terri
tório reservadó para a
proteção da ecologia e
das populações indíge
nas. De acordo com o au
tor de Os Filhos da Lua,
um livro sobre os iano
manis, a exacerbação da
ecologia é -suicida num
Estado moderno. Na sua
opinião, o con�eito da
plurinacionalidade, rei
vindicado pelo Cimi em
sua emenda popular en
caminha da à Consti
tuinte brasileira, obede
ce aos critérios anglo
saxões de relações lnter
raciais, que são isolacio
nistas, enquanto a tradi
ção latino-americana é
francamente integracio
nista

J

1 é capa''
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1Na busca. do oUÇ.0,

·,ndio é só prete:itO

dios são apenas uma diaran, que viveu nocapa, um pretexto", ve anos na selva ..
CARACAS - A denuncia o antropó- amazônica venezue- •
defesa das popula- logo Daniel de Ba- lana, acredita que
ções indígenas da randiaran, autor de tais propostas ve
Amazônia, usada pe- um livro sobre os ia- nham de países que
lo Cimi - Conselho nomanis, indígenas têm um conceito an
Indigenista Missio- que moram no Brasil glo-saxônico de rela
nário - no Brasil pa- e na Venezuela. Se- ções inter-raciais,
ra tentar proibir, na gundo ele, o verda- eminentemente iso
Constituição, a ex- deiro interesse é pela !acionista, contrário
tração mineral em existência, nas áreas ao conceito latino
territórios ocupados em questão, e re- americano, integrapor tribos, foi o re- cursos minerais que cionista. Segundo
/ curso utilizado tam- não podem ser des- Barandiaran, a exa
bém há quatro anos prezados por países cerbação da ecologia
na Venezuela. "Nes- pobres como Brasil e é o suicídio para um
se argumento, os ín- V,enezuela. Baran- Estado tnoderno. ,.r,.4
Jose NÊUMANNE P1Nro
enviado ose•c1.,
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Neni só de índios vive o Chni
O Conaolho tndlJtnlata Mls M Rlclla e aoa cl•pul<Mloc 81#110
alonlrto Clml - !Cm um con• Diu • lllqutl Olndldo, No
cttno. no m,n1mo. tlUUco dt
ovan�tllaaçlo d• lndloo, O eon
uçlo, o mrm>0 OlllatT rtUaJYI
1
º
� 1�U��:��� �.;,l��"!en� qu, "l queal&o m1ner11 •or•
nou11 principal probttma".
1
0�.�,'.";.�r. AUm dlao, PT<II a MC...idode
n1 um docutMnLo ;m qu, p1.rla· d• umo prtuao popular pua
,ntnt.a1t'1 alo d&1&1nc1doa co Pfflt O rtlOfflll 11'"1• O "tpot
mo "dlrtlLlol
.." ou ·u11mlao. lavorll mllld110 d4 quouo anoa
doa tnd.Jo,'", cuo do ,,.n•dor Jo- pan81mey".
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O senador Sewm, Ciumes ( PM {>8-SP)
q11a/ifico11 a campanhn mo1Ma pelo
Estadio contra a l grejn e os lndio.r de
"Plano Cohen dn Minerarão". De fato,
em muito,t aspecto.f, n "conspiração
internacional" descrita pelo jornal
paulista tem seme/hanras com o Plano
im-entado pelo coronel O/lmpio Mourão
de Me/lo que, imputado aos comunistas.
str\li11 para }11stificar o golpe do Estado
No1'0, em /937.
O objetivo de longo prazo da campa
nha de O Estado são os lndios e a sua
exi.rttncia como povos nacionais distin
to.r dos brasileiros. Se vitoriosas as teses
''nacionalistas·' do Estadlo, v. e teria uma
"solução fina/" - como a de Hitler para
os judeus, portanto - para os 220 mi/ ln
dios sobreviventes do.r 5 milhões que
existiam antes do genoddio iniciado
quando Cabral aportou nas costa.r da
Bahia. em 1500.

Quem os forjou ns enviou ao Con.relho
Nacional de Segurança. onde parlamen
tares ligados à Igreja os encontrou. Ima
ginou-se poder moblllzarosmi/ftares para
apoiar os interesses da.r mineradoras
contra os supostos estrangeiros manco
munados com a Igreja. A manobra,
inclusive, parece parcip/mentefrustrada:
o general Bayma Denys. chefe do Gabi11ete Mi/ítar da Presfdlncia da Repúbli
ca. disse ao presidente da CNBB. D.
lucfa110 Mendes de Almeida, qut não
acredita na.f demÍr1clas do jornal de Júlio
Mesquita.

Parlamentares direitistas, como o
deputado Roberto Cardoso Alves
(PMDM-SP), pediram a formação dt
uma CP/ para apurar a pretensa conspi
ração divulgada pelo Estadão. Em vez de
se intimidar, a CNBB declarou que o
CP/será bem-vinda. inda mais se for ins
talada o mais rapidamente posslve/.
"Tem medo dela quem teme a verdade".
O alvo mais imediato da campanha do di.ue D. Luciano.
Estadlo é o artigo 427 do Projeto de
Constituição de Bernardo Cabral. rela
Marinho é sócio da
tor da Constituinte. Este artigo define
British Petroleum
que "a pesqui,ra. /ovm 011 eyp/oração de
minérios e o aproveitamento do.1· poten
Além do próprio EiltadAo, apenas o
ciais de energia hidráulica em terras
ind1'ge,u1s .,·vmc•nte poderão ser desn/\'ol- Correio Brazlliense e O Globo - entre os
1•lda.r, como prMléglo da União, 110 caso grandes jornais do Paú - deram impor
de ,, nigir o intererse nacional e de ines tânda editorial à suposra conspirara. Por
xi.stirem re.rerl'as conhecidas e suficientes qu/ 1 O fato de Roberto Marinho. dono
para O COf/S/fflU) interno, e explorareis, de O Globo, ter participação na Minera
l'f>I outras part(!S do 1erritório brasi/c>1dvra Santa Marra. subsidiária do grupo
ro ",
British Petro/eum/Bra.scan Associadas
explica este mistério, com certeza.
As grandes companhias mineradora.,
nacionais e estrangeiras - para quem o
Na edição do dia / 3, O Globo publi
Estadilo ohjetframente está trabalhando cou matéria acusando a Funai de criar
- não admitem a.v /imilações coJistanle.r resen·a.t indlge11as onde se exploram
11e.r1e dlrpo.riti1•0 do Projeto de Constitui minérios nobres. com mapas mostrando
ção. Em nnra que mnndaram publicar no que em /986 as áreas indígenas cresce
1Í/limo dia 12. o Sindicato Nacional da ram mais de J 6 milhões de hectares só na
lnd,ístria de Extração do Estanho. o ln.r Amazônia. Escamoteando o fato de que
tiwro Brasileiro de Mineração e a Asso todas as terras indlgc,,as já deveriam
ciação Brasileira dos Mineradores de estar demarcadas desde /978, segundo
Ouro explica porque .fÕO contrários ao exiglncia do Estatuto do lndio. o jornal
privilégio da Unlio na exploração de quis mostrar que os 1í1dios. tão poucos,
riquezas minerais em terras indígenas: tfm terra d,m,ais. O Globo não mencio
e11tre outraç razões, porque este monop6- na, porém, que o principal acionista da
/to impediria "a e,\pansào da oart/cipa mineradora Para11ape11ema, Octávio
ção do Brasil no mercado Internacional" lacombe, tem também ações do maior
larifúndio do Pais. a Manasa, com mais
de minérios:
de 4 milhões de hectares. E que a Para
napanema. uma das malores produtoras
A meta é expandir
de estanho do mundo, invadiu as reiras
dos Walmlrl-Atroarl contribuindo para o
a venda dos minérios
quase extermi'nio desse Pº"º da Amaz<1A trama montada pelo Estadllo e as nia.
mineradoras não visa combater. como se
11/, o.f interesses estrangeiros mas justa
Por causa do Plano Cohen, o comunis
mente o expandir a venda de minérios ta Luiz Carlos Prestes foi encarcerado
hrasi/eiro.f no exterior. por empresas pela ditadura Vargas e torturado a ponto
estrangeirtH e narionais. que são as de seu advogado, Sobral Pi11to, pedir
parti ele o tratame1110 pre1•isto na lei de
mineradoras do Pais.
Proteção aos Animais. Ta/vez fosse o
Ar> que tudo indica, ar Forças Arma caso. agora de pedir aos donos do Esta
dasfornm um doJ alvos vi,wdos pelo cam dão e de O Globo que dtem nos i'ndios o
panha: os dr)(·umenlos publicados ttm o mesmo tratamento que a Fundação
1rinho dispensa aos micosestilo do SNI e a Igreja apresentou prn Rohert
vas de que algum· deles foram forjados. {(>iie.r
, /n1· de r. erem e'(tintos.

..

"Nacionalismo é criar
emprego", diz Campos

A

-

Roberto Campos•

de fin ição de empresa
nacional (não) é maléria
cons1itucional. Nenhuma
das nossas sete constitui
ções anteriores a prevê. bastando
nos as definições que jâ existem no
Código Comercial e na Lei das
Sociedades Anônimas - "empresa
nacional é aquela constituída de
acordo com as leis do Brasil e que
aqui mantenha sun sede de dire
ção". Essa definição é abrangente
e não discriminatória. Integrar os
cstrnngciros na peripécia nacional
é o 4uc COl)\Cll\ '\OS rais1.:s impor
tadores de 1m11?r,1rllc, e de capital.
Convém-lhes o "1us sol!", e não o
"jus sanguin1s". hnprcsa Nacional
é a que aqui opera, segundo nossas
leis e aqui cria empregos, indepen
dentemente do umbigo <lo ac10111s
t,1. "-íacion,1lism 1 e criar cmpregos;
é sccund,'1ria ,1 ct111,1 <.lu cmprega
dor. Incluir na Constituição uma
discriminação contra as cmpresas
cujos acionistas não sejam majori
tariamemc domésticos trará várias
consequências negativas. Primeiro,
sinalizaria aos inve tidore estr,tn
ge1ros que não são bem-vindo ,
precisamente qutmil0 mais necessi
tamos de tríplice conlnhu1çào dos
capitais estrangeiros - poupança,
tecnologia e acesso a mercados
externos. Segundo, cometeríamos
injustn;a contra empresas - algu
mas com mais de m<.:io século no
Brasil - que aqui se instalaram
acreditando na conriabilidadc das
regras do jogo. T�rcciro, lançaría
mos janela afora dois princípios
basilares na ma1ona das constitui
ções civilizadas - a isonomia e não
retroatividade. Quarto, expor-no
íamos a complicações fiscais. Ê
precisamente porque são "empre
sas brasileiras" que as filiais e sub
sidiárias descontam do imposto de
renda das matri1cs os impostso
pagos ao Governo brasileiro. Se
este não mais as considera "nacio
nais'', expo-laá a exigências legais
e encargos fiscais maiores, nos paí
ses de origem. Paradoxalmente, ao
invés de aumentar nossa soberania,
estaríamos diminuindo-a. Fm quan
to lugar. expor nos-íamos a cnor-

canais brasileiras deixam de ser
nacionais, suas exportações pas
sam a ser produtos de empresas de
países desenvolvidos, e portanto
não beneficiârias das preferências
destinadas a fomentar o desenvol
vimento industrial dos países sub
desenvolvidos.
Esse tipo de "reserva" encerra
várias desvantagens:
- Interfere com o direito de livre
associação do empresário nacio
nal
- Equivale a uma cassação do
direito de produzir daqueles não
escolhidos pela autoridade.
A reserva de mercado cria cartó
rios para os beneficiârios e cassa O:,
direitos dos demais produtores
além de violentar a livre escolha
dos usuários
leva ao isolamento .. comer
· ,ai· . poi:, 4ue outros países
podem também "reservar-se aos
mcr ados"; e "tecnológico", por
que a -velocidade da evolução tec
nológica e.xige hoje con stante
interpene tração de co mércio,
investimentos e tecnologia.
Há quem se iluda com o sonho
falaz da "autonomia tecnológica".
Na era atual da alta tecnologia,
nenhum país pretende ser auto
suficiente. A poderosa Europa, de
majestosa tradição cientifica, bus
ca sofregamente "joint ventures"
com americanos e japoneses. A
União Soviética - potência nuclear
e espacial - abriu-se à formação de
"joint ventures" com o ocidente,
vendo nessas empresas mistas (nas
quais a participação estrangeira
pode alcançar 49% com isenção de
impostos, direito de remessa de
lucros e liberdade de exportação) o
melhor passaporte para a moderni
zação tecnológica.
A idéia de que o "grande merca
do interno" do B..asil é um patri
mônio nacional não passa de supi
na tolice. Esse mercado é l,lo/0 do
mercado mundial. E, depois da
acccção da Península Ibérica ao
Mercado Comum Europeu. tor
nou-se um mercado menor que o
de Portugal ou Espanha. A reserva

Multis precisam
trazer capitais
e tecnologia

P

Luiz Salomlo•

nrn nós a questão da estatização

e socialização da propriedade

A outra questão que o nosso partido
considera fundamental é a do capital
estrangeiro. Ê claro que reconhece
mos que as empresas multinacionais aí
estão e que podem dar a sua contribui
ção no processo de desenvolvimento
nacional. Mas isso só ocorrerá se for
mos capazes de estabelecer regras
claras que conduzam essas empresas a
desempenhar o papel que se propõem
fazer mas que na verdade não o fazem,
que é de aportar capitais novos, tecno
logias, e contribuir para o melhor
equiUbrio setorial e regional do nosso
desenvolvimento econômico. Não tem
sido essn a marca das relações da eco
nomia brasileira oom as multinacio
nais. Veja-se, por exemplo, o caso do
aporte de capitais. Todas essas empre
sas multinacionais representam, em
termos de registro do capital estran
geiro, apenas 25 bilhões de dólares, aJ
computados os investi mcntos e os
reinvestimentos. Vejam a dimensão
modesta que representam esses regis
tros de c:.ipual, um quarto ou menos de
um q uarlo da nossa dívida externa.
Por quê? Porque essas empresas se
construiram e se cevaram e aqui cres
ceram à custa do nosso mercado inter
no, à cu,;ta da geração aqui do seu pro
cesso de capitalização por vias idênti
cas às da:. empresas ,genuinamente
brasileiras. E ainda assim conseguem
dominar inúmeros setores da indú:;tria
de transformação, nao apenas no
material elétrico e nas comunicações,
como nos materiais de transporte, na
borracha, na qulmica, na indústria far
rnacçutíca, na perfumaria, nos alimen
tos e no fumo. A empresa multinacio
nal conslruiu-se às custas dos i ncenti
vos, dos f avores de crédito que a socie
dade brasileira lhe ofereceu. Foi esta
sociedade que favoreceu e financiou
esse crtscimenlo.

em si não constitui um dogma,
um fim em si. Imaginamos que
o Estado ê um instrumento fundamen
rnl para acumulação de poupança.�.
p,un a locação no investimento, pum a
vitalização das forças produtivas, mas
ele não representa necessariamente a
única saída. E nu convivência do setor
publico com o setor privado tem que
estar baseada cm visões não precon
ceituosas. Primeiro, por não admitir
mos essa prevalência da i niciativu pri
vada de umo competência maior dela
em relação uo setor público, na visão
dos Consti1uimes liberais seriam iden
ticamente ineficientes, corruptos e
íisiológicos. Isso não é verdade, aJ
cstào as nos�it� emprcs� estatais que a
desreito de uma pollt1cà deliberada de
sua autodestruição com prática de
pol(ticas de preços absolutamente pre
d.ttórias conseguem sobreviver, conse
r.?uem produzir com custos extrcma
nentc eficientes e competitivos em
scala internacional. Mas se nos pere.untarem se essas são as estatais que
1ueremos, certamente que não são.
las ainda estão eivadas do autoritaris10 que durante vinte anos deu estilo
1uc o Cslado atuava. Queremos démo
ratiiar essas empresas queremos que
sociedade, os usuários e empregados
·nham voz e panicipaçllo na sua gcs10, e queremos, também, muita caula nJ presença do Estado porque esse
nda é bastante autoritário, é um
lado que ainda não passou pelas
formas democráticas que todos aspi1mos e que foi mais uma promessa
escumprida da c hamada Nova
·pública. O que não podemos acei
r é o papel clandestino, transitório,
gaz que consta no projeto da Ordem
conômica que foi imposto pela maio
Aldo Arantes•
a circunstancial daquela Comissão.
papel dos capitais eslrungeiros na
1 que qucrc.;mos é o reconhecimento
cconomiu brasileira sempre foi
O
.1s emprcs�s estatais, o papel do Esta
objeto de intenso debate t:ntrc as
o c omo agente produtivo, que
força.� nacionalistas e o� cntrc·nham um papel realmente n desem- gu1\1a,. Agora mesmo, durante o� trabanhar em favor da sociedade brasileí 1 ho� du Ai.scmblé1a Nacional Constituinte,
c,1a se trnnsformou na questão central dos
,. E queremos mais, que o Congresso debates, ,obre os Principio� Gerais da
acion.11. que :1 sociedade aqu i rcpre- rconumia
Por tru, de:.sc dcb.11c estão. n:1 verdade,
11adJ decidarn a divisão social do
do" rrnjcl o� d(st1ntos pa_ra o _de�cnvolviL.olh- .-...,1,..,. ,i 1-?Pfr,r nJ'1hfir" • n n.-i

Projeto Cabral
abre o país às
multinacionais

V ·'

..

empreso11 estrangeiras dominam a maioria
dos setores modernos da indústria bra.,ilei
ra, tais como a indústria automobillstica,
de autopeças bebida e fumo, eletro-eletrô
nico, farmacêutico, material qe escritório,
plástico e borracha. Os capitais estrangei
ros têm hoje um papel fundamental na pro
dução de bens de capital, penetram em
diversos setores de serviços e detêm a pro
p�iednde de vastas áreas do território braisle1ro.
A importância assumida na Constitufote
sobre o conceito de empresà nacional está
intimamente ligada com a questão do
papel dos capitais estrangeiros na econo
mia nacional. A subcomissão dos Princl
pios Oerais da Economia, chegou à seguin
te formulação sobre o problema: "Consi
dera-se empresn brasileira ou nacional
aquela conslitulda sob as leis brasileiras e
que tenha sua administração sediada no
País". Ou seja, toda empresa estrangeira
sediada no Pais passa a ser considerada
empresa nacional e como tal, usufruir dos
benefícios concedidos às empresas nacio
nais, inclusive o direito à exploração de
minérios em áreas de fronteira.
A Comissão da Ordem Econômica che
gou à mesma conclusão por outro caminho•
mais rebuscado ao definir que "Será consi
derada empresa nacional, pessoa jurídica
con�tituida e com sede no Pais, cujo con
trole decisório e de capital esteja, em cará
ter permanente, exclusivo c incondicional,
sob titularidade direta ou indireta de pes
soas físicas ou jurídicas domiciliadas no
Paí�. ou por entidades de direito público
interno•·. Da mesma maneira que a sub
comissão. na Com1ssilo da Ordem l:.conô
mica se formulou um conceito de empre�a
nacional em que a Shell do Brasil, a Volks
wagem do Brasil, a Ford do Brasil. a IBM
do Brasil e outras empresas estrangeiras
passam a ser consideradas em presas nacio
nais.
O Relatório final da Comissão de S istc
muti1ação redut um pouco as pretensões
dos defensores do capital estrangeiro ao
permitir que somente pessoas físicas resi
dente no País, possam controlar empresas
tidas como nacionais. De qualquer forma,
a porta ainda está aberta para que estran
geiros, testas de ferro de empresas multina- •
cionais, residente no Pais, possam ter ºW
controle de empresas consideradas nacio
nais. Para dirimir confusões e assegurar os
interesses nacionais.o PC do B,propôs uma
emenda com o seguinte teor: ''E considerada empresa nacional, para todos os fins de
direito, aquela cujo capital pertença a
brasileiros e que, constitulda com sede no
País, nele tenha o centro de suas decisões e
o controle do processo tecnológico".
Outra questuo chave neste debate é o
papel do bstado no desenvolvimento eco
nômico. O combate ao papel do Estado na
economia está combinado com a defesa
intransigente do caeital estraogeiro. Com
bate-se a participaçao do Estado na econo
mia sob o falso argumento da defesa da
economia de livre mercado.Ora , isso é uma
ficção. É mais do que sabido por qualquer
estudante de economia, que a atual etapa
do desenvolvimento do capitalismo é o
capitalismo monopolista. E o monopólio
mais poderoso ê aquele exercido pelas
empresas multinacionais. A intervenção do
E�tado nu economia dos pwses em proces
sv de desenvolvimento e condi\·ào essen
cial para um desenvolvimento independen-
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BJRASÍLll, DRZ�O DE 1988

20 a 26 de agosto de 1987

'\').

Salomão: "regras claras para multlncrcionals"

Arantes: "chega de dependência"

Há três posições quanto à definição de
empresa nacional. Roberto Campos, de
direita, acha que esta nem é matéria
constitucional. Luiz Salomão, de centro,
admite que as multinacionais podem contribuir
com a economia brasileira, desde que
controladas. Aldo Arantes, de esquerda, quer
parar a desnacionalização do país e estender
a reserva de mercado para outros setores
estratégicos além da informática

Afirmação
formam nações com história, �radições
e cultura e o B asil é un1 Estado
multinacional - onde vivem a nação
brasileira, a Xavantc, a Guarani,
J
a Yanomami... Afirmação 2: as nações
indígena., insufladas por
missionários estrangeiros, formarão
Sstados nacionais autônon1os e retalharão as fronteiras e
·ecursos do país com os estrangeiros. A afirn1ação 1 é
;erdadeira, a menos que não se queira dar aos índios o n1csmo direi
o de proteção que se garante a bichos, como o mico-leão: o Brasil,
)ara r(!speitar as regi as das Nações Unidas, tem de estender aos
,ovos i11oígenas o direil.o ô e ti1a1-iterern sua cultura e sua história,
)ortanto, o de sere1n 11!r Cue§. Outra coisa. n1entirosa, é a teoria
t:vantada pelo j orna! O Eht�do de S. Paulo de que u Igreja propõe,
para a l'Jova Conslituiç?ío, que os índio;-, fonnen1 Estados indepen
dentes do Brasil. Entc[Ja a calúnia contra a Igreja e os i'ndios.
- P,íg. 8.
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QUESTÃO lNDÍGENA/IGREJA/C<»llSTITDINTE - II

DOSSIÊ DE AC<»IPMBAMENTO
PERÍODO - 20/08/87 a 07/09/87

1. A CONFUSÃO ARMADA CONTRA A IGRE JA E OS ÍNDIOS ( RETRATOS

DO

BRASIL - 20 A 26 DE AGOSTO DE 1987 - PÁGINAS l E 8);
2. NA BUSCA DO OURO, ÍNDIO É SÓ PRETEXTO ( O ESTADO DE SÃO

PAULO-

30 DE AGOSTO DE 1987 - PÁGINAS 1 E 4);
3.

ÍNDIOS PERDIDOS NA SELVA DA IDEOLOGIA

(

DE SÃO PAULO-

O ESTADO

01 OE SETEMBRO DE 1987);
4

O EVANGELHO DA EXTR,\ÇÃO DOS MINÉRIOS ( O ESTADO

DE

SÃO PAULO-

02 DE SETEMBRO DE 1987);
5. INVASÃO BRANCA. o PERIGO QUE O CfMI PROPÕE ( o

ES'.I'ADO

OE

SÃO

PAULO - 03 DE SETEMBRO DE
- 05 DE SETEMBRO DE 1987);

6. li-1PERATIVO MORAL
7. KRENAK, OE

1

DOS INDÍGENAS -(JORNAL DE BRASÍLIA-

05 DE SETEMBRO
8. ÍNDIO PROTESTA NA CONSTITUINTE - (FOLHA DE SÃO PAULO -

05

DE

SETEMBRO DE 1987);
9. ÍNDIO PINTA ROSTO DE PRETO EM PROTESTO CONTRA O SUBSTITUTIVO
( JORNAL DO BRASIL - 05 DE SETEMBRO DE 1987);
10. CRONOLOGIA DE UMA CONSPIRAÇÃO-2 (FOLHA DE SÃO PAULO -

06

DE

SETEMBRO DE 1987);
11.·crMI VAI PROCESSAR O JORNAL (CORREIO BRAZILIENSE - 07 DE

SETEM

BRO DE 1987);

12. A NOVELA DO "ESTADÃO",DE SILVIA CAIUBY NOVAES ( FOLHA

DE

SÃO

PAULO - 07 DE SETEMBRO DE 1987);
13. CURIOSAS DISTORÇÕES ( FOLHA DE SÃO PAULO - 01
1987).

DE

SETEMBRO

DE

RELAÇÃO DO MATERIAL DE SUBSfDIOS ENVIADOS PELO INESC APARLAMENTARES,
ENTIDADES, CONSULTORES, AMIGOS, ETC, NO PERÍODO DE JULHO
A
DEZEMBRO DE 1988.
ÁREA: Solidariedade Internacional
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Dossiê sobre a vida de Nelson Mandela, INESC, jul/88.
Convite para o "Showmício Nelson M.andela - 70 anos", INESC, jul/88.
Informativo El Salvador, nQ 07, CIES, jun/jul/88.
Jornal Barricada, nQs 08 e-'09/88, FSLN/Embaixada da Nicarágua.
Documento contendo dados atuais sobre a situação explosiva em que
se encontra a Guatemala, INESC, ago/88.
Telex do CEPIS/CIES/Reitor da Universidade de El Salvador, sobre
''Invasão da Universidade de El Salvador, pela polícia nacional"�
15.09.88.
Projeto Resolução da Subcomissão de Direitos Humanos da Organização
das Nações Unidas, apresentado por especialistas do México, França,
Holanda, etc., aprovado por consenso, sobre "situação dos direitos
humanos em El Salvador",FMLN-FDR, 01.09.88.
Telex do INESC, às autoridades Salvadorenhas, em solidariedade aos
estudantes da Universidade de El Salvador,
vítimas de violência pra
. .
ticada por Grupos Paramilitares apoiados pelas forças do Governo lo
cal, out/88.
Documento da Anistia Internacional "El Salvador: Los Escuadrones de
la Muerte: Una Estrategia Gubern_amental", out/88.
Ofício do INESC aos parlamentares pedindo apoio político com o obj�
tivo de pressionar o Governo brasileiro a retratar sua posição fren
te ao conflito em El Salvador, out/88.

-

. 2.

16. Convite para o lançamento da 3ª Semana Internacional de Cientis�
tas pela Paz, UnB, SBPC, nov/88.
17. Telegrama do INESC, às autoridades de Minas Gerais, em repúdio a
liminar concedida pelo Juiz Manoel Bravo, que determina o fecha
mento do Centro de Defesa dos Direitos de Viçosa, nov/88.
18. Convite para o lançamento do Livro "A Procura do Reino", de D. Pe
dro casaldáliga, nov/88.
19. Convite do INESC, UnB, Mine, etc. para o evento, "Axé Palmares Encontro da Consciência Negra", 28.11.88.
20. Ofício do INESC, aos parlamentares pedindo apoio e solidariedade
em favor dos eletricitários de Florianópolis, em greve há mais de
30 dias, 05 de novembro de 1988.
21. Relatório Final do Seminário "A Nova Constituição e os Direitos
Humanos no Brasil", INESC, 17.12.88.

RELAÇÃO DO MATERIAL DE SUBS f DIOS ENVIADOS PELO INESC A PARLAMENTARES,
ENTIDADES, CONSULTORES, AMIGOS, ETC, NO PÉRÍODO DE JULHO
A
DEZEMBRO DE 1988,
ÁREA: Direitos Humanos

1. Carta aberta à população, da Comissão de Justiça e Paz/Bahia,
20.06.88.
2. Telex ao Centro de Defesa ·dos Direitos da Pessoa Humana/Ministé
rio da Just�ça, sobre "Ato de concessão-Asilo político ao Sul-Afri
cano Abule Magasi", INESC, jul/88.
3. Telex da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, pedindo aos Cons
tituintes que vote a favor da emenda 1427-29, que elimina a Pena
de Morte, jul/88.
4. Dossiê - Chultz, INESC, ago/88.
5. Telex do MST, nQ 149, sobre "Violência sofrida pelos trabalhadores
rurais de Prudentópolis-PR", ago/88.
do
6. Teléx do MST, sobre "Invasão da Sede da Secretaria Estadual
MST-Imperatriz-MA, por policiais militares e civis'.', em 19. O 8. 88,
às 15:00 horas.
7. Artigo "Violência no campo preocupa a Anistia Internacional", Cor
reio Brasiliense, 08.09.88.
8. Revista "Brasil: documento", da Anistia Internacional, set/88.
9. Revista, "Brasil: violência autorizada nas ãreas rurais", da Anis
tia Internacional, set/88.
10. Telex do MST, nQ 186/88, sobre "Ocupação da Fazenda Acesita no Es
pírito Santo, por 500 tamílias de trabalhadores rurais", ago/88.
11.. Telex do MST, nQ 194, sobre "Despejo de 220 pessoas da sede do Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais d:e Imperatriz-MA, por policiais
militares", ago/88.
12. 0 Genocídio do Nordeste 1979-1983", Boletim da CPT, jul/88.
13. Programa e convite para o l�nçamento da Campanha Educação pela
Paz, INESC, set/88.
14. Programa e convite para o Seminãrio "A Nova Constituição e os Di
reitos Humanos no Brasil", INESC, 28 a 30.10.88.
15. Folder e cartaz da "Campanha Educação pela Paz", INESC, out/88.
11

RE LAÇÃO DO MATERIAL DE SUBS fDIOS ENVIADOS PELO INESC A PARLAMENTARES,
ENTIDADES, CONSULTORES, AMIGOS, ETC, NO PERÍODO DE JULHO
A
DEZEMBRO DE 1988.
ÁREA: Questão Agrária
1. Manifesto dos trabalhadores �urais.à Nação brasileira, 09.06.88,
da CONTAG, IBASE, MST, CUT e INESC.
2. Cartaz "Sem Reforma Agrária Não há Democracia", da CNRA, jun/88.
3. Convite para a reunião com· a Delegação da Pax Christi, INESC,jul/88.
4. Documento S(?bre "Conflitos no Campo e Legislação", CPT, jul/88.
5. Documento "Conflitos no Campo - Brasil/87", da CPT, mar/88.
6. Telex do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, nQ 175/88, "Lavra
dores ocupam Ministério da Reforma Agrária em Imperatriz do Mara-.
nrião� nov/88.
7. Dossiê contendo os seguintes documentos:
.Cartilha Reforma Agrária Por Que?, INESC, 1987.
.Boletim Violência no Campo da Campanha Nacional pela Reforma Agrá
riá
.Boletim Tribunal da Terra, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul.
.Boletim Genocídio do Nordeste, da CPT.
.Revista Brasil: documento,da Anistia Internacional •
.Texto "A Ofensiva da Direita no Campo", da CPT, IBASE, MST.
.Boletim "Todos Somos Constituiptes", do CEAC.
8. Texto "UDR: A Campanha Eleitoral do Latifúndio", da CPT/Nacional,
set/88.
9. Dossiê sobre a atuação do Ministro Jáder Barbalho no MIRAD, do Di
retório Nacional do PT, ago/88.
10. Convite para o pré-lançamento do filme "Terra para Rose 11 , de Tetê
Moraes, 29.10.88.
11. Boletim "CNRA INFORMA", nQ 29, de jul/ago/88.
12. "Violência contra mulheres e menores: em conflitos de terra", do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e Ministério da Reforma
Agrária, 1987.
13. "Em julgamento a violência no campo", publicação da FASE/Nacional,
1988.

'9
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11. Telex do INESC, nQ 132/88, sobre "Espancamento e prisão de 10
índios Makuxi", cometida por políticos locais e policiais mi
litares e civis, de Normandia-Roraima, out/88.
12. Boletim da Comissão Pela Criação do Parque Yanomami, "Demarca
ção de Terras Manobra o Futuro do Povo Yanomami", dez/88.
13. Documento "Uhe Kararaô - Estudos de Viabilidade: panorama atual",
da ELETRONORTE, mar/88.
14. O Estatuto do índio Comentado, de Israel Marinho, 1985.
15. Informativo Urgente, CCPY, nQ 05, sobre "Terras Yanomami", nov/88.
16. T.exto "Direitos Indí�enas na Constituição de 1988: aplicabilid�
de dos preceitos constitucionais e outras questões", INESC, set/88.
17. "Saldo de Luta", discurso proferido por Márcio Santilli na abert�
ra do Seminário "Questão Indígena na Constituinte - Avaliação e
Perspectiva", promovido pelo INESC, 1988.
18. Texto "Questão Indígena no Brasil", INESC, nov/88.

RELAÇÃO DO MATERIAL DE SUBSfDI OS ENVIADOS P ELO INESC A PARLAMENTARES,
ENTIDADES, CONSULTORES, AMIGOS, ETC, NO PERfODO DE JULHO A
DEZEMBRO DE 1988,
ÁREA: Questão Indígena

1. Processo referente a morte do índio Pataxó Hã-hã-hãe, Djalrna Souza
Lima, Deputado João Paulo, 12.07.88.
2. Revista "A lágrima Ticuna é· urna só", de Magilta, jul/88.
3. Artigo "Aldeamentos extintos na Constituição - Perigo de Caos", de
Manoela Carneiro da Cunha, Folha de São Paulo, 10.08.88.
4. Manifesto da Coordenação Nacional dos Povos Indígenas na Constituin
te, dando o seu apoio a emenda nQ 2T 00541-5, destaque nQ 2D 00979-9,
sobre ''Direitos Indígenas", do Deputado Domingos Leonelli, ago/88.
5. Convite para o lançamento da publicação "A lágrima Ticuna é urna só",
de Magilta, ago/88.
6. Manifesto de apoio aos Ticuna, e folder "A lágrima Ticuna e urna só",
de Magilta, ago/88.
7. Documento avaliando o crescimento do Movimento de Apoio à Resistên
cia Wairniri-Atroari, Liderenças Indígenas da BR-140, Km 07-Manaus-AM,
de 04.08.88.
8. Ofício do INESC, ao Diretor Geral da Itaipu Binacional, reivindicando
solução irned,,iata para a questão da comunidade indígena Avá-Guaraní d�
Ocoí, que e·stá sendo desrespeitada em seus legítirnos direitos, set/88.
9. Dossiê contendo os seguintes documentos:
.Texto "Questão Indígena no Estado ·ao Ceará", Encontro de Projetos
do CESE, 1988 .
.Artigo publicado no Jornal "O Povo'' , de jul/88, sobre a difícil si
tuação dos índios Tapeba de Caucaia- Ceará.
. Texto "Os Indios Tapaba de Caucai�/Ceará", da Arquidiocese de Forta
leza, jul/88 .
.Relatório: apreciação do Processo Administrativo nQ 1986/85, sobre
os índios Tapeba, 20.07.88. ·
10. Informativo Urgente, da Comissão Pela Criação do Parque Yanornarni,
nQ 03, 24.08.88, "Governo desmembra território Yanornarni".
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.29.
"

-

b) Discussão com parlamentares sobre a necessidade de ins
tauração imediata da Comissão da Dívida ·Externa do Con
gresso, e "Ajuste Econômico" em curso no país a partir·
da ex.:i,gência dos credores.
c)' Elaboração de carta aos parlamentares solidariz·ando com
as iniciativas contra o acordo da dívida externa e os
decretos do Ex�cutivo que implicam em condicionar a ec�
nomia brasileira ao monitoramento do FMI. Esta. carta foi
remetida também a toda a lis.tagem do INESC e publicada
pelo boletim "Políticas Governamehtais" n!2 40 do IBASE .
d) Atuação durante o "esforço concentrado" do
Congresso,
realizado em fins de novembro e primeira quinzena de de
zembro, assessorando os parlamentares que tentavam
a
instalação imediata da Comissão da Dívida Externa e fa
ziam oposição aos ·aco-rdos internacionais sobre a qívida.

. 2.

19. Texto "Conquistas Populares e os Avanços nos Direitos e Liberda
des do Cidadão na Nova Constituição Brasileira", INESC, 1988.

20. "Quem foi quem na Constituinte", Jornal do DIAP, nQ 30, set/88.
21. Síntese e Jornal do Seminário Nacional "Projeto de Constituição Avaliação e Perspectiva", 1988.

RELAÇÃO DO MATERIAL DE SUES fDIOS ENVIADOS PELO INESC A PARLAMENTARES;
ENTIDADES, CONSULTORES, AMIGOS, ETC, NO PERfODO DE JULHO
A
DEZEMBRO DE 1988.
ÁREA: Constituinte
1. Ofício aos constituintes sobre o 2Q turno de votações da Constituin
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

te, INESC, jul/88.
Jornal da Constituinte, nQs 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/88, da Câmamara dos Deputados.
Projeto de Constituição - 2Q turno, Câmara dos Deputados, set/88.
Boletim "Todos Somos Constituintes", nQ 11, do CEAC, ago/88.
Manifesto em defesa da Constituinte, COPPE, jul/88.
Cartilha"Por que e para que uma Constituinte•; INESC, 1986.
Análise sobre a Constituinte, do CEAC, jul/88.
Perfil dos Constituintes da Comissão de Sistematização, INESC, 1988.
Dossiê de recortes de artigos extraídos do Jornal "Folha de são Pau
lo", de 11.09.88, que aborda algumas interpretações sobre a aplica=
biliáade jurídica da Nova Constituição, INESC, 1988.

10. Projeto de Co.nstituição "C", redação do vencido no 2Q turno e propo�
ta da Comissão de.Redação, 15.09.88_.
11. Análise da Nova Constituição Federal ao término do lQ turno de vota
ção, UNICAMP, set/88.

12. Artigo ''Constituição: barco otimista no mar de pessimismo", Jornal
de Brasília, 07.10.88.
13. Texto "Levantamento comparativo do Título II das Constituições de
1988 e 1969, INESC, out/88.

14. Dossiê contendo artigos publicados no Jornal "Folha de São Paulo'',
que aborda questões referentes à Constituição promulgada no último
dia 05.10.88.

15. Nova Constituição, publicação do senado Federal, set/88.

16. Dossiê de recortes do Jornal "Folha de São Paulo", de 11.09.88, so
bre "A Nova Carta".
17. "Ciência e Tecnologia: Informe ao Congresso Nacional'', COPPE/UFRJ 1
nov/88.

18. Texto ''A Constituição Brasileira de 1988: Definições e Desafios",
INESC, 1988.

• 3•

. o que torna o brasileiro infeliz?, Revista ISTOt SENHOR, nQ
1002 de 30.11.88 .
.A constância e a memória do �leitorado, Revista ISTO� SENHOR,
nQ 1002 de 30.11.88.
.O PT e o poder, Revista ISTOt SENHOR, nQ 1002, 30.11.88.
.Os efeitos das eleições, Boletim da SEMPREL, nQ 139, 23.11.88.
.No Centro-Sul, avanço progressista foi maior, Boletim da AGEN,
01.12.88.

. 2.

'
13. "Carta de Conjuntura", encarte do boletim do CORRECON/DF, set/88.
14. "Brasil: programa econômico", Boletim do Banco Central, out/88.
15. Texto ''Leitura comentada da Exposição de Motivos nQ 018/85", re
ferente ao ''Projeto Calha Norte", de Márcio Santilli, abr/88.
16. Documento "Ciclo de Debates sobre Hidrelétricas na Amazônia", de
29 de agosto a lQ de seternbro/88, Belém-PA, da CPI/SP.
17. "Perspectivas das ONG's/Banco Mundial", do Centro Luís Freire ,
set/88.
18. Documento "Escravidão e abolição", Jornal D.O. Leitura, do IMESP,
out/88.
19. Boletim Informativo da Rede Alternex, nQ 02, set/out/88.
20. Plano Nacional de Energia Elétrica 1987/2000, do MME/ELETROBRÁS,
dez/87.
21. Plano de Suprimento aos Requisitos de energia Elétrica até o ano
2000, do MME/ELETROBRÁS, dez/87.
22. Boletim "Divida Externa", do IBASE, nQs 01 e 02/88.
23. Boletim "Mujer/Fernpress", do ILET, nQs 82 e 83/88.
24. Documento de Petrônio Portela Fº , apresentado na Comissão da Dívi
da Externa e Interna da Câmara, 08.06.88.
25. Informativo Dívida Externa, do INESC, nQs 17 e 18/88.
26. Documento "A Saúde na Nova Constituição: o que avançou", Revis
ta Saúde em Debate, nQ 22, do CEBES, out/88.
27. Documento "Alguns Comentários sobre o·Docurnento do Banco Mundial 
Brasil Public Speding on Social Prograrns: Issues and Options", Re
vista Saúde em Debate, nº 22, do CEBES, out/88.
28. Boletim "Contato - Newsletter of the Brasil Network", nQ 08,
de
nov/88.
29. Texto "Urna Abordagem da Situação Política, Econômica e Social do
Brasil", INESC, dez/88.
30. Texto "A Estagnação da Economia Brasileira e a Recente Reacelera
ção da Inflação", INESC, nov/88.
31. Dossiê sobre o processo eleitoral ocorrido em novembro de 1988 ,
contendo os seguintes documentos:
.Orçamento de São Paulo é dos maiores da esquerda na América La
tin�, Folha de são Paulo, 04.12.88.
.O Soco nisso que está aí - Os votos do PT mostram o repúdio do
eleitor aos vícios do sistema político brasileiro, Revista Veja
23 de novembro de 1988.
• o voto brasileiro, Revista Veja, 09 de novembro de 1988.
• A vez do voto rebelde, Revista Veja, 23 de novembro de 1988.
.Morte e vida Erundina, Revista ISTOt SENHOR, nQ 1002, 30.11.88.
• Professor vê PCs sem espaço político, Correio Brasiliense,4.12.88 •
.Corno o brasileiro está se sentindo hoje, Revista ISTOt SENHOR, nQ
1002, de 30.11.88.
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RELAÇÃO DO MATERIAL DE SUBSfDIOS ENVIADOS PELO INESC APARLAMENTARES,
ENTIDADES, CONSULTORES, AMIGOS, ETC, NO PtRfODO DE JULHO
A
DEZEMBRO DE 1988,
ÁREA: Geral

-

1. Transcrição de um artigo publicado na Folha de São Paulo,
de
17.07.88, sobre ONG's.
2. Boletim do IBASE, "Políticas Governamentais'', nQs 37, 38, 39
40, 41, 42/88.
3. Decreto Lei nQ 2.453, de 10.08.88, "Atos do Poder Executivo" ,

DOU de 11.08.88.
4. Jornal "Fome em Debate", da NESP/UnB, nQs 04, 05/88.
5. Revista da FASE/Nacional, "Proposta: Experiências em Educação Po_
pular", nQ 37, ago/88.

6. Resolução 14.384, de 08 de julho de 1988, com
"Instruções para
a escolha e o registro de candidatos a Prefeito , Vice-Prefeito,
Vereador", do TSE.
7. Resolução nQ 14.465, de 02 de agosto de 1988, com "Instruções s�
bre a Emissão da Folha de Votação e do comprovante de compareci
mento a Eleição, ·a relação auxiliar. de eleitores impedidos de vo-
tar, o cronoqrama dos serviços eleitorais das Empresas de Proces
samento de Dados e da Justiça Eleitoral e outras providências", do
TSE.
8. Resolução nQ 14.466, de 02 de agosto de 1988, com "Instruções so
bre propaganda eleitoral"; do TSE.

9. Resolução nQ 14.520, de 18 de agosto de 1988, com "Instruções para
os Atos Preparatórios das Eleições de 15 de novembro de 1988 11 , do
TSE.
10. Resolução nº 14.365, de 05 de julho de 1988, com "Instruções sobre
a declaração, pela Justiça Eleitoral, do número de vereadores a se

rem eleitos, em cada município, nas eleições de 15 de novembro de
1988 11 , do TSE.
.
11. Resolução nQ 14.363, de 10 de julho de 1988, com "Calendário Elei
toral", TSE.
12. Dossiê sobre a economia brasileira/política de endividamento, de
recortes da Gazeta Mercantil, 12.08.88.

e.e.

-

N!l 490188

8/la4ll�a , 16 de de3emb/l o de 1988.

-lo JNlSC.

O plUITlei.Ao: ",4 t/.J :/:.a[)Nlção da écon.orru.a B/lMÜeu1.a e a 'i<.ecen;t.e 7?.eacele
/lação da Jn.f_lação", eJ.abo /l.ado pelo COMu-U:.o/l. /rJá/uo T.uw co da 5.U.va 4u9-vL e a -Ún
plan.:tação de um n.ovo pl'l.Ojeto de cfie/JC-Únen.to que -Únp,li,ccvu..a em /.J-l[)JUµ_ca tivM m:
dan.çM da ll-i.qae3a e da /len da.
O 4ef)W1.dO Mti.90 : "Uma Abo/lda9-em da Siluação 'Po,li_üca, Econôrru.ca e So
ci..a-1. do 8/l. MÜ", e-labo/l.ado pelo coMu.l.:t.ol'l. 7?. NUJ?,e4 biata da a:/:.ua,l conf-url.:l:.u/la poli
:ti...ca, 4ocia -l e econ.ôrru.ca do 'PaúJ, com uma ava,li,ação do4 /l.e4u-l:tado4 e-lei..:to/1.CU/.J d�
15111/88.
:Ju.-l9-arno/J que o matvu.a-l O/l.a en.v-lado v-l/1.á e,vú...quec<VL e ap/loµuidM a
comp/leen.4ão e o debate -10Ó/le M/JVJ :tema4, pl'lop-lc-lan.do uma :tomada de deci../.Jão ma-l4
con.4cien:t.e /JOÓ/l.e o /.u:tUl'lo do M/.J40 'PaúJ.
Ap/l.ove-l:t.arno/J a opo /Úlirudade pa/la en.v-la/l. rW/J/JO µate/lno aÓ/l.aço nMte
f_-lna-l de ano, (Xl./l.ti-Uwn.do o r'!.04/JO de10jo e e/.J(Je/l.an.ç.a de que em 1989 po4,1amo-1 ac�
J..e/l.a/l. o (J/l.Oce-1,10 de t./1.an.,1.i...ç.ão po,Ü:t.)_ca que O/la v-lvemo,1, f_o/l.talecen. d o no,1,1M a-lnda
:tão /Aág,e.M -ln,1:ti...:tu-lç.õ e.-1 ,- aumen. :tan.do a capacidade de ol'l.g,a_n,i..3aç.ão e luta da -1ocie
d.ade c.i...v -l-l b/l.MÜe-l/1.a,- avcuiçan.do no p/l.OCVJ/JO de COn.4-VLuç.ão de uma /.JOciedade demo
C/lá:li...ca, do pon.:to de v-i.. -1 :/:.a po J..Lti..co, eco n.õm-lco e /Jocia-l.
C 0/l.CÜ..a,/,rnen.i:.e,
���r-�

frJM-la {/o4é :}a-lme
Coo/l.den.ado/la-Çe/la,,l
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Brasília, DF, 12 de dezembro de 1988.

AOS LEITORES E ASSINANTES DO INFORMATIVO DA DÍVIDA EXTERNA.

Em reuniao realizada em Curitiba no dia 9 de dezembro

deste ano, as entidades promotoras do "Informativo da Divida Ex

--

terna", parte do Projeto àa Dívida Externa, avaliaram a necessi

dade de transferir o Projeto ao CAMP - Porto Alegre.

Em funç�o do exposto, comunico que a partir da reuniao
foi decidido que a responsabilidade sobre o Informativo deixará

de estar a meu cargo,

Manifesto aos leitores e assinantes do Informativo que
continuarei atuando na Assessoria da Dívida Externa do INESC.

-

Oportunamente os responsáveis do Projeto deverão
trar em contato com· os assinantes, pois a lista de endereços

en

e

a situação de cada assinante ·foi a eles encaminhada.
Estou

à disposição para qualquer aclaração adicional.

Atenciosamente,

6�r�i? ��

Luiz Fenelon P. Barbosa
Assessoria da Dívida Externa

Endereço do CAMP: Rua são Manoel, 35
Bairro Rio Branco
90620 - Porto Alegre - RS

INESC

Instituto de Estudos Sócio-Econômicos • CGC 00580159/0001·22 • ses, O. 8, 81. B, ne 50, 4e and., Salas 435/7/9/41
SupercenterVenancio 2000- TELEX: 614837 IESE. BR - CEP 70.333- Brasília· DF- Te!.: 226-8093
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lldc:rançQ do p1J1tdo. O tenadõr
Mórto Covo&, vtce-JlderN o par•
lamontaru lt\ala chcu,nuo, llO

��=:��:

::r,c�dr:�::.
ProôC\.IPO(AO M D "1\.,IP<I n\Odo
radO ton1e,ulr aeu roto com
preuor" em todaa II vot1(0c1.
"t'ol um abalo iuande. NIio
cscu6vamo1 1anto' 1 desabafou
um delm. Covu e seu.a vk-e0

lltlc"'1 �,111v»m abe1tldoa com o
resulladO da vota,:Ao. Mala de
40 por cento da boncoct1 do
PMOB n• Conatltutnte n4o 1&
fi'Ulram a or1entac4o do lider, do
nAo votar o IUbSlltUll\'O CD.rdo
lO AJvc1 de reforma do l"OiJ•
mtnto, Foi uin hwllc:o multo aJ .
1o. rec:onhectram Pimenta d a
Vela.o l MC ). AntOnJo Orllo
111S!. llohson Marinho (SI'>.
Nc--liiOn Jobim tRS>, cnlre ou•
troa,
r>o, 302 conuHulntea d o

1�of!r'!�1�����1::
�1"nAo''
�!fl�.quelro
e uma nbzncnt.A o,

Oc>, 173 peemec.l�bllla& QUO dct
JIJJnun do vouar hn dlvtr&01 IIU•
r,c,ntca. �1tro1 t1Ut1 ,mnca ccun•
pnn:cem ialwuos t1ue nGo pOOo
rim, vular IO llnal,
01 bancada mineira do
PMOU. o aovemador nl"lo con•
ae1j11hJ mU(Jor o quadro, •l>ff•r
dus prc.'5Õ<'t de lt!'ll s.ecrt1Ar1o
clipeclal, Nllber10 Moreira, que

tcn. o "corpo a corpo'' tm
hr111lll1. Doa :n conalll ulntu do
PMDO do MIMI, 18 vot,1ram
''alm .. o 1 9 nao votanim. Deixou
<le votnr, POr exemplo, Jo�·c.1A
Conculç-Ao, que se atnatou <JD So
crctarla de Trnll!lt)Ortoa par•
rcastumlr o mandato.
De S60 P�Ulo. OI ICif\llOOrcJ
do eovernnctor Querela toram
12 - onze votoram "11mº e um
ae absteve f l l�llo Roftaa) . Dc:10novo n"o vo1aram · entre ele.a o
conJtltulntc mnl1 GlJ.sentc do
nrn,1110, F'cllpe Olcldde. Do
PMDO do Rio. oito nJlo vouram
e: clnco voU&ram "tlm",
OUICllmcnta O PMO9 C0f\lO·
1\11 1'1\ ..o retozrr
do 1lOIPC1 10frldo
onlcm, A prus>011h1 '10 rcnHznr
convcnt4o n11c1onal exlroordl·
ntarlo cm J111\elro, pora "eh&
cor" o partido, cnfrenlari mui•
to• rea�1. "0 J,MD0 nAo IC!nt
mais Jello": deut>Atou P1me.nt1
da VelllJI.

Racha no partido é inevitável

REJANE: DE 01.1VEIIIA
O. Editor!& do Polltl<a
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''0 rctultado 6 r1uo hoJe. o cou "Claramonto cindido'' no
PMOU nAo i1omon,tra a menor momento cm quo um 1rupo 1 1 1,
coerfnCIA hJoolOBIC:A, on(IUIJltO nlllcattvo reb<IIOU•IO contra a
parllmenlaru lh11111ua A 111110- orlcntaclo da lldorança o 11111
r11 do lulu do lcwcn1Ja JA tali,m convicto do Quo • 11rem 1 ac:Ao
1bor11anr1nlo om 1blll'1duna-l1", n&o co11llnua 1p01 • Con:1111 u1nh muntou o aenador poull•t•. Lo, pelo mono, com II atu111 e •·
raclflrl•llcaa.
"QUlt SAIAM"
l dº
dc 1 1
No lado opo1to a Cova. . o do- Se�=�� -º ! ;,��:��e:. : •1:�
puuu:i o R oberto C11 rdoa i> Alves, poulvel ,urstr at6 o 11n111 <11
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x
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ator ca 1 11 i.
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do CentrAo, reivindica pnra o udor capaz do ·•unir os uco1"
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e 111 1n OI ch1m 11 dol proireHI•· Udllrlo na próxima t'.onvoncao
taa. "N ó1 fi caremos ,, o par udo, nacional, O ce rto t. quo. em
ele, ac oui,c:rcm quo scilern".
qualquer coso, o PMOD ser& 10,.
6
1
! ente dltcrcn10 do que 6 ho00 �0'::::;;/��uº,. 0
�= �
mtdrbl8tn na Conslllu lntc do
REFLUI
t.cr ut capolado atu• Pogcre• ao
Mala conclllador, o deputado
Pinheiro. lfdor peomede-d��:���a;, :1����: lb.on
pol (uu . "A rur,e3o dele e ape . �! ª�ªu:�;:m::.�n:� n:: :;;:;,ª�i
nu coordenar º' votocOl.l& e crn ,cu par0tido npõ1 a Cllnlltll
r
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1 1
cu 1.0lado, como Aeonttccu ho- nu�
lnbalho do clobora(no
Jo (onlcm). acnnprc que lnalallr contlllúclonal. ''Aqui a lhhilldll·
0
ttn dc fO nd0r II lcaca do PD1'
do p•rltd t rla n Ao prev11 lcco. o
doa PCa".
11m a1 conv1ccooa pêuoa11 <10
Cll•nd0 • •u• CHHÇIO p9lo cada
con1111ulnte",
re,lmc mllllar como crtOenctal
Do quolqucr forma, o parJp, .
p ,,ra permanecer no partido, 0 montar aaOc:ho admite que 11
depulodo paul hl lo afirmou que ,ua a remlacAo nao tem dado
g
0• ce nlrllta, não '° dl!l t l'lncl n- dcmonuracOea
Cio coertncla de
ram um m lllntctro <lo progrn . vldo ao aranae nl.\moro de 1on
ma cro PMO U. "Qocm dovo d�nclaa ldoo1oa1cu que obrlan
nto
me
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140
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0
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u
•
i , a Que eata hetcroacncldadc teffl
m apr agoand º • d ltpc>- , 1h10 reapondvcl por tranc1o
Q� vive
itçl,!
leaen. parto doa conOuo no Conttl·
de lvnoor novaa
s
dlll ·
lulnto. "Ainda 6 c�do para dizer
o QUO 1contecarA, mn1 o f11lu 6
LUTA IN't'1'flNA
n
0 HnlOO r F'ernand� llonrl• :�fv!ac:::�!�.ir��A� �� ���
que Car<1010, por 1ua vo1, prove e•". 1cre1ccncou Pinheiro.
º

º

r

!1 � I !�'i!��:

A rraa.e 6 do 01-pru1don1a
Ta.ncr.c:So NIIYOI o revela QUO o
atual p1nldo maJorllArlo. moa,
m.o n.o1 lomp01 en1 quo Unha
u1n1 leln a mcmo, n• 11 11a,
ac1mpre ell•v• dl\' IOldo om lac .
(Otl, Jlouvo A 6poca \lo,
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M-. nunc• como hoJo, tempo•
do MUP, dot proirrc:..w: 1, 111 e
do. Cdnlrtatu. o PMOO esteve
UO (Utmentad� 1 POlllU de l Or
rO•
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:::: � :p�:��:�!rir��n�:�
A voiacao do onlcm, cm auo
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dor Mlr1o Cova• o paaaaram •
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lcQ.cnd.1 pretldlda pelo dcplJ tado U1Yt-MJ Ou1marnea. conI 1
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C'Oocl do parlldo rteonl1e<::tarn
qu• o PMOO nio JJllra pau orA
ant• o -eptaOd lo do
�r,"l��
OltPtJRACÃO
Com ar csa. 011e10. o M!nador
aur10 Covu advornu, ao Hnal
da vo11e10, que o J•MOO nlo 10brevlvera a me11ot que paue
Pot um proceno t,o protund A
depuraçto. ! m 1u1 optnl4o, o
..u panldo lran,tormou-ae numa aa1omt r1c:10 de peuoaa
QUie, em muuoa cuo� n4o J>O•·
11-�01 qualquer 1oeat1d10o ldec>&6atca, como ficou claro na a.eta.ao maun�I de ont•m.
Para Cov.,, 01 problemas do
PMl)U l6m vArlU orlaona, Cq..
n
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1
c�: ;s.:!�c t��� O :o �!t,:?�
J::lciloral, .111ane10-ao a anuao,
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Seis da esquerda
aj udaram "quorum"

MARDA f"URTADO
Da EdlLOrt1 do PollUca
Ot Ontco1 parl ldoa quê 10 AU·
tentaram lolalmcnte da vota.
o º

m111 e m rela('AO A lllllma VOIB·
d
ov
11u
, ��t1��0 ;;
011lêrla por 271 contro 223 vo
101. 0• l9 11m a mal.s, entre eles \

�-:re1�r·�:c�•c:�::
º
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(PMOD/SP), ronm o PT, o PC plenlrlo na u.uAo pusucJa, te).
do n. o PCO e o PSR, quo oe. ran1 1uflclcnte1 para o Cen1rao
n1on11raram poslc4o com a au- aarantlr • vllórlo.
•�nela de 1uas bancadas. O
llder M6rto COY81 <rMDU/SP>,
A• "comluõó1 de convenci•
ao m .t.n lle111r aua 1nu1nç-Ao do menlo" trllbnlhnram também'
pio volar A'IUOII mnt6rla. f01 ne11a 1011,õo, Pornrn menru ln,
com que a m1111or11 do •uu p,rtl , 1l1tt111ca eo,n a <1euu1ad1 Milr·
do ncouo au,e11to 072), embo· ela Kubtucttck t l 'Ml)O,Ot-" l,
ra quatro re.,0Jvc1111em pcrma, Que mala Uml\ vex votou c u m o
necer para Olter no.o o um para Centrao, ma, pcrtu11dlralh o
ao abater. So o Contrao d epurado Chico 11umbor10
dependesse dO&ISCI e outros vo- (PDT/MOJ a pelo Jneno• votar
1011 con1rtrlo1 para completar o contra • propoala do grupo. O
quorum oc 280, noceast.rlo pora conJIUulnto mineiro, llctor do
aprovar seu proJeto por mulorta movlmtnto pela crlac:io Uo ea·
almptes, elu tamb�m pOdorln m lado do Trlãniulo, 11nduu nlll·
ur con11aer1t1oa re1ponal'lvo11 nando u llatu do dt'J>Ul11<Su 1>•·
pela YIIOrla (lo inlP0,
10 Colmbra o nto com11urcct1t1 a
A Utlca da 01quoro11 o da ala. .oaallo pau.ada, Onh,m, mesmo
prosrca111ca do PMDD, do lm· dcpola da, bancada cto PllT tflr
pedir Quo o Ccntrao conacaulno re.solvtdo ·� rellrnr do ulenArlu,
Quorum parn nprovac4o do cio tol ctrcndo polua a,cdcllsl 111
1ub1 utu11vo, n4o 1urttu u cro110 ftoberto D'AvllA o Vlvi.1h1 0 Uar
clcaoJado porque o grupo hovta bou, mu acabou flc&1.ndu o vo-,
conquistado a1vun1 ndcpto• a IOU nl.o,
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COMJNICAMOS v. EXA. QUE 'f'.�0 DJA 26/09/ 88 ForM< LEVADOS A
JULGA�?l''J'CS ATPAVES DO PRI!'-�IP.O JUPI POPULAP :;:EALIZADC PELA
JUS'!'ICA FEDEP,AL E}� �(!NAS GEF.A!S OS PEU� �NVrir.UTDCS t-�A CHACJYA
DOS IND IOS XAcr.rABAPT os PEUS FORA�: Cot-TLCrADOS CC'?-;FO�JV:E SEGUE B TP'r�
F!'ArCISCO DE ASSIS AMAPOVG GPILE If.'O E Cm".A:r;:I:.A!--"T'E DA ru;.rn!A-27 A!'!OS
E J'.-ECLUSAOPTVG FOBERTO FREIRE ALICJMP.r-?n /·,"'-'OS E 6 �ESES DE FCCLUSAO T
GERMA't--'.O GONC'ALVES DA SILVA-20 A!-!OS DE PECLU�AOPTVG SEBASTIAO DE
OLIVEIPA VIDCCA-12 Aros DE RECLUSAO E CLAUDO!'-'IRO I;C CLIVE I�A VTDOCA
i-----t
2 Arr os E 6 :"-'ESES DE PECLUSAOPT ESPEP1't-:OS QUE; O ESFORCO D!SPENDIDO
T
POF ESTA ADVU !S'fPACAO REGIONAI,VG NA DEFESA DOS CIPEI�OS Si-.G�ADOS
DC'S :'::''DIOS X..ACF.IABA E r,rp, LU'T'P. PELA C"O:t-ll)E?'ACJ..C DOS ::í:rnsv� PCSSA SC:l?
!'EC'OHPE!-1SADCVG SCP.VP;DO DE EXEt�PLO CO�·: A T!'.IL JC/1C DE ?-� !TAS OU':"P.AS
ACCBS CPTLACE�� DE TEPPAS H1DIGEt·AS E!� OC".'P.AS PEG!CESVG EV!'TA�DO
CR:!l-(ES E ATrCC'IDADES ÇUE POSSA�( OGOP.PER COl''TPA AS CCEUf-'TDhI:·2 S
!t:D!GE!·'AS P':' SOL!C'I'TA�·!OS FCP CC?-'SEGUIP'TE TCDO El-:FE!'-;HC DE VCSSA
EXC'ELErCTA �'C SE !''I'TDC DE DIVULGA!< O P.E'SULTADC PEFi::?!DO
JUT.'IP'I'
LUC!O FLAVIC CCET,HO/ AD�H:'ISTRADOR PEG!ot'AL/FU!:A!/ GCVE��'ADOP.
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v:I.l - INFORMATIVO DA DÍVIDA EXTERNA

a) Foram elaborados, impressos e distribuídos três números
do "Informativo". Um deles teve uma tiragem de 10 mil
exemplares e foi distribuído no 32 Congresso
N acional
da CUT. Os outros dois tiveram uma tiragem de 4 mil exem
plares.

-

b) Foram realizadas duas reuniões com as entidades que ma�
têm o "Informativo", uma em outubro e outra em dezembr_o
de 1988. Nelas foi analisado o papel que a publicação
desempanha junto ao movimento popu lar e atividades
de
formação que poderiam ser desenvolvidas na área da dívA
da externa. Ficou decigido que, a partir de janeiro de
1989, o Informativo será editado não mais pelo INESC
mas pelo CAMP1 - Centro de Assessoria Multiprofissional..de Porto
Alegre. Para tanto, o INESC continuara subsidiando as. entidades
com análises e;informações sobre a dívida. Porém, o "Informativo"
mudará seu caráter, passando a ser rrenos analítico e produzido nu
ma linguagem· e numa forma gráfica mais acessíve l à pop�
lação com aQ quais estas entidades trabalham.
VI. 2 - PARTJCCIPAÇ.ÃO ffl IRllroNIOJES
DA DIVIDA EX".rJERW\

PARA

TRATAR A QUIBSTÃO

a) "Encontro de Agentes de Projetos" da CESE, realizado em
Salvador em setembro. O INESC enviou dois representantes
e realizou uma exposição sobre o tema em estudo.

b) Seminário "Oportunidades e Riscos" organizado
pela As
sessoria Empresarial "Suma Econômica", com o objetivo
de conseguir subsídios para análise da conjuntura econô
mica. São P aulo, setembro de 1988.

c) Reuniões com outr�s ONG's (entre as quais o IBASE,FASE,
• CEDI, ISER) para discutir a realização de urna campanha
sobre a dívida externa no Brasil, na qual o INESC terá
o papel específico de atuação no Congresso Nacional.

a) Organização inicial de uma listagem de parlamentares i�
teressados em atuar na questão da dívida externa. Real�
zação de discussões com os mesmos sobre o tipo de asse�
soria que o INESC pretende prestar neste campo, recolhi
mento de sugestões , etc.

C.N2 398/88
Brasilia, 04 de outubro de 1988

Caro(s) Amigo(s):/

/

Estamos encaminhando o telex sobre o resultado do

menta dos envolvidos na chacina dos Índios Xacriabá.

julg�

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos
Cordialmente,
�

//
/;;;; <LJVJ�
/ /�lu

�-�t

Iara Pietric ov�
---
Assessora Questão lndigena
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Brasília, 28 de setembro de 1988.

Caros Amigos:
O acordo da dí vida externa firmado pelo Ministro Mailson
da Nóbrega, na semana passada, foi assinado de forma apressada para
evitar que o Congresso o examinasse em detalhe, tornando público, os
compromissos nele incluídos.
Deve ser uma exigê ncia de toda a população, que os contra
tos internacionais envolvendo a política econômica do País,
fator
determinante nas condições de vida de milhões de brasileiros, sejam
debatidos publicamente e efetuados com a maior transparência possi
vel.
Manifestamos que o respeito à n�va Constituição e à Assem
bléia Constituinte exige que os termos do atual acordo sejam aprov�
dos pelo Congresso Nacional.
Apoiamos a iniciativa tomada por vários parlamentares, de
apresentar um projeto de Decreto-legislativo suspendendo a vigência,
a partir de 6 de outubro, de todos os atos internacionais que não
tenham sido aprovados pelo L egislativo até aquela data.
O esforço dos senhores Deputados e Senadores em fortalecer
o Legislativo, a partir dessa iniciativa, conta com nossa total so
lidariedade. A oposição e omissão serão, justamente,
ccnsideradas
conivência com a perpetuação da sangria de recursos e estancamento
econômico a que estamos submetidos.
Contamos com sua decisão.

•

Atenciosamente,

�u�/.�

Luiz Fenelon P. Barbosa
Assessor de Dívida Externa

INESC
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C.Nº 384/88
Brasilia, 28 de setembro de 1988

Caros ami90s:
Estamos encaminhando-lhes um Dossi�-denGncia

preparaào

pela Assessoria Juridica àos Trabalhadores Urbanos e Rurais do Cea
rá, sobre os povos indigenas emergentes no Estado, contradizendo

o

pensamento divulgado pelos representantes das forças dominantes,que
negam a existincia dos mesmos.
Acreditamos ser importante tomar conhecimento destes doeu
mentas para que possamos dar o apoio necessário a essa luta.
Atenciosamente,
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Iara P1etr1cov çy
Assessora Questão Indi9ena
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- Artigo publicado no pcrióclico O FOVO, d -'l cíc!ace e.e Fortaleza - ·c c,tçc�:.
rio aia 26;;

27/7/88, c!e

autoria c)c-

.clvogaco Scrr,io L.'.!itão, q_ue é ess�s

s·or jurídico da Pastoral Indigenis ta da Arquidi�cosc de

-

Forté!leza e r:?cm

bro da ATUAR;
- E<litorial do pcriédico O POVO, ec!içãc- co dia 27/7/88, sob· o títu lo"Es
magomento de um Povo", denuncianco as tentativas· el e dcscaractcrizz ção do
Povo Tapcba como Indígena;
- Repor�n.gem publicada no peripdico O POVO - ediçãc do dia 26/7/88, con
tendo entrevista de Dom Aloísio Cardeal Lorscheider -· Arcebispo de F?rt�
leza, denunciando as discrimina ções cometicas contra os íncios Tapeba;
- �eportagem publicada no periódico O POVO - edição do dia 4/8/88, sc�re

.- e

o acionam�ntc da União por parte <la CNBB, visando o r:eccnhecimcntc étiní
coe.o Grupo Tapeba;
- Notas _Publ_icadas na Cclur..a "Eo Ofí:
lho, do periódico O POVO - ediç:;o
C,S ,N,

à questão Tapeba;
'

11
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co jornalista Rogaciano Leite 'Fi

do dia 28/7/88, acerca da oposição

do

.

· O POVO - edição <lo dia 25/7/88 ., scb·re
- Reportagem· publicada no pe __riódtco
a posição da.Pastoral Indigenista da Arqui<liocese de Fortaleza face

a

atual s�tuação de povo Tape!:>a;
-

Repcr·tagem publicada no periêdicc O P OV O - ediç-�:: de dia 27/7/88

�en

tendo relatos sobre os filmes e livros qu.� a,tcstatr! a c_ondição indígené\'
dos Tapeba;
- Histórico produzido pela Pastoral Indigenista da Arquidiocese c\e Fn.rta
leza,

denominado " Os fndios Tapeba de Caucaia - ·cearc. - História·· Ori:•

gero" ;
-· Documento produzido pelo Comitê de Apoio a Questão Ambiental e Indíge
na de Estado do Cearn, di'rí3ido aos rnesmhros .d .o i·Grupo ce Tr:-ibalho Inter-·
ministerial ("Grupão"), solicit .m
: do o revísionBmcnto da r'ceéisão cc não :,de ·marcar à área indígena Tapeba;

-

.-

- Relatório produzicc pelo assí:!ssor jurídico' da ?àstoral Indigenista . da
\
ª
,
Arquidiocese de Fortaleza - S_erg1.o Lc1.tec, sobre a reuni.ao do "Grupão

.

.

acontecida em 20.07,;�8, 1ue .tom0u a ele cisão acima me:ncipn,qda,
Assim, csper.:mos 1ue este texto� aco�?ªn?ado .da clocumen
tc1çao acima citac!a,sirva P�. ra descortinar aos

C<?ffi?é.lilhciros,9� � o rizontes
. _ _
em q�e. se encerra as· lutas <los povos indígenas - emc1:gentes co Estaco do
Ce arã.

. ' ·.
í:ortalczo, 02 de setembro de

·,

;·

.,,

1988

l

M :e.:; lino l,ot:n � _. l1cinden
ti. d v o g .i rl o e C o o r ele n a cl. o -r d é1 A t U A R Assessoria Jur.Í.dica ;rns l'r-;:it >alha
dorcs llrb,�nns ú Rurtiis.

Aos Participantes do 29
de

Encontro de Forma(ão

Af�entes de Projetos - Promovido pela Coor

denado d a Ecumênica de Servi

çc. s
1

-

CESE •

•

Hã uma distância de- nós de apenas cinco anos, a verdade
oficial estabelecida para a questão indÍgen.a no Estaco do Cearã,era es
sa:

-

Não havia questão indígena no Estado, porque simplesmente não havia

o� objeto central de la - os Índios.
Pensavam as forças dor.iinantes - Estado·: nurguesia Indus
trial e/ou Latifundiária. e a intercessão destas du2.s forças presente
nos aparelhos estatais; Setores

Racionários da Igreja Católica e etc,

que o massacre iniciado com a chegac!a do primeiro "colonizador"

(inva -

so r) , havi a sido efi ca z men t e f e i to , ,
Ledo en8ano, o massacre continua, e diã�io, e e.st"é pr_e
sente
''

•

nas c�mdiçÕes de vida, na falta de um espaço territorial tribal
-·

..

1

•

,

•

condiçao essencial para a sobrevivência de um grupo i�dígena",·

afirma Darcy

Ribeirc, no gc�ocídio e no etnocídio em curso pela

como
atual'

política indigenista posta er(l prâtica pelo Est�do Brasileiro, mcntorizJ
_
ca que é pelo famigerado Conselho de Segurança Nacional. Porém, os ín
dios,

que foram dados como extintos, os sobr.evivcntes das 22 nações in

dieenas que habitavam as terr'as do "SIARÃ", estão u·ovaoente assumindo'
publicamente a sua icentida<le étnica ccmo diferenciados c.ulturalmente
da noss·a sociedade nacional, como povo sujeitos de direitos historic0s
. - ã. terra - q u e d eve m ser cu mpri e.! as e resp eit adas
Esses povos
c!ios Tapeba,

indígenas emergent2s do Estado e.o Ceará -fn

c!o !-'.uni cípio de Cauceic1 - Ce.;

to de Almofala no Hunicípio de Itarema -

fndios Tremembé, do Dis tri

Ce .·:

fn<lios Potiguara·, do Muni

cípio <fo .Maracnnaú - Ce,: !ncios Jenipapo -· Canindé, d o Ncn.icípio
Aquiraz -

o
ç:,p res;s aq.

Ce, e etc,, buscarit agora se encontrnrem consigo mesmo,

seu passado - memória enca·rce rádo

1)elo

j\.lgo desses

séc;ulos de

e.e
cora

Essa revitalização étnica, esse ressurgir c:os povos in
dígenas d.o Estado c!c -Ceará, como sujeitos históricos,
mais significativr-s da história

é

um dos fatos

reccnt12 dos movir.ierttcs populares em nos

so Estado.
Por isso�

achnmos ir.1 portonte tr::izer hos presentes

neste

e n co nt r o , do e u me nt os que c:xcmpliquom � oluc. �n �s lutas desenvolvidas'
�
por um desses grupos in<l'Ígcnns - o Grupo Tapeba - por. ser um grupo riue
tem recebido um P.r.ompanllainc:nto sist.!mâtico <!o antir1 aclc
ATUAR -

Assessoria aos

Trabalhadores

Urbanos<-!

Puni.is,

a q\.lnl integra -

'
i
1

TELEX NR.090/88
CONSTITUINTE: INFORMATIVO l�ESC
REFORMA AGRARIA

1�SG�c - R'
�

BRASILIA, íl5.08� NR.053

CM1PANHA COM ULYSSES

.ó. CA�PANHA 'JAC 1 ()f\!;\L PELA REFORl"A AGRAR I A-CNRA, ESTEVE, DIA
0'1./GG, AAS 1.5 HORAS, co�,, e PRESIDENTE ULYSSES GUIMARAES. REPRE
SE'HANDO A CNRA, ESTIVEqA�-· PRESENTES A CONTAG, CUT, ABRA ,
C.. �1�r.1
l "JESC E CüMISSAO AGRAR IA DO PT.
A ABRA MOSTROU AO PRESID��TE DA ANC OS ATRASOS VERIFICADOS
:�.A QUESTAO AGRAR IA, C QUE EH UMA I NJUSTIFICAVEL CONTRADICAO COM.
OS SIGNIFICATIVOS AVA�COS(DIREITOS SOCIAIS) OBTIDOS, ATEH E�TAO,
NO TEXTO CONSTITUCIONAL. PARAFRASEANDO ULYSSES, JOSEH GOMES,
REFERINDO-SE AO LATIFUN!::10, AF' ,·10U QUE "A HORA EH DE NAO TER
��D0t'. REIVINDICOU A SUPRESSAO DO TERMO ''PROPRIEDADE PRODUTIVA''
OU
PELO MENOS . UMA ADEQ UACAO DO TEXTO QUE LHE PERMITA UM TRA�O E�TANTO, INSUSCEPTIVEL
TA�ENTO ESPECIAL, SEM SE TORNAR
DE DESAPROPRIACAO. DO JEITO QUE É STAH -SEGUNDO JOSEH 'GOMES- A REFORMA AGRARIA TERAH UMA LEGISLACAO PIOR DO QUE A DA DITADURA.
A CONTAG PROTESTOU CONTRA A DISCRIMINACAO AOS TRABALHADORES
RURAIS QUE, PELO ''CAPUT'' DO ART.SETIMO, TERAO OS MESMOS DIREI
TOS DOS TRABALHADORES URBANOS, MAS QUE I\JO PARAGRAFO PRIMEIRO DO
�ESMO ARTIGO, MUITOS DOS DIREITOS PREVISTOS E AUTO-APLICAVEIS
PARA OS TRABALHADORES URBA�ílS, TERAO QUE SER REGULADOS EM LEI
COMPLEMENTAR PARA VALER AOS TRABALHADORES RURAIS, O QUE TORNA
P A F(A S A N AR A DI S C R lt� 1 NAC AO NO SEG U N O O
O AR T rG O CONTRA D ITOR I O •
TURNO,· O CORRETO SERAH SUPRIMIR O PARAGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO
SETIMO
IGUALANDO-SE
ASSIM, OS TRABALHADORES . NAO OS TRANS
FORMANbO EM CIDADAOS bE PRIMEIRA E SEGUNDA CLASSt. O DR.ULYSSES
PONDEROU QUE NAO SE CONSEGUE MUDAR O BRASIL DE UM DIA PARA O
OUTRO, MAS ACEITOU A SUGESTAO. COM RELACAO AA ''PROPRIEDADE
PRODUTIVA'', CONCORDOU QUE O TEXTO ESTAH RUIM E DISSE APOIAR E
SER FAVORAVEL A POSICAO DO ACORDO(DEFENDIDO NO PRIMEIRO TURNO
PELA LIDERANCA DO PMDB E PELOS PARTIDOS DE ESQUERDA) QUE,' EM
RESUMO, NADA MAIS EH DO QUE A SUPRESSAO QUE SE PRETENDE.
1

--

PENA

DE MORTE

O CONCEITO DE PENA DE MORTE MANTEVE-SE NO TEXTO CONSTITUCIO
NAL, APESAR DOS ESFORCOS REALIZADOS PELO INESC, ANISTIA INTER
NACIONAL, MOVIMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CNBB,
JU�TO AOS CONSTITUINTES E LIDERANCAS PARTIDARIAS. A MANUTENCAO
DO CONCEITO, POREM, DEVIDO AS NOSSAS PRESSOES, FICOU SUBORDINADO AO QUE DISPOE O ART
· .86 , INCISO XIX - QUE DIZ: -COMPETE
PRIVATIVAMENTE AO PRESIDE�TE DA REPUBLICA, EM CASO DE
AGRESSAO ESTRANGEIRA, AUTORIZADO PELO CONGRESSO NACIONAL -, E
NAO MAIS ''EM CASO DE GUERRA DECLARADA'', COMO FOI APROVADO EM
PRIMEIRO TURNO, O QUE RESTRINGE SUA APLICACAO APENAS EM CASO
DE GUERRA EXTER�A.
AS ENTIDADES ACl�A RELACIONADAS, RECONHECEM QUE O ''ACORDO
DE LIDERANCAS'' CO�STITUI AVANCO E� RELACAO AO TEXTO APROVADO,
MAS ESTAVAM DISPOSTAS A LE:VAR AA APREC1ACAO DO PLENARIO AS QUATRO
EMENDAS QUE SUPRIMIAM A POSSIBILIDADE DE APLICACAO DA PENA CAPITAL
EM QUALQUER CIRCUNSTANCIA.
OS CONSTITUINTES ANTONIO MARIZ(PMDB),
JOSEH GE NOI NO ( PT ) , J OS E H CURA(PFL) , E VASCO ALVES ( PS DB ) ,
QUANDO CONSULTADOS, SE DISPUSERAM A MANTER AS EMENDAS, POREM,
FOMOS ACONSELHADOS PELA LIDERANCA DO PMDB A NAO INSISTIR NA
POIS ELA PODERIA PREJUDICAR O ACORDO. FRENTE A TAL
VOTACAO
ARGUMENtO, SOH NOS RESTOU ACATAR A SUGESTAO, SE�, NO
ENTANTO, DEIXAR DE PROSSEGUIR NA LUTA , CONFORME NOSSOS PRl�
CIPIOS, DE VER , FUTURAME'JTE, O CONCEITO DE PENA DE MORTE
ELIMINADO DE UMA VEZ POR TODAS DA �OSSA LEG!SLACAO.
t

�
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.�Vereadores negam o
.�e qües tro de Tcpe bae
J;>epvf,B dtt resirti em tZ p�tar
•pot1r.ent�. OIJ t•cr,ui.d,r.es a� v<C'.tC��
1

••

?

�,:o

; L-ui; Cordt.!iro ç; Vic(" � f.,fc.;.\ed.:;, -:it
; ge,-cng, ,1,0 deteocd.D mctr,"Jpditrz7'-J
;:Raim.undc Den>2. Cctta., Çt!.3 LC-:Ú:'(;.tn
1 ieq"i.eatrod.o os &:s integr-antes.._ia co
mun� do1J Ta··dJos, os irr.d,1r:
! Carúis e Edil.,ro �ixeim ((,e Mc!o:.
1· Ek$ ·<kdm-o1'Cm que apena; d,m·.;;i.
�.aram 011 T0.;;evcs à Pol(,d:;,. ver in
,;,asão de teTTti'TW OS quaii tÍ'!'".,'Í-a.'m ar
rendado.
P� lS

•

\

e
Sexta-feira, 12/8/88

CIDADE

. ,.

0POV0-15

Vereadores neg�m seqüestro
-de dÕis - � bas

Mesmo recusando-se a pre$tar dc.
poimento enquan�:-i ;. 1:nprensa e o
advogado da Arquici, .,:e�e d1.: For, 1le:!a, Sérgio Leitão, pennanc.·1:essem
na sala, os vereado:-es de Caucaia.
Luiz Cordeiro e Vice'.'.te },lach:uk.
acusados àe prá�ica e<: seqúes�ro
contra dois integrantes da comuni
dade dos Tapebas. no dia 21 de ju
nho último, ae<'\baram "endo OU\id:,s
pelo titular da Delegac:a Mmcpoh
tana de Caucaia, Rai�:.mdo De:-vai
Costa, na tarde de ontem. Nos depoi·
mentos, eles negaran o fato. !em
brando que apenas facilitii.rar.1 a ida
dos tapcbas à Delegac?a. uma vi:z
que estavam invadindo um tr>rreno
....
arrendado pel,)s dois para retir...�
Vicente olc ,qa ameaças
de areia. Já na próxima semana, se
gundo o Delegado. o inq,.1érito será
O primeiro a p:-estar esclareci.m�n
enviado ac Juiz da Comarca do
:o
foi o vereador Vicente Machado,
Município.
que, durante longo tempo, contou
Marcá.da para as 14 horas, a toma detalhadamente o episódio que cul
da dos depoimentos só teve início i:,or =iinou na ida dos irmãos tapeba.s
volta das 15 horas. Antes, os dois Carlos Te:xeir.1 de Matos e Edilson
vereadores tent.'.lram impedir a pre· Teixeira c!e Matos àquela delegacia..
- sença da imprensa e do advogado Segundo ele, o fato, "de forma algu
Sérgio Leitão, representante da A: ma pode ser visto como seqüestro".
qu idiocese de Fortaleza. Luiz Cordei Conforme disse, os dois rapazes, bem
ro, um dos acusados do seqüestro, como outros Tapebas, haviam inva
garantia que não seria ouvido, en· dido um terreno que ele e Luiz Cor
quanto o Delegado n.ão determinasse deiro arrendaram para a retira.da de
� a salda dos presentes. Diante da in areia. "Quando cheguei ao local para
sitlência, Raimundo Derval coI!cor promover a retirada, eles, a.n�arlos
dou na retirada da imprensa, deixan de foice a faca, r�ram dizendo cr.ie
do ape!laS o advogado, "já que a lei ia haver derramamento & sruigue"
.,.....,..._:.. u
- conta l;,mhrando oue, rmta.mente
___;.:,,__..:r;,..

l'>

.,_o

Cordeiro: "Sou pecuarista"
com o outro vereador, procurou a Po
lícia para esclarecer os fatos.
Ao chegarem na delegacia, revelou
que o policial "Carioquinba'', resol
v�u acompanhá-los até o terreno.
"Chegando lá, Edilson e Carlos fo.
ram trazidos à Delegacia para fica
rem cientes de que a área tinha sido
arrendada por nós. Mesmo assim, le
vamos os dois até a casa do proprie
tário do terreno, Robério Feitosa,
que voltou a confirmar a nossa ver
s.io" - recorda ele. A partir dai, diz
que os êols foram liberados. "Não sei
porque falam em seqüestro. Seqües
tro é oculto e não com a participação
eia Policia" - tentou explicar. ·
Já mais calmo, decidindo até mes-

mo a falc:r à ír;::,:-�Jsa. o ve:-e.'.:.dor
Luiz Cordeiro só::: J·.1v1do peu: ck'le:
gaw Raimur.do I\:::-val por vo;� das
16 horas, mesmc. .::"Jere.1do negociar
a p<:nnanência de advogado Sérgio
Le,tão por um ou:.-o q'.!e ali estava.
também a se:"\i,r ::. Arqm:Exese.
Apesar do insaces.�. Luiz Codeiro
teve de pre5tar os jevidos esclareci
mentos. Para ele. } inouérito não é
motivo de preocuj:-2.cão: pois ··os juí
zes sabem que nic 5-JU seq�e:::.trador.
Sou pecuarista· · . �gu�ào ele, o ad
vogacio
�rgio Lei:i,:i ·,�:n levantan
do ..uma grand::- :aK:-lia", j� que
vem protegendo�;..--� desor;estas.
''Nâ.o vou fl:ar �.: :::-; seqiie!>traàor.
..
EsSà. é urna c.ívicu :,:;.:;: - disse em
tom de ameaça.
Durante todo o depoimento, Luiz
Cordeiro revela que prestou as mes
mas informaçõe� já confirmadas por
Vicente Machado. �fesmo insistindo
na inocência peraz;.te o Delegado, o
advogado Sérgio Leitão acha que os
dois acusados apenas voltaram a co
füma.r aquilo que i'revia. "O seqü!!S·
tro está caracteriza.do, pois eles. pri
varao os dois irmãos de liberdade"
- explicou. Já o delegado Raimundo
Derval Costa, sem querer prestar
maiores esclarecimentos quanto ao
conteúdo dos depoimentos. disse que
o inquérito está na fase final. "O re
latório será entregue ao Judiciário
na próxima semana. cabendo ao Pro
motor de Justiça definir se denuncia
ou não o ocorrido...

®

/

1/

1

�min�o. 7/8��8

.....,

----

SUBSIDIO FORNECIDO

= .....,,_,,..._...,......
Reconh�cimento

Os t2pebas continuam sendo
rt.!C<>nlwcidos como !:ndios · · ·
garante o represent.i.ntc ci.1 Fu
na i à Arquídiocesc de
Fo.(...UeZã..
...... ,

1

'

Diz n.tdil existir � oficial no
sentido de se negar a identida ·
êe dos rcmanesctnte� da. tiibn
em Caur..1ii
Pretende defende-los ate na
Justiça. tomo tambôm deswn·
dar a misteriosa morte do lídc·r
tar-eb.1 Chicu Josl,.

PELO INESC

l'1 1.1
1 ·1 1 ' •

1

•

•

�:-���-. ______ -··-··---··-- Qui��--�_ira, 11/8/88 1

Ameaça

11st.1 ela Arqrndioccsii de Fortaleza vem
, · . 1,i:
�t,·:, c011t1;t o seu trabalho em dcfes.1 do:,
.,,, : f"•'l'.UJlCSCt'l:tes nn Cearei.
, · , -,n ·, i! , · ,: ·1.1µ �b�t�. cm Caurnia, onde empresa de
, "' ·•j· ., ,,. ,
iochs a-. formils ,·xtinguir a rastoral.
11 • • · '!li
ni1110, mantê l,1 caJach
• ·,, , •• ; , 1 ,.

1

------
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$:.bí!.do , 13/8/88

Caso Tapebas:
um- dos �"'a�
a depor

se nega
,,

Sem qualquer comt:nicaçA.o previ,1
ao titular da Dcler,aria Mctropnlita
na de Caucaia, Ru:mundo Derval
Costa, o acusado de l-111tar obrigar a
comunidade dos Tapebas a fazer ex.a
mes de sangue, ,como forma de ecr
nhcccr os vcrd,ldeiro� índios do nú·
cleo, José Gerardo Arruda Filho, dei·
xou de comparecer àquela Delegacia
para prestar depoimento sobre o f&·
to. Apesar de marcado para as 14
horas de on.tem, o Delegado ainda es
perou por vãrias horas atê que, por
mformaçõcs de terceiros, soube que
o envolviJo havia viajado a Canindé •.
De acordo com Raimundo Dexval
Costa, o acusado não apresentou ne- .
nhuma desculpa �a se ausentar do
depoimento, preJudicando assim, o
andai:nento do inquérito, �ue ele in
tenciona fin.aliv>..r na pr6X1ma sema·
na. Já. o Advogado da Arquidiocese
de Fortaleza, Sérgio I..e1tlo, que
acompanha o 01so, diz que "foi um
gramlc desrespeito". E explica: "&;
ele tivesse outro cornpromi�o. que
adiasse. A prioriedada é o chamado
da Polfcia". Mesmo achando que a
ans�ncia elo acusado afcbl o desenro
lar dos trabalhos, Raimundo De1val
espera ouvir José Gerardo o quanto
antes. "Cc..so de ecteja na cidade,
marcarei novo depoimento ,,nra
am.:rnhâ ·(héjc) · �5 15 • h:Jt•as' • revelou.
1

.,

- 5
c:..j.1:.tv.-, o r::!Jfi:Ja::d.1 �00
r.�r1-:,.;-i:l, ·1uJ

i:1toL·,!c11Jct1 c 1 :on·Õ;1Í.c<·11 n poLCtico:!

(:1tciJ.i.0e.�t.n1..�l�1t�

(j

,•..

ur.l

c:;:-u-,!r.:::1:1to coao,q,cn Joitl·u;

l-LI

o}Gll d3 h{.�c:;ic r:1-:-,1 1r.i�,c�; t·�� ,fréin (!--: r.:.:.'.\d•1 f:t::(::-�lr-nt1t:� •:,•1;:_,l\O C

r f •-"�

A .i -; C C 1 � Ç D o (i M C • t Ô r
ll r .i, •; I ! <1' rn 1
/\ r; íl .. 'l C C e- �? - Ç o .
1.��t!t11�0 do /\rq:.•1:�·-;:,:-,!l ,:o On�: 1 - IA!) - ,ocç;io·� to.
A.:,·!.v�f:.·��, Prot}.:;!lc:·.�'l: t't:-; �,H·!\>1:.i,<.'9 - Ce.
f,;-:r:r.l.,7·:. ..> t':"i.�! hf i•°": Ll•;t 1.:r.r1 _q;,_.d :l·�.')!d t5rf !"t C r1-:.bll°!:ltêll - !·:,'.�;:$
.!'-.��.::ciu,;i..:i '-"�; l:11ç·!·:1li ...,f ros /.ç1:<·!1or:•o!:I cJ\, i;!'{�. Co.
: ;-: ; � ; l. li � ,)
;.: •. 'l
;\ .-:; I' 1 � •J � ,� -; <! •)
r .:' -:; 1 : ••
f o (.. ç j e e•
• .. ••. )r;·.•;,
r ,. ...• •., il�• 7-.) 1,.. rn'·: •1 �-....� 11.- ,.• , ,i'� •:.. ,'\....,., •.)\).- 11J
�'4
,,
...
-r\,.,c
(l i) "'".. l,. �i.(l(i•j
.,:,
�-·:!.
t, :, : e r: � ;" • • .:. ,-:, 1 ti:.: : � ; -i ! e '� ..' $ :;' ,:, [:., f: • 1: _,j ..·: (, e�·) e:, r· �)
(;,_);;�:-o � 1 r·l: i:.,! .t :, :, ,·,�, •. ,r :1:, ,:.,; l' I :· •. I �e..-; il 1,: ,.:·\·,o:,
C ,,;> o;i C�rítc:, /,r:-:it:!·llct:v,' 1,, ,,,; :·,,,., -�, ,., - Ct1 •
... : �- �r., r.:d l li.-: 1 � "") ., ! e_: :: : !\ l ::-ti 1! 1 v· :; ··: (: 1 r:) r t., h l! .-1
1
.• • ! L ' f ., j
t 11
r. ! • f '.,. ,j :.1 "' (; u ·; \' J ·_. 1 1 . 'r.
. t.. ,
••• , \.., .
, ..< ·�,
t., e
1 ! ,.) J � - ÍI r; !j \1 :. !:' ,) ;-1 (J (%1 r,,
:• �, í t ! \\J �·e r ,� \.,

e

.

u. o -

e

('!

C'r ..... '-·',: Vi! 9

:,ul!7rc.r.:·,� (ÍC �;<.itl,.'.1i·::1, 1 .�,.1c L1t 1 11-., /ln:�r:c-.:?nn
Cr1•;>'J t: i ·i�� r; ,, G,,f,�1, ;-r;1,;: � J,r·,,-r·1.
,\· i t: 1\h. -· ;.� Sl!!:ihOl"j � � ..-::-. ;·;-�J,:1_ll.1:lo1·c:: ilrh,•.::o�; e

Hl:

c.1\)1',,

�:1 i :; .

,: ....,
i: () ",

• 2 7 .-

presentante ao Encont�o de Trabalhadores Rurais Candi<la
tos a Cargos Eletivos no Maranpão, em setembro.
Cerca
de 300 .trabalhadores rurais estavam presentes.Ali. forãm
eleitos·trinta vereadores cam�oneses.
e) O INESC apoiou o trabalho da diretora Tet� Morues pnra
ampliar o filme "Terra para Rose" de 16 para
35
mm.,
apresentando-a� entidades nacionais e internacionais
fa zendo projeções do vídeo para agências financiadoras
Coordenadora
na Europa (que coincidiram com viagem da
Geral do Instituto a vãrios países europeus): Conforme
previsto no projeto, as entidades populares já estão re
cebendo c6pias do filme em fitas de vídeo cassete. Ele
foi lançado em circuito comercial a partir �e outubro,
tendo o INESC participado na organização e divulgação
do pr�-lançamento, por oc�sião do Festival de cinema em
Brasília.
f) Por solicitação de entidades que trabalham com a questão
agrária, o INESC ?rovidenciou a reedição
da Cartilha
"Reforma Agrária.Por Que?". O texto foi totalmente atu�
lizado e foi esc�ita uma parte sobre a Reforma �grária
na nova Constituição. A seguir foi enviado às principais
entidades que compõem a CNRA, que fizeram inGmeras e im
portantes sugestões sobre sua forma e conie6do. Feita i
redação final, foi remetido para impressão, devendo ser
distribuída em janeiro de 1989.

Esta assessoria ainda estã em processo de formação

e

so

passarã a funcionar plenamente com o funcionamento n6rmal do Congre!
so Nacional, a partir de 15 de fevereiro de 1989.

No en.tanto, neste segundo semestre de 1988 foram .realizadas
atividades em três níveis: elaboração do "Informativo da Divida Exter
na", participação em reuniões para discutir a questão da dívida
outras entidades da sociedade civil, início de articulação
parlamentares interessados nesse tema.
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- 3 7) Em )81•6, Jooqut� JosÓ·I\arbooa, Dl1·otor Gora1 d·.> to
ru'!atÕd.o <lit:igiclo no Miniotit'O do Nagócioc do J.:--.i
pcirio, doelaro c!d.ct!lt' no interior ,fo Coori, oito aldo!oe <!e
[n
diodo Coorn.

dioo •

00

0111

diforenton pontc'l da pt:ovfncia. No inoamo rclntôrio, efir
O

àa ainda, quó

ccnatsni cci Índios solv:ag�na". ·ora, eo 1863,

Jcnó

Dento dn Cunha FiBcairedo Junior, Proaidcnto da Provfndo do Coará,
no r�·latôrio

(ll'.'�

t.prcoa.ntou e Aos�r..bléia Lo1;ialativc. l'rovincinl,0111

09 da outttbr::;, dÜ por oudoto a populaç�o indfgonn ão C0.:irá,na
VÜlôO C�ti-itH!i'gvL\5

?lt�O 00 1.6mbrnvo, tsO

0

'-lt\taLlCO,

t�0, om 1046, hovi.n no C<!LtrÔ " !nclios ao lvage?ns
l5 da Ftrn.ht /t,5}. Ago:i:a, oa

91

tHHl

quo u-;, pO-.C.O c:1(

Hon1orcnlo

n9

<l!.i! um aoo, o!l Ta�>eba quo ox:toti

-e·(H10,

am onqtH�.uto fo<lio0, pa!Hio:: a \l,:.-:.:.tor d� e,d.sd?: como taiB.
8) I.ogo apôo n. 1:e�tinçco11 do aldo!a do Ncooo S(!lnhora•
c!oG l"rnáorcG cle Ct11ttcd� 0 ou ÍtuHo� fa��� vidos tente.tiva& da roor
simi.tinfâ,> 0 f.6�l11t-i.'-"Q

í'

cC'ni: eruin;1.o

C�-�!i

ceea.n prÕ>dtnae uma doo

r.iu

tt�u. Rw rau�o �looo. o rócGando o� podarouoa qua oa indfc�neo ro
oicfo�Cca foi:a da se:do, in.iô:urncm nova:no�ta Ct;i ot"gi!n!er.-i:, o Dir.cto�·v
do3 :i'.'nt!i.on <fo S�ure. tCoucaic.) � pÔ-l Í:OBO âr.s auno cao11� P fato re8h
t taGc; f,v i' Luo u

cit\

S U. va n i1e inndo C':a!'. co, dn te do da 09 ú0 mal o

úa

1160. }10.Gisc tú.:l'&mo ,�no ,. . houva a <.fonúnd.a do procC'!dim12.nto d� Juf:eea v
quo intr.-ol'.iu�i.1rn outt'Q! oo f1·HHog

11

�r,ur.rdl�uta de cu.na, com notável e

1:i.:.fnai; <leifoo (Capiscii:�...uo cfo llbrou; Gd.. lhorme Stuílart).,
M:.i i;ttc r11cer:.f;<l;maot�. a cc-i.d:oi!'�

•

i

tt"!Haçüo oi·a.1

tloo

fnd.i�a 'Ecpcbll" c1rti oltf�rnit..o o nfür�ro de fod!os morto!! por inget':i.�·
r(!m cachaça '3rt'.., ci.cnn<la & 1.1s�do cioo �bi·Lcmcce'� de Ctu1caia •
N c cupercQça ti� obturen do volta a terra pnra ourat' o
t1r�balh3:i.· P vf\Gl�.:w�rs.nlo u::ad.m

&.

po3&i.bi7.idodo da i·cof_;atar. ocp.:.akn'

não-fndiou cH:li!.1 t..:n.'t�ll do CntH::aia, b�brnu de S:or:r,2a oienificr.eivn

o

Cu dic� d� alc�0liamo o criminalldnde c tio·atto oro ao lnfeio do
ti:.:lb!l!.Ilo d� P.z,.',tOl."'ll7. !nc'.:.:'.0,rnJ.at:l\ c,,m �s Co�v.nidn&cl'.3 'l'apobu
c"�r:é:, ft..<:o q1:.;� é .:!o t-:.t<J{ rc lõt;:!nio pÚbHco.

d,., R;,c,

f} � f.l� eeo réc cc-ei 11 ce. t rcp ô 1 o g a f ot1i e D� 01e.(1 uo t - r; e_.,:-!:.
câ·d.a do cn�;,o �:!l '11".'o..li,üho !nterad. i�it.te\":'Lt�l, ê fal."l.;:. A dor.umcai:u ç?ío cofJ l!°O � prnconça inc!fr,c,:Hi. no tlt:.td.ct[>!.O c!JJ c,rncoino provnndo
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Bxa,o. S1-. Pnei.dento da Fundaç-:Õo NAcional do fndio

..
SUB.:;.,
PELO

e

O Comitê dt\8 .Eutiéhdea do Apoio i Questã� Arnhicnto.l
a lndfgena, do Estado do �arú, criado h� três anos com o objia!:!,
vo de tipoier lio lu.i:t.s doe pov�:ia i�c.lígenao do uoooo Eatado,e peln
preoerva1;no � eonaervoção_do c.mbiento, tõndo c11n1 vi.ata e.

dada'ão

tons.da pelo Grupo do 'i'n1balho Int�rminiotedal, no dia 20.07.BO,
em Brasflia, que, no nprr'"ciar o i't·oc0noo Adriiniotrotivo nQ 1986/
85 i ên Fundaçso Nacional do fu<l:to, aobz-a n dcmarcoçêo admird.:i:l"�
tiva da ô�o11 iudrg0na 'i.'ar,oba, no Município (lQ Ct1uce:la, Estado co
Ceará. c�ncluiu p0lo t,rquivr.:mento <lassa, eo1> a alagDçno da f.?.'.lta
de co Vlp l"OV!\Ç e.o de ida ll ti df.ldO indr gen.a do Gxup o Taps'b e, ve Cl,
ran.ta

pa-

V.Bxd.lil. nfi-:mar o eeguintr.:t:
l) O pro"c06EAo d" rac<l.nhacimonto cfo identi.dac<a in�f-

g�ao. do0 't'.t\poba, t�ve o-r�g..tm num ,abaixo· - m,cd.nado onviado

•

poi·

·esteo à F'tlNA!, cm 20 de ma:i.o do ano de 1985. onde reivind5.ca.vo-:..1 '1
a &osiotâr.oia (!Uol tiuham dii-e.ito. De imadieto, em 10 de junho (�&
1985

P

a !i'?rnAX i!r.! carta do n9 173 • ca comp!'onata a roaliBar ..im le

vsnteo,.outo do. hiotÕrir, d.ÕBs8 povo t'potito que Otll 1755 - por f.út'�.'.l
de A.1'1,.u:â - Aldai,o dt'l l-!o�rn a Senhoi·:i do::.:i l?rezeros tlo CD.uco.í.n
trunsform�da arn Vila".
2) E;, Jo;:•ual " O ESTAOO UE SÃO I' AULO P a.m 06 de julho
do 1969, publica matéria oob!'I!) os TAPEllA p com a neguinr:o r.:1anc::ho
to. " o Ti:USTE FIH DOS nnnos CEARirnsrss - NOS COSTUHES TODA A ;)�:.
,,
CAD1htel'.A tt . T&l t;(-!pot:ti\gom dtHnnento 1:a af.irm11çÕa1J do Co:ioslho ,ln
Scq�urnuçn Uat:ional, d., que do �no do 1062 a l.986 t nu1.1.ca. mni�
ouviu f.lbir e.la p-roo�uça t!e faàS.oo no Muni.cfpio <lt:. Cauc'1:l.a.
3) c�,mo 1n:-oyt1 d6 5.memorioli.<.\ndo do que, 'niJ9tou ét:1 !:ti
r:gnda So�odnd�. qw.11 t.ntig1l1'lento feia: p,n:·te, do ptd'.:ri1.iônto d.a
Al
d<Ili� ,,fo Noooo. St'uh,n·o dN1 E•1:c.r.cj1.·r.19 de:-, C�úCQiD., ·�nco�t,:n-oo �;,1 ti
joto pa,,t,ndo »td.s qti-t ler, pt:o<lu.:d.do:, ,a ttti Hsm1o pG1()3 :-ntcy ..:tn1,1·

4

FORTALEZA

·• ;/'. A_!_Q UJE_I !I Cl S �-- O[
,,

ESTADO

DO

CEARÁ

)'"

- 6 huml lhaç::io éH:;oil>ou �,., 1758, m,1s a hum; lh1�:io c0ntinl1ou. _A terrll,qu�
é o maior e.li rei t0 s..19rado prã ·1ô�, foi sendo te.nada de nó-;
e r,os
se disoric.ntcm0 ,1u.1::.t1 tudo ... Nós T.iriel··a ... t,1mn c.lt: mrm d:-1d J , reuni
dos 11.l!> co1111.;ni,l,1dc�. Lutando pcl� c;ohrcvi.vi:ncia cm cin1, de nos�a 1
tet·ra que C ::ssim QUC ni,r, V,llTlC.' forti.llCCCí no•;sos Cli�lUIOC' de s,::,r Cé\
da vez mais comunitário ... 11•
O que é se r f n d i o hoJ e, de
acordo com a Antropologia
e com o Lei Brasileira?·
Indígena é "Aquela parcelél da população que apresentn prob!�
ma de inadélptaç30 à sociedade brasl leira, motiv.1do pela prescrvél .ção de costumes, hâbi tos_ ou meras lealdades qtie a vlnculai11

:1

um-

tradição pré-colombiana". Ou mais amplé'.1mente: "ín<::io é todo indivf

duo reconhecido comu membro por uma comunidade pr�-cotombien�

que

se Identifica como etnlcamerite diferente da nacional e, co�sl�era

da indfganl.l pela popu.lação brasi lc l ro com que esté em contot.o u (or,�
_
CY RIBEIRO: 1957,33 c_MELATTL 1970,36).
"Sà0t

os erCpr.os Índios qL1e df!vem dizer �e sao Índio!>
naa ou a popul.:içâo que os cerc.) 11 (MELATTI, 36).

º

Q J

De acordo com o Estatuto do Índio - Lei n<:- 6001/73 ,Título i,
Art.

11?, Alír.ea Ili, há graus de relacionamento do índio cem a co
munidade nac.ional. Seja qual for o grau, o Índio permanece f�dio •.
A Lei
ção e Índios

diz que hii Índi()s isolados, Índios em via de Integra··
i11tegrê'Jos. Na nessa realidade cearznse, se a

razao

mat(:;rial for a intcgraç�o do Índio ao.sistema dP. rnerr.:ado, os

fn-

dios dJqui é.linda esté.Jriam longe dess..-i intcgr�ção.
A antropo\09i.:i·preconiza que o Índio, como e do Nord:�ste,
qur.1.néo êltingido'.J cer'têi establ !idade de população e de relações
os "br.Jnco-; 11 e a i:.-.on�r.i�nciD da impossibi lid�dc de integr,v;ilo

c.orn
na

sociedade rura_l, t!xccto em seu grau n1ais inferior, o i'ndio rc$o{ve
perm�inecer Índio (CI\LVAO: ·1979,131).

1111,1

S,•!,.-:,1. ·, , \(..,•. 111.111

1 ,•,

f:11

1

!.t:

'I

li(\ 0111

f 1)11.,lr:,:,

C: ',li f.l

1·

OE

...-... ·

ES T-A O O

f-()RTALF.IA

DO

t

CEARÁ

•1

- s ou mental de me111br<''i

do qrup1'.';_c;.ul>mctPr int�nclona1Mcntc o 9rupo

a condli�es de existin cla capazes de ocasionar-lhe a d�strulcio'
física total ou parcial; adotar medidas·destlnadas·a impedir

os

nascimentos no seio do grupo; efetua.r a transferênci.a fo·rç
· ada c!e
e rl a n ç as d o q r upo p ar a ou t r �(J__r� •

i

Ora, tanto a hlst6rla p�5sada como presente dos �apeba,

permeada pe Ia ocorrência de ações (agressões)

do cri ma de genocídio e etnocfdlo.

1

caracteri zadoras '

•

A responsabilidade · destes crimes são tanto do Estado Br.:isi

(ação-omissão), quanto das classes dominantes do Estado doi

lei ro

Cearã e do Município de Caucaia.

e

11

0 di nhe i ro nao compra

Nossa f e 1 i e i d a de
Ninguém pode

1.

A nossa

'

comprar

liberdade

P rã f a lar

a

vc r d a de

P re eis amos agi r

'. Noss·a Comunidade

Ninguém vai de s t ru l r"

(Canto das C9munldades do Rio Cearã-Cau

..
j'

'

!
!

1

el

•

cai a}

\.

1 1
'1

,,

Os Índios Tapeba inici�m, em 1984, um �ovo processo de or-

gantzação. Animado� com o apoio recebido de Inúmeras forças

sociedade clvi I em

da

maio de 1985 reivindicam da FUNAI e do M(fiAD

solução para o problt!ma de suas terras. No mesmo ano , ern agosto,

1

f

'

denunciam a destruiçio dos mangues onde parte deles vive, e �1c! �
tam: 11 0 que os poderosos querem que nós fnça? Morrer de fome
ou
f
as·s a) ta r 7 11
Ainda conseguem, como resultado de sua organizaçao, ql•e

a

Câmara Municipal de Caucai.:i .iprovc a Lei '416, de 22.8.85,que pr�
dn
serva a bacia do rio .Cear.n, reconhece a presença in dfgen a e
aos

T.:ipcba o poder de fls�alizar a aplicação de dita lei.
Em 19 de julho de

1986, os Tüpeba realizam uma grand-e pas

seota na avenida oe·ir.:i MiH,

Fortaleza, reivindicando uma área d1:!

terra equivalente a 18 mil hecta�es,
te ri a:n direi to.

N,J uc.:is i 7l0

<lo ame n to de
lh11 ;,,,1.;.11. ;., ,, (C,1.nl,.11]

... - . ,.

· 1:11 Pn:,1;11

'1

ui vu l9t1111

d<1 porç;io dns

·uma ci)rC.J onde

terrils

que

t!izem"Cul-

\

i

-"l--. ••

•
. , ";' . .: 1\
,.

a o ·_i r o I o r l \ E

'1 ;.

. �

•

··s --·"r.o
h �.

;- ·o � ,. ,, L l 1 r...

g: ,; l r a:

/.

l

DG

valentes ...Hoje, sao
p1i;•;,1 .'.Un,) .1l<1,1,.idiç..1 ... Ll"10 ,lnim,,i-.,.C.o
íoram gu�rr·�iro!,
..J

niem e dorme,.,, no ch�io. /1.s pot:quÍf,si1nas
ou dos

11

e u ,,. r n d i

liclais. SuJ <; cho.Jf)é\na�.•

º

•

.....;.._

rt!des são dos mai, velhos

ti � b t1 dº '· · -

f r ., !. ·�

CO'l,Uf.1

,-:'lo:;

f�i ti-ls de palha.de

po
10

carnaúba, com
n.etros qu-,dr,.3Jcs de ,irca, abrigam, cad.i uma, dt.! 10 c:1 15 pc!>so;-is
com
... Não têm terra e nt";m nin9uém do governo que se importe
eles ... Nus, coni..!ndo horrores ... são um ates tadc vivo do panoram,:i
de g r an d � p

J

r t e d .:1- ;

t r i b oj

N o o f í e i o d .J té1 ti o J e
tado do Cear;°j t?

eh)

:

n d Í <1 e n .:i .., b r <"l ._ i l e i r ,1 �,

o.l

• • • ·, 1 •

l • 8 4 , d i r i 9 i d o a o g o v e rn � d o r d o E �

�linistro da MarlnhJ pelo ·carde,il J\rcebispo

1

de Fortaleza, lê·s<:! o seguinte: 11 Nu iní"cio do· trabalho pastorül
(com os fndi 1.1:,; L1p�b.i), cons tat,iv.:i-'.;c, não de moéo 9t!ne ra 1 i zado, .
que a erab ri agu,:s e o s úi ci _di o se ap resen tav<1m corno al te :-r1ati v,15
para essa gc11tc 41.Jc haviD perdido n e!iperança, quéllífic�ndo-s,�'
Já

em

2l.3 •..?6, o C,Hdeal Lor-:ichcider se dirigé ao Ministro da Fai.enr.n:
11(. •• ) A lgn:jr1 con!,tatc,u que a pôpulação aí residente cst,�va'
vivendo uma si tuaçâo ·de pobreza ,'!bsolutil. Em consequênci,1

J

veri

fica-se que, por fa'l"t. a de qual quer perspectiva de vida,

orõ:n
alarmantes os Índlc-.:s _d�: mortalidadc·infanti\, crir.iin;ilid�ó�,'
s1..'icrdio. Além disso, L10% da popu1.:lção viviám corno 11 csmoléu:,� 1•1

Ressa?tü o Cardeal que ele5 ainda pref_erem �l�!: <lo que .:�sd
Uir. E em rep0rta9er.1 de 6. 1,.86, a Imprensa local ché!ma cite.:,;Zio

da Alemanha, em visita aos Tapab.::i, te
rem conf1 rrnado o est�1do je extrem<1 pobreza em que vivem os
fr:-

para o fato de os bispo:;
dios

de Caucaia.

Gcnoc,dio
/\ si tuélçâo d�� vida <lclS

Índios T.:ipcbél pode

o'.1

nao poêc �er

caracteri .1.a:i,l com·) GENOCÍO!O pela lcgis Íi.lçâu
bra:;i lei r:)'/
..
'

f\ rcc;pnsu, � afir1n;:itl·1.1. A lcnisluç�10 penal tJrasilelra, 1
atraves d,J L,�i n'! 2.689 > ·de I'? de outubrq de 1956, cl<!finú o �i?-

r

n o e d i o e () r:, n éJ i n te n t;. :i o ifo d e 5 t r u i. r ' n o t o d o o u e m p a r te ' 9 r u '.) o
nacionAI étnico, rfi.cial nu relir;iioso.
E. s t a i n t e n 'r :� o s e m .:-1 t ·- r i .i l i ::u1 (: t r a Vf! s d as s e 9 u i n te s a ç o e s :

-�1�� t_<_:_:_�rr.b r_or. e ':?_. 9._,.:._t_:tp o �_e,, us ar _ h! s_ :1 o \:l·r <tv� ?i . i n te� i-�1 a d,� f Í_!; i e <l

•

..
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ARQtJIOIO(f Sf

ESTADO

fl f

íl o

J -

" { , 1 1 ll ,, :) ) .

,. J u .i.

Em lo.6, .loaq1:i111·Jüsé_íl;)rho-;r1,

r.;�,.� <"' r r. t ·r.,I

Í:�drá, rocei ,rt1 ,·m d, 1 lll'•t:,tto iunto .10 Mini

'!>

,i,,..

Índio·; do

tt:rio {!o·, �lc,,,,cios

do

1 moé ri o, ex i '·ti r,i111 oi _t,! __ � 1_9.L'_i c1s _ci,. .Í!!�1i_�_r;_ -� --��.:� __ (,�'(i o·."se lva'lcns_'.'
Sequida1rcnte, no����-:
' \��. foi put.lic.lt!.:i .'! lei d" Tcrr.:1s, de
n� uO 1 . t r,lt .111 J,, d�· ,ai: J i d -i·,

,.: ·, t r u t u r a
.J0-;t; llt•n to da Cu-

loqo e_i:• !�?�,
nhJ F'igucredu Jur:ior, Prc')il!t•nte J.J rruvíncia d 0 Ce.Jrá, declara'
1 111p <.' r i .:, 1 . 1:

fundiária do dr.:1:;i 1

n a J\ s s e m b 1 é i .. L e q i � 1 ,l t i v <1 P r 1) v i ,, e i , 1 , ,, '.) d,, o u t u b r o . ,.,
d 1' '>

•

<;

x t ; n ç ;:; 0

Í ll (; i �) !• (! 1 1 e ,1 : ,) ,
L'

Comprovan:10 tra tar-se ce u:n.J mentira política mot ivada por
interesses irnobi liários, em plt:no século XIX, o:;

Índios de Cau -

caia se reuelam exigindo do governo a volta do Diretório que ha
via sido abolido.

Foram os Índios de Soure ao ,residente da Pro

vrncia do Ceará reivindicar.o "estabelccfmento de seus diretó

.rios",

11

um pastor" e a "restituição dos bens que possulam".

P.eno

va-sc a informação re..ferentc .aos esbulhos praticados contra suas
terras; em vista dessa situação foi sugerido a atenção de um 11 üd
vogado" para promover a "medição,
s e r vaç ão d e suas

restituição, demarcação e co'n

te r r as. - um a me d I da b as ta nte s a 1 u ta r da q u a l

não se dispZ>e de notícins posterlotes confirmando a sugesrào. Is

•

to"sem dÚvi da cons ti tue um testemunho da presença contl nuada

de

éesccndentes aos primeiros Potiguara, Cariri e Tremembé que hab.!_
tam esta região desde o século XVII" (J\ntropÕloga Ri ta Heloísa -

MI RAD).
Os

Índios de Baturi te também desmentem.

juiz dali,

De acordo com

o

os Índios aldeados em Baturi tê e.stariam ".mortos",

1826, pela "m<1ior ée bexi9.>s".

Sabe-se que os Índios Manoel

em
Xa

vier e outros, 1aicsm.o estanrlo "mortos", apelam na justiçi'l em 1869
- quarcnt;i

t.'

trê� anos

Jcpois - pelo direito·i>

terra.

E, sem embaraço,-as terras ·dos Índios vão sendo tomachls,
fndi o seni terra é árvore sem raiz
Sem .1s suas

ter.ras, :.cm .1 proteç:,o do E!)tad�, os

(ndlo5 Ta

peba cnt ra.n �111 plena dec,Hl�nci a. Sobre a si tu ação dt? mi sél"i .:i do�
Tape b a ,

r e p o r t age m d o O E s t él cio d e S ;; o
1',. Prn,,al

tJ

1 'I ('S

r .i u 1 o

,1:1 j 11 >'(I (' ;>;,ti, lli,1!}

.J

d e G • 7 . 6 9 , <1 s s i rn re tiO 00!

1 cu l,,IP,-,1 · C:-"1r;'1

�

�,

.-ri' ·'

:�d< Q U 1 O : u ( ( S E

fOHTAlE�l\

l)f

Em ru:j\J de

.
u;:>o:,

tc·s� or<Ja 1 1i:·.1r
pÕe

f0qo �s -'.t1.v·.

l)':.

.,

<1

\!i<tinçao

..
aidci..), o

tentarem· .,ovamt:n
Diret0r·d,! Soure

d,1

c.1-; ;i•; ,. 0 podt'! r lnc.,I
1.•

n•; 11h ri <1,1 :, ,;" .�i r.i arc_m'
lcvj -: lo:, ::i pcrd;, ti ,1 irl1.:ntld-.1· 1

ruína �eles" (Caplstrano ue Abreu -

Cui lherm� Studart). Por quê? Porque n'õo perdendo n
pelo _menos,

.

...

Í11dt U'i d(: C.1ucai d (Soure)

de lndÍgen.,, ''con nor.,1vel
Índic-s

_

,. -

c-n, c:,,ch,l\,l 11,11,1 d,",per�n1111llz.1r

tóríco os

....

CEARA

DO

.E S l.A D�-O

de C.1uc,1ia �e

l'ih!

mó ri a h i !'> -

lc1nbr.:iriarn, no futuro, dr

'1 tJC ,

teriam direito, como herdeiros originários, a

trés

_lé g_uas de

tt!rr,1 ! -���-�ma l�.!:'i'�:'? 1.::irgurn ,. mt-�i a lé,;L_11.:i _,e.ara c_õd..J
�io , ·f a 7. e ri d o p I'::: ão n o o 1 h o d I á c:i u a e. h ama d o Ta e ó e a , e on f o r rn!::,__i\ ! v �
r.; de 31 de mar,�o dt:!
lêguu· de

17?.3.

de 23 de nove!nbro de

1700

ur.1n

Isto sem fazcr-!;e menç�o a mc:)is

te rrr: cm qu.idío para a "s'us·tcn tação dos
(STUDART:

Índios:

.

Alvará

..,,

1!396,\26 e BRfG!DO:1900,117).

-

População lndÍgcnu de C.auc<)la (FUNAI/MIR/\0)
1

E,n 1808, Luis ôarba Alar.do de Mene:Les apre$ent,1 ur:1

MJpa

do�, Habl tentes do Ceará-Grande, onde Cauciil <1 (Sound é denominá
l
rlo como··v1 la de fndios ,' com 816. habitantes.

\
�
·il ;

1

H� uma distância de nós em npena:;
,ê;população d-9 Caucai�·era de
·eles

166 anos

(ano de

1.200hi!bltantes, ín-dlos

1821)

t0cl0s

{RENATO BHi-.G/\}.
1872:

uma cscri tura de doação de

terras feita por Fr,:H�ci.�
co Barroso cfo Souza Cardei roe sua mulher à "Nossa Senhora ___��:-?_?_
Prazeres d.?.sta Real \/i !la de Soure

(Cauc,da)". População: !J.6il½

tL�bl tantes.

,.

1950: cru a popul�ção de f.aucélia de 37. 1122 habitante:;,se!}_
d o d e s te s 2 3.

s s 3 . p 8 rd os '

e a t e g·o r i a u t i l i z ·a d é) p a r u d i s ,: r í m l n c H' �

Índio5 não protegidos pelo Estado.

·i

Para os podero�os

fi care� com as

te rr.:is, os Índios

d� Cauc.:ii a

e

d 0 C e .:i rã e. o mo uni to d o 5 ü '.) e )a l n .f:,j5 por

11

decrcto 11

•

A e � p e e u 1 ..:i ç ::\ o i ,,w b i I i ã r i a e ni t. o rr: o d as
de Caucd1a

teve

e •.1iret.:>res.
crevc 1Jm
lht :;111,1.1\

,.__

'

!

:e

inÍció ,,o s�culo XVlll

l�t.0 ·,(� ve.rific,:i t'travé'.i

tci rrcno
,. ,1·,,1, !• 11)

sc,b

te r r as d .:: M i s !; i� o

1

gu,,r�a de jetuf::r,!>
l72i
d� um doéu:nento de
c'.;l

11"11:vol,1tú (; t1� 1,;,101ovcl tt)do 11 , entre o ri o r.r: ·,r:,
r 011:,?,ua . �:\"
r.. ri ,-; _;·, 1,; ,,,,o I r: ;..11, 1l,•l'1 . li1> llíll
C• 1·0 �1.,I 'l
j1tt

/4'1'3'3
(

o l:

FORfAl�ZJ\

os

ÍNDI ns T/\Pt.OA D(

histÔric.1
---·
-A"no de

,-,

E 5 T .A'o O

DO

CF.ARÁ

CI\UCJ\I A CE/\RJ\

FORNECIDO

SUBSIDIO

PELO· INESC

- u ri .c1 �01
1

-----·-;,;-

l (, u 7. �O dt! janeiro. P.:irte de rcrn�mbuco a segunda

turma di? coloni ZJd0rcs, oc:..:p,1nte:., do C·e.)rá, com dl!s tino
ã lbi apaba.
to e Luis

C!H!ti ,111Ju, vieram os pdl.lrcs Jesuítas

tambérn

francisco Pin

Figueira, <lcompanhados de fndios Potyguara, jii dlsci

plínados, cuja n�iss;io era atrair os Índios das ::;elv.:is. Os

consi

derados Índios d..is selvas, no Cearél, formava 22 Nações. Erê'lm N_a_
çl)es que não f.Jzia111 p.::irte do língua geral
Por
(Tupi ) •
is to

eram discriminados com o nome genérico de Tapuya (inimigo).
Fundaram as aldeias de Parangaba, Paupina_ (Messejana)
e
Caucaia, colocando na chefia qe todas elas os índios de sua con

.e

!iança - os Índios Potlguara.

Alim dos Índios Potl g u�ra que vieram com os jesuítas

dos que habitavam a

df rei ta

margem

e

do do Ceará, tambci'm Pcti_

guara, ..�m 1619

(Studart Fi
_ lho) - um g·rupo Tremembê foi o prlm�_!_
ro a engrossar a população PotJguara na aldeia de Caucaia. Cc

pols velo uma parte dos· Cariri pro edentes de érato, antlgn ,d-

' d e I a d o H I r and a ( S TU D'A R T :

·'

1 9 3 l , 6 O e . 2 3 3 ) • N a é po e a , e r a ,

comum-

. t r a n s ferir Índios de uma·aldela para outra e assim apossar-c;a '

-

terras sob o pretexto de desbaratar conf!I tos e

'de suas

11 Õe s.

rebe-

São os índios Tapeba, p ortanto, o resultado do cruzamento
de

trcs Nações

lndígc-nns e, posslvclmcnte,. tarnbém da Nação Juc�

- convl vendo na mesma aldei·a

e no mesmo Oiretório.

Dessa forma, os Índios Tapeba de C�ucaia contam com divcr

sa comros i çôo étni c,1 (Antrorólog.i Ri ta Helorsa - MI P.AO).
Extinção das aldeias -. P erseguições
· Os fazenJei ros,
crava,

causada,

indignados com a falta de mão de obra es

inclusive, pela relativa proteção dada aos

fn

dios pe1 '1 s aldeias, pressio_nam o governo português dur,:rnte

dez

ancs, exigindo a cxtlnç7>o de t.ils aldeias e a expul!ião dos

je-

cravos

q�2

suftzs. Somente assim-os fazendeiros teriam mais rndios c1.)�0 e5.
e

a apropriaç::io, 5cm en:ba.r..:iço, de su.:1s terras.

At.5

em 1758 ns aldeia5 são er<t.intas e os Índios obrigi)do:; a
(;,;,. l'Ol>l,11 'l

,.

1 11111,!I:

.. ,

:i :rn t>50'.l t! 2:.!fi Hi45 -

{H,t
.,,'

!iu.00I - - 1 ortalcza • CGarú

..

..,._ ,. 1•

0

•

..

.26 •
o Instituto esteve presente em todos os rrorrentos err,_que foi

ria sua ação, participando:de discussões para traçar as.

necessa

estratégias

de atuação, das inúmeras e cansativas reuniões que objetivavam chegar
a um acordo em torno dos dispositivos polêmicos, das dezenas de vota
ções que trataram de questões ligadas à Reforma Agrária.
O INESC conseguiu, ainda, em todas as _oportunidades que os
membros da CNRA estiveram em Brasília, marcar entrevistas

coletivas

à imprensa. Em que pese as conhecidas dificuldades que têm os

e

repr�

sentantes dos trabalhadores para a divulgação de suas propostas,

os

membros da CNRA deram entrevistas que foram div ulgadas não só na

im

prensa falada e escrita mas, também, na imprensa televisada.
V.2 - OUTRAS ATIVIDADES

a) Corno membro da CNRA o INESC tem participado de suas reu
niões e eventos, seja em Brasília ou em outros Estados�
discutindo a questão agrária e desenvolvendo as ativida
des que lhe são confiadas. Após o término da Constitui�
te, a CNRA iniciou um processo de revisão de sua atua
o
ção e de rediscussão das táticas e estratégias para
encaminhamento da luta pela Reforma Agrária,processo e�
te ainda em andamento. O INESC dele está
participando
ativamente.
b) Encaminhou denúncias de violências cometidas contra as
a
salariados agrícolas e apoiou, a nível de Brasília,
greve dos cortadores de cana, principalmente de Pernam
sal�
buco onde, a partir da mesma, foi obtido um piso
rial acima da média dos assalariados agrícolas de outros
estados nordestin·os.
e) Encaminhou ao Congresso Nacional e à sua listagem,inúm�
ras denúncias sobre a violência no campo veiculadas p�
la CNRA e suas entidades, pelo Serviço de Intercâmbio
Nacional do MNDDH. Produziu pronunciamentos para serem
feitos por parlamentares tratando destes fatos. Remeteu
telex às autoridades governamentais e judiciárias
exi
gindo providências contra tais arbítrios.
d) As visitas de grupos parlamentares a áreas conflitadas
diminuíram durante a Constituinte, embora os conflitos
tenham aumentado. A convite do parlamentar José Carlos
Sabóia, o INESC enviou, na condição de assessor, um re

- 8 28a.

Fala -

'

't

Romero Jucã.
tem que. ser pro du-

Que esse estudo não in te rP s s a , p c,is o me i,: r
zido pela FUNAI.
Que a decisão dele como 'Presicente

ela FUNAI, era o de retirar'

de pauta e detcrr.1inar o seu consequente arquivamento,<lando as

o processo

. so Tapeba.
sim por encerrado o ea
Que o Governo c�o Estadc do Ceará caso quizesse, contratasse
uma equi ;> e para proceder estudos sobr� os Tnpc'bn, visando a "descoberta"
de elementos que permitissem à FUNAI reabrir o processo ele

demarcação da

área, bem como fazer o·prÕprio reccnhcciment0 elo rru?o.
29a.

Fala - Assessor do rep resent ante do Gov� rno do Estado

do Ce arã- Ser

gio Leitão.
do Est.1du do Ce.:!r�, proce::der , e�
,
.
tudos visando o estabelecimentc, da i<lentica,�c étnica ou nao ca Comun,ida
Que não er.:i função c1o Governo

de Tapeba.

Essa função era e é c'.e c,:,mpetênc:ia da FUNAI .

. Assim, cabe à e la cletcrmincr a realização de es tucos para de terminar a incianidade
30a ..

cc

rrupo T,1pcba.

Fala - Romero Juc;,
Qu� não caberia ac "Grupo" <lccic:'ir so�rc a re aliz.:ição ou não

do estudo sobre a identicac:c étnica cos T.:ipeba, e sim p. prépria FUNAI.
Que a rresiclêncin c!,1 FUNI\I, d�sc1e -1uc prcvoc·ac;,i, exnminarin

a

conveniência de determinar ou não a feitura do estudo.
Assim, dav a o assunto por encerrado� e determinou o fim da reu
nião no tocante ·à discussão co caso Tapeba,
OllS.: Após essa fala·, o representante· de G overno <lo Estado do Ceará e o
seu assessor, foram convidados a·se retirar <lo gabin.ete da Presi

. ·,

dência da FUNAI, o.ade es-�ava realizando-se·.. a-:reun ião.
OilS.

A vinda do assessor do representante do Governo de Estado do Cearê,
Sergío Leitão, que também é assessor jurídico da Equip-e, da Pasto ral I ndigenista da Arquiciocese de Fortal�z a, iue �<:ompanha
a rei
.
,
:
yindicação do Grupo Tapeba, nãq foi bem acei,ta. p,�J.?s .representan 1

.••

'1

tes da FUNAI e do Conselho no "Grupão".
t 1

�1

•

•i

:·

j

-

Ó representante do Conselho de Segurança Nacional, n ao aceitou
Ji

i

'· ,· ·,

1

-

0

tal assessoramento, tanto que durnnte o transcor·ter da reuniao em rela çao a o caso Tapeba, não aceitou dialogar nenhuma vez cem o assessor

do

representante do Governo do Estado d o Ceará, alegando que só falaria com
o próprio representante.

----------.-----------.....:
=-----Raim
undo Sergio. Barros Leitão
Assessor Jur:Í'·d:(c-:o: da Pt11,7:..vü1l: In
di'ge·iús ta da Arquidiocese de For
t ale z a,

-

-- 7 23a.

Fala - M.:ncos Castro - Representante é.o Governo do Estado do Cear2.•
Que eh• hovi

(1

ConH;ni,1 nd..!s onc1 e estP.vam si

percorri do tnc1 ns Mi

tuados 'os Índios Tapeba. e que ern 0astante clara .

identificação exis -

0

tente eh tre tS Índios, nc1 sentido <la <liforencit'.lÇflO d0 riuc não i.nter.ravam
á Tribo .
Que essa <.lifercnciação também se deve no sentido cos brancos
i)ara com os Índios,
. Que ele nã0 tinha dÚvica ·ca existência dos Índios• e no

caso

-·

falava como representante do Governo <lo E stado do Ceará.
·,t 1

.

24a. Fala - Assessor do Rcrresentante <lo Governç do Estado do Cearé - _
Sergio Lei tâc.

•

Que cxist0

L�i

Munir.iptd c'.ec1or.,nd<.

reconhecimento da exi�1._:oa
tência da Comun idade dos !ndios T.:11�e�,a e ccnforinào ã ela personali<ll<3de-4..,';..
,,
_,J
'..J

Jurí <lica,
Que a Prefeitura c'c. MunicÍpi<' c1 c

Cnucaia, emitiu declaração

.) :( :;
atrav�s do seu Prefeito, recc;nhecenclo n Cc-rnunidRde dos fndios Tapeba, co '

mo oc upante de í.ircas nc tcrritsric:. c:o Municí;,in e.e Caucaie.
25a.

-

Fala - Ronaldo Montenegro - ProcuraGor Jurídico da FUNAI. reporta?,--;
:: '··do-se ã fala d0 Assessc:r c\o rcpresenta,n.te do Estado do Ceax:ã •.

Obstc.-u que essas declaraç-· es não procuziam efeito algum,peis

·J':i

reconhecimento tem que ser feito pela FUNA,I.

-

26a.

Fala - Assessor do R�presentante do Governo co Estado do Ceará'... Ser
gio Lei tão.

..,

',�

Resp ondenc.o ã afirmação feitn pl� lo ? rocurado r da- FUNAI,
que uma decloraç'õo vott'.lr l o pcl0 Lepislativ0

co Município e saneie-nada pe

lo seu executivo, bem como uma declaração do chefe do exe,cutivo munici pnl, nÕo produzem efeitos, pc-sto que são favoráveis aos Índios, agcra,os
depoimentos de pessoas ouvidas pelo representante do Conselho e do

MIN

TER, tinham e condão de constituir-se em verdade aceita por todos,de mo
co indiscutível.
27a. Fala - Itagiba Cristiano - Cooràenador de •Terras I·ndtgenas de MIRAD
,.

' l

e assessor3dn �,elo representante do MIRAD no nGrupo".

,.

Que já existem estudos fei,tos pelo Museu Nacional de Antropol�.

zia da Universidace Federal do Rio e.e Janeiro, sobre a i"ndianidãde Tap'e:..
!> a.

.. , .

.,

t •• ,•
1,

-

lôa.

f,

-

Fala - Marco s Castro. representante,, elo Gcverno Estadual.
.
informação do representante do Conselho de Segurança Na
,_, .. ,.Que a

..

-

cipn�l não. ç:orrespondia à verdade dos fatos, pois o processo
sobre ' o, Gru
.

po Tapeb à exis ten te

na

FUNAI, era anterior a

niente do MIRAD.

q ualq ue r

provi dênc.i a

p

ro .ve-

Que o processo dfi FUNAI, havia. si<!o iniciado através ce uma
certa di.rigid�_pe�a Comunidade dcs Índios Tap�b�
ã ' Funcação,
. onde a mesi
•
•
...

-

_ as.: q U';. até ho:
1%18i� solicitava atenç
. ao para. a, tribo e a s o 1 uç'.ã.o. d,o!>. p roblem
je ;a aflige .

.,

, r.
,,...·
�,,., ..

��·

.. '! . . : .

Que ao recebet· esta carta, a Fundação {FUNAI) .abriu'o'p:ro1ces· so

. a demarcaç ão .da ârea �ncl-Ígen� Tapeba, solicitando ac Museu do
sob1 ,:-,� ,_ -

fn

dio,- tnforµiações sobre a presença indígena.�� Município de Caucaia.
O Museu do fndio, através da antro;,ologa Jussara Vieira·Gome·s,

pi:oduziu então substancial estud0 sobre os fndios de Caucaia, provando ·a

•,, .

existência de Índios no Municfp,io d�
.

\

Caucaia, no pas�adc e no presente •

-

.
, .. Além· d;isso, a. Coordenadoria_
de Terqis. ,Indígenas do
p_or
. . MIRAD,
.
.
.
.
. a e da sociÕlog.a !lia Mene- .
Rita. Heloísac.
Í;J:\termédio da ·antr opologa
.
'
.,
� .. Almei
..
zes Rola, produziu dois relatórics com documentação sobre a pre�é.�ç� i°:• . .! .

dÍgena no Municiípio de Caucai_a e a _atual situação dos índios Tapeba.
19a. Fala - Romero Jucâ

·'

•/ �·:

Indaga dos memb rcs d(? "Gr�p 0

-

11

,.
que visitaram -a ãrea i'l;�
_ eb a, e
. p

Muni_cÍ?io de Caucaia, qual a O?inião da população sobra
.
,
,,.
nao de ind1.gen.as.
Fala - Ce_l.

, 20a.

a existência

o
ou

Antonio Carneiro do C.S.N.

·Responde,u ,. dizendo que com a� quat1:o pessoas que conversou duce

rante a visita, nenhuma delas afirma_u.:e�isti_
rem Índi,os no MunicÍp:io
.
Caucaia.
21a.

="'

�.

. ..

Fata - Ronaldo Mc'ntene gr_o
Que na sua opinião_existiam remanescente s indígenas,

mas

q·ue 8

. inír se os·Tapeba eram ou
era necessàrio um estud o antropolÕgico para·def

não Índios.

··...... .

\

22a. Fala - Renato Leoni

.
Limitou-se a reafirmar o que ·ha�ia si'do dito pelo 'corcnel Ante

nio

Carneiro .

OBS.:

Da niel Marques Superintendente de Assuntos

Fundiârios da FUNAI

,1ué

1)articipou da visita, n,10 prestou nenhuma informação acerca da indagação
fo.rmulada pelo Préside�te da FUNAI.

-

- 5
14a.

Fala - Maria Eugenia - Re?resentante

co MIRAD

Falou que nos imóveis Cap:i.r.i Gros�o,e !lcqu.airão, inicialmente
constatou-se a presença de 59.ocupantes.�Que C4.m base neste númerc,seria

-

possível a.destinação dos imõveis para. o reassentament:o dos ocupantes àa
area Tapeba.
Acontece, que apôs a ?assag�m do;1p.ri�ir9_t�lex dirigido ã FUNAI, confirmando. a Gis?onibiliàade .cos im9v�is para o r�assentamento, ve
rificou-se através e.a Delegacia Regional do MIRAD no E�tado do Ceará, um
engano no numero ce ocupantes d os imóveis desaprcpr.i.ados, que ao invés
dos 59 ocupantes, totalizariam para mais ce 80 ocupantes.
Desta forma, . na opinião do MIRAD, fic_ad.a inviãvel,:9· reassenta
mente nos imóveis desapropriados Capim Grosso e Boqueirão de
. .... qualquer
•

ocupant e dà área indígena Tapeba.
15a. Fala - Ro me r.o Jucã.

'Que·parecia a ele (Romero Jucá), que não haviam n o•processo re

-

da existência. da Tribo. Tapeba,vis
ferente·à ãrea indígena, Tapeb�,,prc-vas.
.
to não ter sido proc.uzido pela_FUNAI nenhum laudo antropplógico em rela
;

-

çao ao grupo Tapeba.
16a.

Fala - Ce l.

Antonio Carneiro

1 : : �; ••

-

-

Que ao processo da FUNAI na0 hav.ia nenhur'.'.a comp-rovaçao da exis:
tência atual de Índi�sr.llº Hunicípio de C aucaia.

·e

Qu� a ·iilti�i' vez que se teve notícias sobre �·presença in díge
na no Município, foi no ano de 1862, ;,ermane�endo desde esta data até

o

ano de 1986, o mais completo ecsconhccimentçi.sobre o grupo.
Que

é

no ano de 19.86, que volta-:se ã comentar so·bre a existên

cia de Índi·os no Mun icípio de Cauce.ia, . a;
. t,,�avés de uma Portada do MIRAD.
que autorizava a coo rdenadoria de terras . indígenas do HIRAD, a proceder
levantamentos sobre a situação do grupo e das terras que os mesmos rei vindica m.

. '
.
Que o MIRA D ··'ad baixar a me'ncionada Pórt ari� ,'· agi.u de forma ir0

regular, pois não

é

; ,. r ·1 .

,

\

0

competência do mesmo proce<ler ã ide.ntifi� c:: ção de gr�

po indígena.
_,
Que se fala da exis.tência de í
· ndios mais nao·se especif[ca on· mos se enc'dn'traro;. _ou que·m s'ãc.
de os mes

\ .
1

17a.

Fala - Romero Jucã •
. '. . .
Que o proce�1?� .�e��_i;-ia __ ser imediatamente retirado de pauta.
..
'.
. l µ
'
.
, ..
'. ,, . ' " .·
de
pois se não havia nenhuma prova da e. xistência de Ín,:ios ·no Município
Caucaia,

•

1

o processo ficava automaticamente arqu1.vad�.

··,

-

4 --

9a. F
' ala - Reme ro Jucã

.

-

Falou que a FUNAI não esteva ali para criar con flitos.Que a FU
NAI não iria provocar 'l.lma situação de tensão enti-e brancos ·e Índios.

Que a FUNAI não poderia demarcar a área d·os !ndios Tapebn, sem
.
no
a ·existênc ia ce terra para reassenfamento dos não-Índios, posto que
dia seguinte· aco'nteceriam as pressões para a reti·rada 'dos ocupantes bran
cos.

did�

· Aproveitou' para saber a· situação de vida ca Comunidade dos fn-
rTapeb�.
Renato Le oni.

10a. Fala

� ;
Expressou .se_rem _as condições de vida da Comunidade dos fndios •

..

'..;

Tapeõa, tot;almente miseráveis .

•

·; .; '

Ce 1.

lla. F�la

:

e

Antonio Carneiro.

· Expresscu viver a co.n:unidade de modo miserável, ne mais absolu
. ... ,.

te -p o brez a.
12a'. ·Fala

.

:.··:'! '·
� ·.: .... ! t · ·
Reme ro Jucá"
.... ..
.
.
Que ele era favorável que fosse destinado ã pop ul a
_ ção.. Tap_eb a,
r 1

{

')

•

,• • :'

• � :•

pro gramas de assistincia nos �eus m�is diversos níveis.

....

Que devido
a . localização
de ;rea·, era impossível
a sua dem arca
.
.
..
ção, posto as reações que iriam- acontecer por parte da população lccal.
'

Que certas situações eram irreversfveis, dado a compl2xa supe
rioridade da população branca sobre às Comunidades Indígenas, que não te
riam como fazer valer os seus direitos,
Que �s Índios não poderiam reiyin_dicar todo o território nacio
nal, �u partes que pelo seu desenvolvim�nto não, poderiam retornar aos ��
núnios de um a
_ .tribo indfg.�na_, c�mpara�_d·o·· a pretensão dos Tap�ba pela
área que a FUNAI identificou e delimitou, como à unia hipotética reivindi
cação pelo bai�ro de Bot'afogo, na cidade do �o de Janei"ré/, p�·r um pre . .
-(,... •': ; :
tens o grupo ind1. gena.
--

�

t

;

·,

! •,

,�.

13a. Fala - M'arcos Antonio - representante do Governo' do Estado do Ceará •
. Indagou à representante .do MIRAD, o motivo da alteração da de!_

, � .�

1

o

,

t

tinação das ãreas des ap t:ºP ri adas pela P residincia da República, no Muni•

'

1

1

,

,.

(Imóveis . Capim Grosso e Boqueirão dos Cunha), que est;acípio de, Caucai.a
.
' . , ,
.
vam destinadas inicialmente para o reassentament o dos· ocupantes não-índios da ãre a I u df gena T ape ba.

•

•

- 3 Que a ârea é revestida d.e caract.erís ticas tipicamente rurais .,
se n·do dessa forma e xp l' o ra<.la pelos seus at'u ais c!e tentores.
.
_
.
co Govern� do E. 3tadc do Ceará - Se.!
7a . Fala - Assessor c!o Representant-.,
_
;

gi e �eitão.

•

é situ•ada.
.Que. a ãre a •i d� nti f_i cada e de li mitac!a pela FUNAI,
• '
•
•

•

•

'

l

'

J

,' •, ..! ;:� • , ; ,

'

por
lei
P,er;me � ro urbano de Município de Caucaia, assim . ccr.siderado
.
' .•' ! . . . .
1J
�·'
executivo daquele Município,
'I

no

co

Que essa co nsideraç.ão, ge:ra efeitos tao so�ente pa_ra fins tri
' e':l'àt:i'vo· ao Imposto Predial ;.Te �
butârios, ou seja, a cobra nça de Tri:b.u
' �6'· r
.
r
-=
ritorial Urba no, sobre às propriedad�s 'l'oc·aliza,- a:s· nesse 'p-2r
ítnetro
•
'

�-

..

Que o elemento caracterizador da propriecade como urbana o u ru

ral, n'ão é o local o�de ela se ache' insert� (z.o na. rur�·1 cu urbana
para·
.
• fins de tri�utação), e sim o da desti_nação ·c.a'd a ao i�Õvel, o· ·úm·para o
qual e ele utilizado.

':·que-�::-a área identifi'cada e delimitada pela FUNAI, .não: trará ne

nhum prejuízo-ao desenvolvimento d-:i cidade de Caucaia, ?O_sto que e.l a

é

consideraca pelo .próprio Município· (Lei Municipal) como área de preserva
ção ambiental - APA, o nde ficam proibidas todas e quaisquer usos que ve-

nham ã agredi·; o ecosi�tem a
· , c:lí ·existente. ·

. ...

Referid a lei, in,clusive, concede ã Comunidade dos fncios Tape

ba, o direito de fiscalizar o · cumprimento co ·que

•

8a.

Fal a

,: �:

,

• •

:

está disposto.

fü:�a

• r

·•

Da niel Marques - Superintenc:!e nte de. Ás�untc; ·Fundiãrios ca FU-

-

•:

.,

I

,., ..

. !

:
t

.

Que na sua opinião o pr�bl�ma.n ão e_r� o da lo�a.;i�ação ela área •
1
•

•• •

'.} ·.. '

·:

.

o
Para ele., .cqnstituia-se num_problema a falta d7 âreas para proce der
.
.
reas.;·e nt ame nt o dos ocupa� tes· n ão-Ín d{�/-; da '�re �. Ín âÍgeri a . T ap·e'b a,
vis to
0

que ·o.MIRAp inicialmente havia 'aslis���ao· a' exi_s·tência de· 3;·3óó hectares
.
.
par� se;e� distina<las
;le ·àos 118 ·ocupantet: da · têrr� Tápetia.
·.. prioritariame·
,
•
.�
:..., ::·
•
• . : : :r
• ; • . ·; ! a; ! � .
. ,,
. :; . . ' .
: : ... .J
.só, qu� º MIRAD c;lepois:,n�g?t;t �aver,?,<?S�íbilidad� c.e conceder
·
ós hectares desa;iropriados·
no Município de· Cauc!lia (Fazenda.Capim Grosso
.
.� . . .
e Bo�ueirão dos Ct,mha),'para o. fim acima citado.
\

·,

1

Disse ainda Da niel, q��·:�6,.��-�ia cn'cami'.'nhado o processo da
· Tapeba a�' "Grupo"·, :r�ndq cin::ivista ,'.a gar·a�·ti a ofertada pelo
.
:i�ea··indi°ge�a
·
·
!
·
·�IR� D, � �({:� ag�r·a retirada.ess·�: gar'aJ·t: i:i,/���ret1 si�:ia ·':o �isco de em de
.
1 •
• • '
·:: •
•
.,. ..
...
. . ..
'
•. .-. • ,J·,::.
cid�nd<;> a demarcação <la -area, g
' erar-s' e um conflito'ft:1,evitãve·1 entre bran
.

cos e Íncios.

°

•

,-,

. -•

•I

... :
•. , !

..

- 2 2a.

Fala da Reunião - So nia Demaquet.
Colocou ser farta a documentação acerca da presença ·inc!Ígena ."'

no Município de Caucaia. Que o Município é originário de aldeiamentc' i.i-

..

dÍgena, sendo· os Índios denominados de Ta peba, possuidores do direito
ârea i;d entificada e deli mitada pela FUNAI.

�•

•

1

•

," !

3a. Fal,i' da Reunião - Ronero Jucâ-:·
\ .· l ,r; ....

,•

•

1

•;

: 1

Após ouvir o relat o da S ecr.etãria do Grupo··- Sonia tcmaquet, o

Presidente da FUNAI solicitou que cs integrantes do"Grupo"que re�lizarem
i
.. .
a -�isita ao Município de Caucaia, fizessehi uma exposição das a·,/fâi'ç�e·s , . .
· �� ·· 1
que · cada um teve da citada visi ta.
.

..

Obs.: Fizeram a visita ao Municípi'o de Caucai'a: Daniel Marques ce Sousa

(FUNAI); Itagiba Cristiano (MIRAD); Renat·o· LeÓni (MINTER)•;.. Rona.ldo,,
Montenegro (Procuradoria J·urídica ·ca ,. FUNAI)·; ce'l. Antoni.o: Carnei·ro
. ,.

·•'

(C.S.N); Lucas Carneiro Cardoso '(Superintende·hte Executivo Region.al -No_E
• , .' ,,
•
..,
. .
: J' � . ,: ..., 1 • • • . .
deste da FUNAI) . .
o 1

•

_,._

.

• \ I

J o

o

o

,

:' ;' ., •

•

,

.:

,

,

J

•

:: .i

'

O

,,)

'

;

,

•

,

."

-

.
°
Quando c:i Presidente· da FU NAI, solicitou· o que foi acima meneio
: : {j ,,

':' � ' 1 .·: I ... ;

0 '

'

0

i ·,

lç

0

0

#

•

•

'

' •

naco, jã o fez afi'r'rn.ân.d o· saber de prob'lemas exisº tentes em relação a are a
=

identificada e delimitada. posto encontrar-se ela situada em ãrea urbana
..

do Município d' Caucaia.
. :

... •

..

..
�

1

r,. ··.f • .:

Na sua visão, isto oc,as·ionaria o surgimento de tensões inacei-

tav:eis entre .os Índios e os, '°'ão-Índios do lugar.
4a.

é:� • �J t

Fala :...·:·ce
· l. Antonio Carneir9:

- . : J! . '

�·-

..

Colocou que a 'nrea identificada e delimitada situava-se total1
mente no perímetro'·u·rbano da cidade de Caucaià,· sendo que as Comunidádes
habitadas pelos Tapeba(Índios), també� �-itÚava.'m-�e no perímetro urbano '
- .
., :
do Município de Caucaia.
.. ...
j . •
Sa.:.. Ifal,� - Renato Leoni
.
: ...
;
i .
'

i .. ·::,--.-�-

••
I
,, ••

..,.
•

1

Colocou que a ãrea era t oda situada próxima a sede do Municí -

pio, e que ·dentro da mesma estava localizada àté mesmo uma "borrachnria�'
6a.

Fala - Marcos Antonio - Jepreientante do Governo do Estado.
i·

Solicitou.a palavra ao Presidente da FUNAI • para primeiro exa
ternar o não - entend imento da . inexistência de convite ao mesmo para

visita que o "Grupo" fez ã área TaP.eba - em seguida, discordou do que hà'
.
via sido dito pelo representant� do MINTE R e do C.S.N., �os to que
as
áreas eram.exploradas com fins agrícolas (agricultura - extrativismo).
.
Que essa explóração é rea!J.izada pelos prÕprLos Índios., em seus
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R E LATÕI<.I'0

Reunião do Grupo de
Trabalho
.
•'

Inte._rministerial -

(Grupão )

Data: 20/07/88

"'

OD JE TI V0: Apreciar Processo Administrativo N91986/85 da Fundação Nacional
do· fndio, sobre a . demarcação administrativa da âr�a indígena Ta

; '1 '.•

pe.ba, no Município de Ceucaia, Es t.ado do Ceará, no -sentido
ofereci�ento de parecer sobre a demarca·ção dela.

do

fndios Tapeba, composto e.e 185 f amílias, totalizando

914

·r · ; �
Gru�o Indígena:

..

•

• "'···

'I ••

in.te grantc.s.

P resen t�s à Reunião:
.

• ,:

: ·;

Presidente da 'FUNAI;

1) Romero Jucâ Filho

. arques de Sous·a,... Superintendente de Assuntos Fundiâ.ri'°s ·da FU
2) Daniel M
!·

NAI;

3) ·sonia Demaquet - Secretária do Grupo de Trabalh-0 Interministerial e i�
tegrante. dos quacros. funcionais de. FGNAI;

- Asses,sQ
· r da Superin_tendência de Assun.tos Fund iários
t•

I 1

,

'

5) Ronaldo Montenegro - Inteirrante da Procuradoria Ju_rídi_ca
_ da FUNAI.;

6) Cel. Antonio Carlos Carneiro da ·Silva - do Conselho de Segurança Nacio
nal;

°
.
Eugenia - Assessora do Mi nistro da Reforma e do . Desenvõlvime:nto

7) Maria

]',

Agrário, e representante do- Ministério no Grupo:

de

;

Tra balho Interministerial;
..
.

•

.RAD, e Assessor do representante do MIRA.D no Grupo de

..

'

,

.'

8) I;tagi;b�
. _,Cris,.�_ia�o Cawp_os Fi;lho - Coordenador de Terras Indfgena� do MI

·e

'

:

,,,.

:!

1

!

,

•; •• -

1

°

•

•

'

1

•

·:

••

Trabalho Interministerial;

••

,

.

,

1

J

,

•

.. · ! t

9) Marcos Antonio Vieira Castro - Diretor Técnico co Instituto de Desen -

volvimento Agrário do Estado. do Ceará, 'e''representan

te·do Governo do Estado do Cearã no Grupo:!'.\e Trnbalho

In ter mi·n1. ste ri a 1 ;

...

•

. .:j l

10)- Raimundo Sergio Barros :I:,eitão - Assesso_r do Repi;esent ante c!o Estado do
- .·

! ,í :, 1

Ceará, no Grupc de Trabalho Interministerial;
--:J

·.

i ·,

11) Renato.D'.P.lmeida Lécni - C9ns�ltor Jur ídico dó 1 Ministério do In terior,
Início da Reunião:

15:15 horas

.r '

.. .

i• .

,·:

.. ;
la. Fala d a Reunião - · Roméro J.ucã.:
; :
.
1
., Após f·�;er ·a ab� rt�·ra ca ��un{�o, declarancô-a po'r:Ini·cincla.so
lici toú·'ã Secretnria• dó Grupo de ·Trabalho I'nte·rministerial
_ ,1 �.pnin Demn -

<1uet , que procedesse umn t revc
i
explanação sohre o histórico da ãrea iden

tificada e delimitada riela.FUNAI como i'mcmorialmentc ocupad n pela Comuni
dade dos fndios Tapcbn.
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CIDAüE

Fil
rne e livros afinnan1 qtte Tupebas
�devem
l
ser conm·a,erauos mrugtnas

•
· ·
,,..:
· · 1·a,·�bae .·
J10 filn"do
1 '"'
'
o dOCUffiCf:.a
·
Heran('a e .Resgate de uma. Tn- ..
vv... . f0 1
·
'
-,;º do ci-Ored i,. 7.1do em 1986 · com dü-"�,,....
. , ·,..v úl1\"'' 1ra. r-•tciro
" · v· tr<·i 1:u,.
d,·� Jo·
V
, ,'(;,
r.• .....
º
... ecr�t�lfO t! ..i·1,·<) 10 A · A•·q11 1d1º·v- · cu de
.;,,(.·
º
' l- 11V-.·,..� . 0 t r"l··''
Fort.'.J,C,UI A InUc
" ,u , io \;,.
le;iib·:id ' ('<:los it.1��i.z..1dore:; com
�·ão' • scnt ii�ento que
un', ..
... ''gi ��J·r,�--... e"11.
u -�
....
. �,.,u.·ou der.-'p
1 .,r,·•
.. do Grupo
::A.w a .u,:�.:xw
'" "'''!'
ue Trd>alh" Iu•":-nlíni�rial A seman.. ;,n�r. . •1 em BrJ.""·
� •os 71• oetk� a
• .,;;..,.,.;i
•
,.u 1.. "
•• •
con�•
� .. comunid.idc
ir •d1OéUA•
• •I,'-ão Uv•
' • •
A1:1da hoje, José C�ret:lI'O ma nté m.
._ ci Z\.U\ t·ibliott.--ca ('l!J 1,cu.!ar, 1-rn van!l·
rio .!.-;ervo l:icliográfico,. no qwtl � ba. •
� . (.' d
�tl)l! para a- proouc;,o ao ro.1'!\'0. r, <l·
le ' 1'.inda, nue
·), se ·;ale. :1p:1 :a. · 'con
. tra,.-,...uri•·ntar
essa
dec•s_ 0 tf!:l.C<.'tlllvc l
� t;1 . V
._
, •, - • � ,
des� Gru=
?"'" Inter:mm�tcníll Desd.!
livros bist0ricos .wtigos e n.'O'utcs ,
· w1......:..,....o
a
ar-::. u\.>C\lr.1entos
�A ., ._.
aa prÓ pn, a 1-'·
Naciou.al do· índio (FuH.ii), Cord eiro
cti!iz.a for:t.::s diversa.5 par,1 t' S:Sa de�c&L
J0s ' i'ap<"bas.
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l\i,a o di.tdur th> dv,·11111cn1.�n(I, F..i
r.ého Olivci.JJ., 11 d1-c1sào d 1 ch(i. 111:.;c!o
"Gr-Jp:.o", traz no ::eu bojo "urna d·�s
mm .diJ..\C,áo p;lm o pr6prio G11v1,111u,
qur se ruía � in\ � r_,:��·s J>oHticos e d1:
•!spcnilaç;l'> 1mob1hwa. O r,c1recer é le·
vi�iv, principalm:!ntc por não lr.v.u
em c,111ta qu.tl,1urr r.on::ulta ,\ historí.1don:s do C�-irú' ' - .úirm,'\ . El!: pr()prio
lt:mbra, qu.111Go cria11�:..1 , "dos T.iveb:i.s
vendendo cançõc.; e outras coisas na
décad.1 c'c !>O".
Vários dos depoimentos existentes
no dJr..u1:,cnt.i:io. j.i exibido e:n outros
p.i!S(.·s com grande ,H cítaç...10. c,,nfonne
Eusclio, "aprestu:.uu J!\11 grJ.u d(!
cmotividiufo. Par,t .mim" - fin,tliza cm
tom dr hrir.,.1dcir.1 - "a <lccis.'l.o do
GmJ)ll Iutauacional 6 'um vcst1L1úar
fraurt1do . no qua-1 foi rcprovad.1 a na ·
çA0 TapebJ.". Na sua ar_i!; 1n1t:11tação o
rot�ín:;t,l Jo�,é Cnnh:í;o ap1cs :nt.1 a rr.·
!ai;:lo de publtw,·ilcs 01:!r. pod::!.:i s,.:r
cncoutrnd.1 s pro·.•a.'.;, concrcl.1!., cu ,
cxir.ten..:ia <la l\.l,kia í111H�c1rn cm
C1111, .,ia.
A ju:-.tifb1t 1va q1 c o rov·it·i'>',1 ,:11cc11tra para o dr�fot l 1 0 iin,11 ,':i rpis,\.
d1<1 " t II total :, 11l,mt�:-.\o , 1 .i F1111.11 ,\<:
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\
'" no
entanto - e."CL..uece e e - "com,=
.
,
·
,
. p�_-L
. . a Hts!
- 6 na d o
hvm
Dat..� e Fato:;
"•A:ar...., , cscnto por (!
,
.· ,
vUli' o"nn•
... , Sh•dMt
·
"·rt
1.
O i 'l·arãO d C S',:lu.
. , cm ' 1896 , que o
·
coucrd. eu ,
Cnp1tli1> · Mor �u.t- Cao1tuua
.·
_j_ 1 723 ' ao p.1!1�1no .1:
wíl jo dr. março ue
.
rnJ da aldeia J.:. Cauca1.:1 e seus of1�1,1.1:;
· .1 • • ..,•• e hcrd"
e ',ndº10s. para os. 1m.ll1,e,......,
" ·""05, ,
trt:s levas de _terra cc,:,i uma jAvgua M
larO'\"
mea lé•!,,Ul =•
,-.-'a e
y-·'íl CA-11· �:tdo•
" r.u oIho c,1
� 'áei,u1 eha.- ma<lo
'
faz-�ndo pc.::.o
Tah'.>Cf1"
Nos. cálcclos' d<! Jr.� Cordeiro. essa
mcdiçáo representaria, dcp0i:;
.
. . de fcit..l.
a e.tu.llização para os cnténos c.t!i.1::;,
"o direito ce uma áre:1 co;n pelo me1�1s
30 U,•úl hcct"-s para o� Ta1x:b<".'.;. No
entanto. dcs estão re.iv1ncliú111dO B.rY'.t''"'
-es, .l.s :nargcns do trinfü, 4.675 hoct.....:
.
1
•
lho n do no Ce..:..rá, oadc atua.:me:lLC
pern�cwn cs rema.'lcscentts vivcncu da çesca, p.!queuar, \: cn:!.:.s e biscater," . Ccnfonr,-: acrebl·c:ita., M d1•.poi11u:ntos no docm:!c1il'; rio, até n,.:t.1;10
de herdeiros da fa.unda So!·:!<bd:;, ni· '
ronhccendú a exi ;tênd.1 dcs l 11dios
T,tpr.ha�.
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1

tf -: .::..,

. .. ,. :

fJ,U,.
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':��'.

uoma'> dii(td'-,.; p,:b Cvn::,,!ho rle Srgu r.11u;...1 N,11"iv11,u. Di:,�A: 11 s.-::u tqm::�n1.2.nle no G!Upo d!! Tr<1b:iHal r f,tcrmi111.;t�· rk,l . 1:orond /i. ntúni,1 C:1tlo� Cor.;,·iro d Sil•: , 1 , qa<; q11atí Ff,-;so:1s ou·
, iJns !1,1 .írca urh,,n.:i d:! C:1•.1;;:iia aiir·
Na relaç.ão de livros e outras plubli·
rn.ir.:.t'i .i<-�vuht·rcr a ��i::iêac i1 ele ín·
ciiJ:, 1w M 1111i,:ipio". l'J.ra j, -:; 1: c..,rdci- r..1çõcs r.ou!:�.lta...lls pe!u robrist.l, todos trazcuC:..i pJ�sagtnfl, antigc1:i e rotv, os \Jlividos ckvcr1 ter !.i<lo "f.>..lc:n ·
dr.iro . pvis O Coronel cl-::i�ou três dia:; . centes, da veroadeira s.1�11 cfo:i T,,pc- . 1
· ,
b··•,
Jt ,lt:s d,1 t'llt;mJ vi� ·;t.1 1l v (irnpo ;,, arca
...., con:.tam: "Rcvisia 1 rime:;tral do · ·
Instituto do Ce:u·á'" . primeiro e ::.cgunl i, ,,.ndo ho:,1�1b,lo na uu-., d1• um
do semestres. 1900, por Joào I3rfi;idtJ; 1
d,•!es".
"Os aboz1ge��s do Cc,uá", 19-65, pvr
nAflAO COl'J flRhI 1\
Carlo!l St_uc!.u t Filho; "Di-.:iunácio Geo
Con.!t.iru lembra a hi:..tórin d:l romu
grá.fico e lfü,t�rico do Ceará", por Hi!·
nato Braga; "tlotas i,ara a História do
nicliide indíbcna de Cauc,ua desde
qu,rnilo cl10g.wam os primeiros coloni
Ceará", 1862. "D,ltas e Fatos p:u-a a
u1dnrcs, ..u:,lmr,;u1h.•.t!os d..: f ',Hircs je,
Ilü;tórü do tr.ará" !896, ambo:; por
smtas, no dia iu dt: janeiro de 1()() 7. A
Guilher;nc Stud;,.rt; "Caminhos Anti·
110s e Povo.1111rnto do B:·,,sil", 1960,
p,•1 tll 1.lc e11t:10, htJu\!c µm.1 serie de
h
por Capi:\!ra.I:o cle Abreu; r. . . ,.
,)at.1 _:i e
,1c<inkdmc11t1,s na regíão, nanados
$,ismnrííls" . editado pelo Estado do
atnwfs c!u� !iis!1Jrbd1.1res ao longo dns
1.nC'S
e m...rwdos p<Jr contcst,1ç?,,,:5 fr·:·
Ct·ar:\, cm 1925.
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. 25.
tendo como aliados na Constituinte o grupo direitista "Centrão" e de
mais conservadores. A CNRA negociou o mjximo que pôde, abd�cou
pontos importantes da sua Emenda Popular, fixou-se apenas

de

e.m

três

questões.absolutamente indispensáveis: imissão imediata na posse,fu�
ção social da propriedade e pagamento das desapropriaçõ�s em Títulos·

falta ·

da Divida Agrãria iTDAS). Numa segunda-feira, dia em que, por

de presença maciça dos constituihtes não se realizavam votações,
· foi

votada a Reforma Agrãria, o tema mais polêmico da Constituinte. E os
trabalhadores rurais novamente derrotados.
Assim corno o fizera

durante todo o período anterior de fun

cionamento da Constituinte, o INESC acompanhou e atuou durante

toda

a votação em Segundo Turno e votação final do novo texto constituci-9.
nal. Desenvolveu, dentro de sua especialidade, as estratégias previ�
tas pela CNRA, tendo por objetivo reverter o quadro criado com o
Turno de votação. A partir de informações contidas em

lQ

perfis

parl�

mentares jã existentes e, principalmente, no perfil elaborado

pelo

INESC, onde foi possível captar as posições dos Constituintes, o Ins
tituto elaborou duas listagens de parlamentares, segundo sua posição
em relação à Reforma Agrãria, Uma delas continha os aliados e

defen

sores desta causa. A segunda os parlamentares simpãticos e ela ou in
decisos. Estes foram o fiel da balança durante toda a

Constituinte.

Ciente disto, o INESC procurou, além de fazer um trabalho de
lação com os aliados da Reforma Agrãria, se aproximar

e

articu

debater

a

questão coríl os indecisos.:.
O INESC também realizou a atividade de garantir a presença
constante das entidades junto à Presidência da ANC e seus órgãos,ta�
to marcando audiências (o que nao era nada fãcil)

como

entregando

correspondência e cobrando posições.
Procurou, também, subsidiar os parlamentares com dados que
pudessem instrumentalizar a discussão deste tema na Constituinte,dis
tribuinuo inclusive texto do Ministério da Reforma e Desenvolvimento
Agrário, onde consta a listagem de todos os lntifúndios
rurais brasileiras.

e

empresas
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.Advopado cl.a�s1fica
J.ecis{w de a,bs·urda

O nd t'l'f)1til<> d<1 A r11,.r11'i�1cc··
$C df.. l·'t,rl1dr;;:a., Sérgio l.tHCa�
e iw.li/im c11mo (l/1stmfa e irrt'S·
:,,,11s<Ítd a d,ci.�do do Cn1eu
�E- 1'r,,l;al/1,1 )11t�rmi11isterwl
MI, 111i,> r· c,rn!.r.cer os ·n,l'el,ns \
,
<:t.J1:,<.' i, ':<;, nct:.. S1·�1t,.:di1 c·l<\
,
·
i
.-,·11w
·11L
.,c
ní
11/i,•ra,11,,l,t, .,!
t;. •011 /H'11 l ,. �v c� niir'. 1 o U11ic) 1>
\
1r!,1J,t/,, 1·r, í t' 11 d:,•uly,, 1,·,!'', I
U c 0•1/1 ,/"1'1ll.1l 11/1� IW t/11111 S<IO
de-r.r,11\'Ú,,/ú.., J'•'S�IJ/IS i11f/1tt.:rl· \
,.,,, ,· 1 . ,i , .. s d,· ,,;";;: ,i.·it1 e
·
1'.,,�. in:\ 9 1
::icirl "·

··- ')
O l'0\/0 -------···--..
.,

dn por inílutnci" ,n.a.iar l)o Tl'jl:"(.aent.nntc
do C.on�lho e\:: Segcr11nÇA, qut d�vcrii.l.
ser feita 1und \�mt11 A ccm1uuda.1e. 3o1.m:
1�w. o ndvoRP.do diz que o Crnsethu ro
fkio 1\ viot.o ,: .i u11tf,,.;i 1 ,,}(�k.011, qno :ire·
tctirh'm l,'('r,nitlr a cllpio!o.(Ao comorc!ttl,
1;iwido o a.rguruontv rl� <'\le e�t11t dovem
!l..�l us..:1J.-1:1 p.iM fnvorecér o de&e11vo\vi
m1:nto IIUl'!Jnal.
til) 1r:C., cl� maio , tooo� 03 pt-.rticip11.11'.es
d..t rcuniài.) vieram A Fortnlcu e vil.rios
i ndclc·nte� •.x:orrcrrun nntc.1 o 1lurnnl1' a
sul\ �3!:.tl1i!, romo 11111 prelenrlO eJ.a.ine do
:;,rnl!uc p:irn defioir a etJ1i.\ dos hati{an·
tes �s con:.uni<'..-i&. Um dexuco:1L"'O pr->
()(lS: raJ entre 0$ vfoit.mtes e S�rgio I.ei
t.\o tt;obém foi ºjwi.u-..do, jA que �l\4
prese oça h.1vi.., si...o vele.da pdo inte
grante do ConseU10.
O po� do "grnp.w" pa:;s,;11 um dia
nequilo une o D.ãvoei.:ào quali!icou de
"�io'� e vo[tt)n para Bra5!lia. Uma
nova reunião foi marcada para o dia 20 e
nela o rcprer..::ntanlc dl D1occ� tc've que
ir como assi5tcnte do representanie do
Governo jA uào tomou a ser <'.ouvidado.
Logo no i1,!cio levantuu se un1,1 imL�;açlto a respeito da e:ristér..cia de um con
::.cnso h1stó1-:rv0 sobre o direito da
comuniGAde.
1
Ne::.se momcut.o a· antrol)Õloga Sõoi�
Dernarqu<:t explicou que os Tape!>..'1.5 Silo.
oii)finários de um alàr.amtn�o índíiena
cm taucaia e np:er.-mtou documentos
provunco a pres;{.uça c.ontinua de ind!�e
nas na região e que portl>.r,:o tem dirdo
à terra por jã estarem nela hã tempos
imcmori,ús. Loi;o após o S::-.! pronuncu
i\n! 1 >1\III C.1tl,l!, �·.4·1••:Í1,111, 1 f,i\V,\, ll'pre·
mento loro.m lcvruit.adas queslõe5 refe
�111.",!, ,\,• t.,:mn·l\J,11k Sq;1.1r,,nça Na: rentes à 11.l'bani<hde d.l lt.rea o que iropos
rior.il. A p1u�:1!._ 11 ch:s1c::; úitimvs, ali�.s. sibilitma a de�. IIIAS, essa. idfü
,l,·\1··:-<' iw 1,111' d:i tkmar,·i\(Ao �e trnl\S foi rochAÇAd!l çor Leit.A.o.
µ:11,1 o:, imh,•,r.11:i:; s...r ..:om,HlcrJ,� µcri·
Ha veíU.!'..de, segtt:?do ele , a cada mo
1;.·1 ,;a e i'<•l 1,. 11to de si:gurança n;!c1onal. mento surgiam n'C>V(IS l\f'&l!mentos
para
nào permitir que os 1'r.peb!ul fossem conEXI'J..GR AÇÃO
· . . i;\derndos propiiet.Arios d.a terra cm que
/\ inuii.1,1 a,:011!<'\:C.11 e 1wl11 !ir.ou decidi· vivem.

.
i\ ck,: .V> J., n:.. , • , r,plw1.<:r us 1 uç,c
i iM t'O'J'.1) 1nrlí1:,•r,� _1v_. n.cl� r-·1 11 Gr.:po
! h 1111:Hlo
dr ; 1 •1,••,,,., 111lc111 .m1,tt'nill.
'.
•
°
Í(ll lj'lllh!\\'lt\l�
IW'l ll\ltil < ": t'.t• ' (;l lll',\, 1
n!'�Hlt:;1 f' H'•"\i'·'L:,,�VC f r•'.tl ,1 Hh'O> !I\
. Ju 1 111 An;•.:•010<:t:i,t 11� �')tt.r.l,!l.\ S,'qr10.
l,rit!•r.. 'i"lt!. q\�r ''St•'VC pr.�'>� 1 \t.:! A ít'll·
1\' r�,I qtt1' (tCIII l\'I\ l'll\ fü.l�l\11\ llí) t\ltlll1\)
,\: 1 .�ti. d,•s:· ·�''" Jf• 1•:;t/10 11< t1'1il tnm,,,\11::
111, .,\,1\ns ,:-.,,u:i rs:::- n:::ulu,;.1\l.
J,' , 1 •,•111,111:i .,,·r?ic• ddin:r\,·,. dC' 11conto
·
. ,., . , ,!\·•·r , I.•, ,ltm. 1"':,u io11�111,•111os
, l �···:1.h"ll" t' .1 .,;:t·1 �i.!t.'\ de t� ·n t'll't"t"'•�º
'·'" t•,, .1 tJ, i�,·. 1 C'l'i•.l" ;i irn·:-:pvni�1b1li
f..\,k ,\,t ,h·i-·11,. (J <·11tro 6 a d:·.iJga;ào
po1 p.1n,.: ,l.l Arqui,:.in.:esc, de Jü<.,'\111\t:O·
.t.cs ,,u,· nc·�;rnm n pi!.rtidrnç4o de pes
il;(l;-..'i 1111!,11:1111·:; tlo Est.i.d:, cm e.rimes de
,110,1l'k e .il/1$ d,: vivli:ncia n,1 luia pda
,..tr!'N'a! de tcir,t:i.
, , $cg1:11Ju &:l);ÍO L�itão , desde a primei
rn rem:1ào o,:orrida cm abril era posr,!vel
.. �bs?n.:ar o mmo qllc qnc:ia d:11' à ruat6. rfa. N .... �·,1s1i,-:i csL.wam pr�sentes, além
d-:k:, Rcu.110 1,.:nnc. con:;11Jtor j11ridiet) do
M:ni:;l�rio do In;tri'or e ltar,ibe C1i !;tÍ,\·
11\J, tq•H'&'\ll:ICIÍ(' d,, ,\\tnir.tr.riO do fic5•.•r.volVÍillClllU e füfo1ma Agr.\ri,1 [suhs
titmd,1 l•)go d-:poi� r,0r Maria Amêiia. as·
:.c:,:,or:i din·t:i e\:• 111in1slfo J!ider
l>.1111,1Jhu'
· T,•. ml>êm part :t:ip.1r.i.m \\•ii:; rcprcsen
\acl �5 cl...i F,mai, Hmur.ro )ucà e Ronaldo
!,l,i111t·111·r,1,1: ., 1,·µ1, .,<'nt.c11t1� dn r:,?v1·rno
t·nn,L ...1. l,i;,.,·o., :, :\:1t,11110 \ 1(::r., l .t·,\ rn.
rli:\:l'.:r t/•·,u:�o do !n�-timto <lo lk�tvul·
v;;::•·nto 11 1,,:t1·,, e!,· Es ·.aclo t' o Coronel
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de qnem?
Merece registro a
participação do coronel
Antonio Carlos da Silva,
representante do Conseiho ât!
Segurança Nacional, na
última rewti.ão do Grupo de
Traba!ho Intemünisterial.
. O militar é r�dicalmcnte
contra a devolur.ão das terras
aos Tapebas. Aêha a medida
capaz de abrir e�p..1ços para
outras reivindicações. Como
por exemplo:
- Os descendentes dos
indígenas no Rio de Janeiro
podem acabar exigindo
também as terras dé sens
ancestrais, o bairro de
Botafogo ... "

, .•

�;:;1�·.;;·J

• . �..
.

J.
• ��·
Questão
�cugena
., .
.

'

. . · · : \:.:'. .i..:�r·V
· Representantes qa. Igreja cearense, identificados com a defesa ck:; ,1. •.
· · . direitos indígenas, elogiam atjtudes de TfiSSO Jereiss:3-ti. :7: ·:,;�: 11,
Em telex enviado ao presidente.d.a Funai, Romero Juci, o',, 1: •. 1 ·/
Governador diz reconhecer, ao lado de outras personclidldes do -.L..:.�
·
. ·· :! -'\ ·: :� '
· Esu:.do, os Tapebas _como !ndios.
Solicita ainda que o processo administrativo da demarcação da •· ·-', , ,
área Tabeba em Caucaia não se;a arqtúvad0... · · · : ·: · ·
resta saqer se o Conselho de Segurança Naci���
°:

· ! . :.

·':5�� Pidi{It:.\U

--------::.
• 'i

1 ;. :�

1

II

Outro argumento utilizado
pelo coronel Antonio Carlos
Carneiro da Silva contra a
transformação da ãrra dos
Tabcpa.s em reserva indígena:
- Caucaia tem grande
desenvolvimento tecnol,\gico.
� uma regi.io altamente
industrializada, não podendo
ceder espaço aos índios.
E prova:
· ·. - Tem até borracheiro! (!')

Terça-feira, 25 do Jult:o··'do:{4°s\
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A Unirto 1 atravé:. de ..uma co, missão im�rministerial, decidiu 1
que os Tapebas, de Caucaia, r.no
, são indios .. Para o advogz.clo $é�-.
· gio .Leitão, da Arquldk>ccse, a
t.kcisâo � contmc!itórl:i, poi:J 'Útê
, pouco tempo os Tapebas · eram
.

•

i

; considerados lndios por diversas
1

l!ntidacks feJmlls·.. Ele Vl:'.i er.trar

com·nção·contra a União, pedin
do o reconhecimento ela com•Jnidadc como indigeua e ninda rcs-

1 ponsubilinindo r,tss<Ji!S pelo pro
ces,so de gcnoci<lio da raça dos
:ran.•l,as� . ..:,.
.
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ac} 011ara União·· em
.,

.,,,,..

'

Já e:ót � .ã 1".:.�i1,i!in.ü:: e'!� Ar1d
d:,. eSt- d·. :�:-:.ct!'·�� atr�·.·f-s 13 r:�:"t
fer;;:1t>! �:ac::,1i1.l �ns B1r.;::s do B:-;
�:j (C\BS1• ,.rltr.1: 1::1. J¼siiça cr..:-:,
u:n.a , ..�... rlt:-:: ·::2·ê:ric! --::_,rtra a
tr r:�� t·rr. ·... tr:�-::1.::.1.�·t:cia fu tl�!si..J
do i.'Te'"'"r.:ir;:::::�ri�<.· ;iJs T;<;,ebas co
tr,c fr::i.:�<';:a...;. ro:-r,��a j;e:o 13rupo in
te!:::!:--.-:5�::1?.· c!e T�?.b�:: ,. . n'J ill�i
r.1:-, �:l .20 c-..nrndo. ,:, car.:�. A:-..
:::..is�:, .1e Fo;-.;:.!::-ZJ.. brn Alo;�:-;
,,-;,-s""•'
L•rc-'-.:1·-'u .....• , õ-1
......... "U"'
"'.! -· :-'1...;-,..,;rs.
.............
ILcr:te, �"::-,i : :it-1::,1 um 6::':.logo co.:::
a.:. �t:!t.ri��G.>s �ilt' u.:.t.::.:!: -�il q-..:cs
ti::i. �: 3 L:.:.:>: f..:. ,,111::·n. r,,:--:1 Alv,�:O
ioi ac. =:"i: -1::.) �-:. ;i-Jy�;�:��c·:-1"-:t.>S.:l
JL !°f;,:.��.ti.'i,• ��_-:·11�t�t:·," '"·:1-1.°! ped��
•••-, ..... 1 ...

·. 4''lC

,-

defesa da

t..

!"'• .:· �-.::.' .,�C Cº Ci.l�

,. .. 7*...�t::>S $-�·

j�� í�:�Js :.:•!":\ :t,·crt!;r � c!et1:5v.
0 ir:-ecr.:-:,hr:r1!11C:JIO dvs Tapeb.:.s.
seg-,..l!l:J r-:·::!ca c!o� .!'.;�:sio, ceu a
ira;:,� ::..:i.:i dt· um m.tl cnte:1d.ido, que
só !)C�i� :-i ser de$!e1t0 atra·,és c!e
con�.:-rsas. Para eie. a <l:.-c:são foi b
r"h i,nj;ateral·"e.'te j<i ,,,.., "qu a."'16�-f��s�
�q{l! e�;ve, ne�
��-'er t..�·.:e ccnta:e, com o:: Tapebas.
E!es 5-iü 05 pri.L1.óus qt,:: devem &:·r
omi�s·· -- qur::i..v.ou·Se o Cardea.l.,
ac.ilz.!::do c;ue a chcgaêe.. a Fortaleza
d� rep::-c�:!.:!t.J;J.te ca Fur:a.i, Moacir
Lir:t. "p-:i âer ser �tm µaS&"! p:isifr. 0
�a ctm �esrndo da dec:s.io".
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Tt:STA-D.E-FEH.RC
Pre�-:'!".tt tarr.'bé:r. z.o encontro com
'�-·.

-···

.
o Govcm!l.dor, o advogado da Arqni desem pen�ando o papel de testa.-de
cEoase. Sérgio Le;tão, i.n.Iore10U que.
ferro numa política incfü,ei:;:st.l,
na a:id:�ncia, forarn co!oca!!.os tt:-dos cfr:ntzda pelo Conselb,:> de Ség,.ir.m
os motivos q:1e !e•;3.ran1 o C--r-.;20 a ça Nacional. "E5sa política tê::?l co
não reconhecer os Tapebas como in·
mo ponto básico a ncg:1ção dos direi
digenas. P.::.!'a ele. pesou na diiiszo. tos que, historicamente e legt'!len
":.i pressão que setores importa!ltes
te, são dos índios" - esclr.receu.
d,:: f'.,aucaia fizeram ju.r,to ã Fll.!l?..i, a
S::rvc Leitão cstenccu-se, dizccdo
fim de que não prcccdc:::;e ccre a cc
m:.!X...._çâo inc.igel.!;i. ela área t:7-;b". qpl n C!: ·!if:"Íi1,;d� tzpeba não se con
Ôiss.-:: ait!d.l que a F:oai v:::m ax:-�s �,..:::�era :i..::.1�:d.:\ peb. decisJ.o "cl.!7.ica.

- .
i '
.
----------------�,
...�....'"":"'-:---·
..

1 .

-�, .

tnõo

Eles, os Tapebas, n,io dei.u.rãc de se
a:.to<lc:1(.;n:nar como �d.ios. Ccoti
nuar.io com .:i luta que já ve:::i h.1 300
an1s" - ressaltou. O adv"barlo lem
b_:-1 Cjüe o govtrn.J.d'>r Tas.se Jtre1$S.3.·
ti. no mo1r.c;1to dá reuriã.o cor:i o
Ga.rJr;,tl, telefoa::.u ""º Sec retário cic
��'UF'.!lÇa PíibEc.i. Mcron.i Bing
':'0:-gan. s.clicita�C? que fosse apura
d.l a resi:-3;;�:L±t<le dó :;c<:àes::ro
te âois Tz.peba�. pro1:10•.idc p:,r d.o:s
vereadores de C.11.1';.:Ú:1. A:em diS!:O. o
Ch:;fo. d'> Exw.it?\"O autcm.ou à S!.i·
p<·rint�:-:dt::-ida E�tadu.al d::i Mei::>
Ambiente e a �cretaria de Desen
\··:,l•::ncn•o Vrb.::...,o. a reilizac;..io <le
b?stf,es no sent:b d.1 i:-:-e�n·.1Çào do
hJl>imt natura! 5.;1 coinun.i:larle.
Outra ár:cis.f,o do Gov:;rnador, Se·
gundo Sér;,-io uitio, foi det.crni.rs.r
ao l�stituto, dt: Desentolvimento
Agrário do Esta.do. a r"aFw,;ão de
estudos, vi$.1oêo à lccalizar,.io de
áreas que çossx:n sen'l.r .:.o!. 'Tape
bas. Essas terras. cc:tlor.ne o advo
gc'.:rlo, vã.o asse1;crar a v::brevivtncia
daquela wmunid.lde. No cnt,u:to, ad
vert:u Ç!.!!! as án:.:?.S cev�m é:tar loca
lizadas no pr-5prio munic:pio de Cau
caia, local qut E:1::-s não aJ�tem dei·
xa.r. No cpe diz :-e:;peito à �:i.o con
tra a Un.i.i:>, o advogado ili.:;se que se
rá rr:ovida o mai!.i breve oo�.sí\'d, ob
j;:tivand:> u� indenz...--.,..Ü' pe:.a
omissão da coir.unid.;.de, já
existente.
f
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·®
0P0V0-9
------·---------------------

u
Cardeal vê
\ discriminaçãJo
1 contra Tápebas

O Carpeai-Arcebispo de For
taleza, dom Aloísio Lorschei
der, estranha que os Tape:bas,
os quais ocupam comunidadt�S
em Canc.üa, Aqniraz e Itaµ:pu
ca, nio tenham sido reconheci
dos como in<ligcn.:is, co11fo1 me
decisão do Grnpo tlc Trabíliho
Intcrmini�te1iru. O prelado con
sidera que estudos kilos, in
cluindo um levantttmento foto
gráfico, revel.:un o autêntit:o ti
po indígena e confinnam qnc
eles ainda guardam as reminis
cências do passado. Rcs�all.l o
Cardeal que a medid.1 adotada
em Brnsí1ia objetiva .:1pen:i.s im
pedir que os T,lp\.:L.:ls k11h:un
direi lo às terras ontlc pratic�11n
a� atividades de M1i;kmo, como
;1 pe��t e a !'ab1it:.:tç:"t0 <le lt'llt;.1s
e tijolos, entre oulrn.s, prim;i
pJ.lmeutc às m�lrgons do rio
Ccar.:i. Conforme :-;alicntJ, a Ar
<tuidio.::r.::-c- já iCJ1t!Jd COl1St:):';t1ir
cf,1 C.11a,u·a M1111i .ip;ll ck C:t11ca1::, a dcsapropri.tl;{lo t\,• tllll;\
an:a dr- cini.:o mil hl'r!.t:,•i; p,t·
rn a rrnn�utid:t<lt:. .P.:-q!;in=t 9
1
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· · Esrnagarnento de um povo
A

-

1

.

opi,ii�o pública cearen!ie .ún- longo trabalho· de p-esq� ·desen- .
da � encontra Gho\:.ada com a volvido peié\ Arquidiocese para do<lccislio do Grup,) de Tr<tbalh,iC!lTI!entar a identidade cultural dos
lulenninistaial, toma<la na últim:l. Tapcbas.
scm:.uia cm Brasífü�. 110 negar a
Não é estranho esse papel da
, i<funtidade indfgên.:i' da conmnid.:..Lde Igreja, de lançar seu manto prctetor
dos Tap"'bas, locali.z.?.da às margens sobre uma comunick-,_de indígena
· do rio Geará, em Canccia. A snrpr�- ameaçada àe extermínio. Retmna
sa ficou por couta da forma incpin.a- apenas a sua tradiçilo histórica,
d:! da decisão, quando ·tudo jzl indi- de!Jde que inicio-a os ·�nm�iros al·
cava o reconhec�mcnto d.os re:�u- den,mentos inctgenas, no · século
nescentes dd anb.g<1 nac,;.:io dos 1i.-VI1 no Ceará., protef;enn.o os rnuitas vezes cb. ganância do colo.uiza.Tapuias.
A Arq11idiorese díspõe de fo..r'U\
O mais chocante é que, na última dor.
.qi.:.e v,·ú desde a'O lê,,
documentaçào
incursão feita ao Ceará pe!: grapo vantarnento dos
car&t.eres fütlcos
governamenta.l, este não procurou
·
dos
Tanebas
até
o
rn�i:rearuentó dos
ouvir a. opini:lo d:!s entidades e ins·
tituições que têm mais estudos com seus vâlores culturais. A memória
está sendo recupere� .
relaç.ão a essa qnestffi.o. A Arqu.:dio histórica
n:cs'!lo
frngmcntru
iar:im1te, <itf..o à
�se de Fortaleza, por exemplo,. r!ão
· foi seq�1er contatada, qu.(.1-;1ido se sa tradição oral que gu.a1'1:1 epit&dios
be do empenho do · Cardeal hastr.n.te indicativo:-; de su,lS cri-·.
Arcebispo de fortaleza, d. Aloísio gen� ancestrais. Não s� CO!!cée,
que nada disso tenha cido te-Lorscheider, em encontnu- uma so pois,
vado
em
conta pdos 6;:g�s re�pon� ·:
lução para o probkma do:., Tapebas.
·.-;
sáveis
por
tal decin.-:!o.
·
Aliás, foi através do Arcebispo que
Se outra coisa não houvesse, basos Tapebas voltara.ma �Jim�ntar al taria
nrn levantamento junto à po- '
gum tipo de espera.uç.a de que não pulação
...1da" daárt",a para� .
desapareceriam de vez no pántano sentir o "civifü
preconceito
enra.L�o conda dcgencrn.çáo cul�ural, como con
tra
os
Tapebas,
justamente
porque 1�
seqüência da discriminação, violên eles se c:Uferenciavmn c-:1.!turclm.encia e misélia a que forasn submeti te: Sua fonna d� orgíil.!ização social ·,
dos ao longo dos séculos pelos des
da circundante oor conta de
cendentes dos a.n!..igos colouos, res destoa
seus
costumes
"'mais· selvagens".
ponsáveis pela subjut�Jç,ào d.ts 21
Nem
sua
esu71tur�
familiar t� seu re
nações ü1dig�nas que habitav.1111 o lacionJ.mento intracúmun�dade
·
Cearâ.
gut1rd-1 m é3. rigidez Ó.1 form.a<;:iio
Se não houve pelo merios cortesia jud.:lico-cristà. Por is20 foram ir.ui·
a um religi9so da mais alta h.1-;rar tas vcz�:s· consid�rad03 ir..orab'nr.nte ·
qnia da Itt;reja Universal, justamen degenerados pelos dik:1 "civiliza·,
,e
te o Prelado que, durartte tr.ntos G.OG11 E ru1,da O &.-'\o.
\at10s, se destaco� como Presirknte ·
Nu:.n momento e.e recurn:.rarAo :.:
dó Sínodo M trndial dos Bir:pos, Pre dos valeres . democrLtico3, como o...
sidente da Carit.c1-� IntcniacionJ.!; que estamos vivendo, seria extr� ·
Presidente c.b. Co;1forêncic1 ; ,atino mamente frustrante q�.e a socicô.a-.
Americana ele Bispo!':. e I;'rc�;iJente e de cearense rejeita�e e. sua soEd..1l· ·
Sccretfuio-��ral da CNRB, al�m de ried.'ldc a uma mi:1eria ét7lit-..a e �,,., ,,
,
membro do Colégio de Carde�is - o ttmd esnmgaaa
noí céc-::Jcn t A1..:! 01
que lhe dá. nma auí:orid;idc incox1tes oprt.:s'.
ü
o.
O
Ceará
não •oerzii irà' ,
.
•
távd - dcverü.un ter-��� inteirado do isso.
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Q

11.:us os fw1(kuncntos :mtropolôg1°:o:- e
ju.rtdicos evoc.idos na reunião dt: Bra:;í
li.1 que cktc1 mm.J.I,U11 o 11,lll rcl'onlu:d
mcuto do:i lmli,:s T11pcba'?
Inici,tlmt:i:.t• gosta.1i:1. mos d1.: dcix::.r aqui rcr,is
trados os oomc:s r!os prei;cntc ·; .'I r,:11niào dn (iru 
pv de Tr.1b.uho lntamiuistt:ri.,I , ..x:or 1ido no <11!1
20 de jclho (!lt:rr.c L ) Ro meto Ju, á hlho, prc�.1<knte da fourni; 2) iJ:micl Marq1:,'S ,,e SM:;.., , su
perintc1r,kntt.: d1• ,\SSG!\lns fu1.J1., ri,lS lll F111ui;
3� $uma lk:mu.ntutt. SCd'Cl.1J'i.l do litUJ.,_l d,: Tr.i
bé:lbo lntcnninistcri:i.l e inte.grar1te 1}.>,:: quadros
d., Fw.iai come ar:tru0lor,a; �; Vt.lt·'r Mendes,
AS:iCSSOI' d.L SIIP,Cr_11tr.odc11ci.1 11•: t\S:,u11t11i; Íl!ll•
di�io, dJ. Fnn.Ji; SJ Ron:JlJo Mor, lc'u.:�ro. !nt.c
gr,:n� da Procurnduria Jurí<h;,1 <la Funa1: OJ
Mo..i.1 Eui::�ni.1., �.;c�<;c\a do �i ::1 \o;u0 d..1 f�cfor
I!l� e do- Dcs,:nvolv11n�uto A•� r..
mo e rcp, e:;cn ·
tnntc du ?.�:::i!sterio no Grupo 'd-: Tr.1balho inter- ministerill: 7) lta:j!>e C!i .tiü.11<1 Cam�('S Filho.
coordena(1or rlc t.cnJ.S icdii;cuas d0 . Mirad e a�-·
ses:;rir <I.! reo�eG::1Jt.:n te do Mi.rad 110 Grupo c!e
Tra1.1fa.o Inienninisterül: 8) M:.11cus Antônio
Vicir.:i Cl..!trJ, rli 1 d0:·-tfr11il'O do lm.tilut'f) de Dc
�woivimcnt, f• ;;r.�·io d9 c!;Lldo �,1 Ccru·A e re
pte3Cntanã: ó.o Gov:�o do Estal:Jo· do Cr.a.á co
Grupo cc Tri±alho lntcrrmnhkri:tl: 9) Raimun
âo Sérgio ílmo'.; t,e;u,,, 1J.S:.c:.:;<>r do n:p11.·:;cu
taote dÓ E!3t,tdo <lo Ccu-á no Ú\ ltpu de Trabalh,>
Intcnninisteyi,aJ; 10) Ren,1to D'.l\lmeid.:t L,'011i,
con�tltor jwiêicx, do Ministt'�º do lnll'ri_or: e,_ íi
nalm�otc, 1 1) coronel Ant0mu Carlos (.1r.tc1ro
da Silva. rtoreEem.ante do Con&!lho d� Se guran
ça Nacional.
A secrc:).ril'. do Gmpo dt! Trub!\lho Jntcnninis
teria.l, Sôrua f>et1e..rquc t, atc,�denc!o j sofü:il.'.\ç;lo
de RoiLero Ju:á, presidente, expô.; J hi!'>tóri::o da
-área identific.'.l.da e dcllroiucli prla Fliil:!.Í co:110
· i.meruori."1!.�cnte ocup.1da p�la cn:11uaici 1dc do:i
. lndios T�pebit C-Olocau r�r fr.rt.a a clct:1.n�nt,1. ç4o acerca da pres,:-;1ç., ind!�cr.11. r.o Hun:clp10 d,:
C!�cai:,.; �ue o nmniclpio � oripr '.rio 1k alcca·
m::utr.> iudi<>raa, i.cudu os lndics d1!1.10min,1dos de
Tapeb1, po�,,;túdores do d.lrdto ;l área iú::itifica
da e delimitad.i �I.::. Funai.
Sem que hom•,::;,�! contc:;t:ii;:\o dos prcsc,1ks,
.cm face da e;c:posi;i\o de SC:111 i;, Dt·mar4t:tl, ctJr.1
cxcer,.!lo de P.,i mcro Juç.\ da funai. j'1 rn:�:;io11a·
d•.i p<'lo Co11ro<:;ho ü,; Srr,ura•1,:1 Nactol',tl, o t:tirtl ·
nel Antônio ('.'lflo:; Cnnl'iro d.1 S\lva, cio CSN,
a.a.sumi: pü:;iç.à,, rlcc1tória GOnt e:, :;cJit:in tl·S , r1:11·
mcnt<•:;: "Viv,: ,1 com1111i 1 .,11• T.1µd, . 1 .,lc- 111al111
.
mis:;rJxcl, n.1 m.:11:; ah:;olut.1 pob1cz, 1."; No tJro,:
ce:-so d.! r\Ul.lÍ ufü, hA n1.:únrna r•,mpro•.r:i.ç�u da
c:;istl111..i,\ 11tuaJ ,lt! lml10•; uv. .:111111.:l['ici uc C,\11 ·
aú4": "A i1l1i:u;i ·1�·l t.;ac �;: tevc 1wt1t·:;1 �:clirc a
f'!'t!SCIIÇ-'\ lH1ils'!U.l ll-1 l1J\!i...!,;t;)Íú Ut' C;iur..; u;t foi
uo ruio de l&..2, �·crm.inccc··•r J dc::.1fo esta data
até O ,UJO de l O:-!ó. O m.11:: \. . •·J'h'(() \lt'!)\:Ollh,·i:i
lll,:11to wbn· ,, ,•rn•·u ... " : "C'l!ttvc1:;t:i rolll qua 0 10
pc:..so:>,!l dUt rU\tC :1 V!SltJ. J. l..,mc.11a. li· ·� blUfll:1
c!c'.as afimio:.i cxi:..1 ircm i::d111s nu nmnicí1•i., de
(: \UCai.l"; "A:. cornumctJ,iet, h.iuít.,d.1•, p1•lo:-; Ili·
di,.-,:i Tapeh,1 :;,tu, un-sc 110 pét i.,•"Lro urh.1110 rlo
municipw... ".
O 1qnc:ic:1i1 . . 11lc Jo C1•!l''·'ll, o ,lt: St'·:ura: :,a ·
Nacion ti, q11il:1d11 d:t , isli a d,, 1;ntp;lu J;, C .;u .i,
>
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Sérgio Leitão ( • )
cm m.uo do corrente. chegou a fortal1;1..1 trts
, ciii!.$ Jnt.:s d.i r(:uni:io que decidiria os critérios
de ,kmuca,;.h.> d.i á.l·r,1 T:1peba. Sua ho�,pcdag1-m
d11r.111le eS$,: tc1,1po fo.:ou por cont.1 de ra.1.e�d_ci
ros de C.111r,ú.1. Ta mbéü; o "Grupão" fez visi�
,h> f l.Lr1t,h•irn d.1 :;01t;1Luk, o m(·smu que, no dia
�ll 1111 1:11 .1: o:; 111,ltll:.. a :;e submeterem a ex.une
<l·: bolli!;UC, p.-1 ,, prcvar q!te r.e�n_i:ute.era.m ín·
<li<,s. �c,'J ;.,ena d<.: p�r<ltirem o direito a !.uas .\Cr·
, ras . .'\ h.1s. vcllc cit;u· que em 1954 os fndios Ta
Jl!.:bol u•::;i:,ti1 , 1t11, 11a oc.istào, de rciv\:1dicar a
posc-c 1!1· s,ws t,;rnrs para não i.:erc.m drrolr;ados
pd,, f.unilia d(, mesmo faz�ndeiro os resultado!!
do "c::.. 11w" d,: i;.wgue feito à forç.a em trts Ta
pcl.>us e ,:ne d:•.-..-:1m Tapcb.ls como n-!o 5.c �do !n
dios. O "l:lboratório" qit-:: coletou e C:!,'lC'Jnou o
:;;rnt:nc dos lndios M: localiz.wa 11.l prõP.ria �-zen·
cJ;1. ()� Tapt·oas penuaneceram em s1lêuc10 du
ran�:.: dí:c:1�:is, r.om medo do resultado do tcl
\..Xl}ne, que a.!irmnv., scrr.m dcri o contrArio da·
quil0 qu1: pcn:,avrun �:r.
· Feito lar1;-1tixa. o prrsicente d.a Funa1 concord.l r,om o rept..:scnt..'IÍ,té do Consc!.ho de &!guran'-'ª Nill i11mtl, e fi11,1 li,n: "A Funru nliO podci:n dc
mru.r<1r a t\rc,1 (los fndios T!!peba, sem a c10�t�n- i. .
eia de terra pira reasscnta.-nento. dos cleríndi:':l '1'
(a propô.;ito. o Incra do Ceará traiu os lnilio$ 1o·
pcba:; e os <:ngarnm)"; "Sou favorável que se , (
desti!10::m à pcp:.il<lç..io Tapcli.'\ progTam.as de as
sistêncii\, mas sem demarcar as terras, pos�o as
reaç/\er, q11e iliam acontecer... "; "Certas 61�·
çõcs são ,rrevers{vcis, dado a comv!e.u supo:1 0rilladc d:. populaçltó br.lllca sobre M ccmurud:1de: indf�cn:· s;, qu<1 não tcr\am como f!.�r v11le_r
os seli.:; direi. os, '1ni:- os {u<lios n!o podõpri.l1l rt;!·
viudicn.r pari si todo o .território uz.cwnaL. i
"Que o procC:sso Tapeba seja imediatiunente re"•i
tirndo c:c pn11t.1 e ai c1uivad1J' '.
·
Romero Jncti to:11<1. ·cmp.est:l.do M últimas p.l·
lavra�. do reprcsent,mte do CSN e e11ccrra o u
sunto cm meio à indi�naçfio dos _presentes.
t\ssin• n;1rcc� rr1i-.:tir-::;e o or.orrnlo em Caucrua
a 1$ de '1c,:crl!iro ;1,, 17B, quru1do or, jer.u1tas
a.i1ufa insistiam cm proteger os fndios Ô!.l Al.it:ia
de �os�t !-":r.11l,or:.1 rlns Pr:1.1.crt.s de Ca11r:aill: "A
Com:in:a de SoUJc (Caucaia) at-re Ull"..:t carta do
r.overnador h;,rg(�S da Fonsec..\ orde11..1ndo-lhe
qae foç.1 u:: h..ll>iL1i1t1::; ilumi:urcll_l_ lL'l casm1 por
t, i:·:; 111lllcS (:t11t!:!!culivas em ,cgoz1JO pdo _ r.to do
Sua Sr..'ltit!..1<l:.:, Ch�nwntc XIV, ci.·tmgmndo a
C.ompanhia de }l!Sll�" . Quem ;t·gistra o r.,to é
Gu1lhl·1 rn:: S�L:(b,t. cm D.rta"ii e Fat.os paro. a
Hi:;ti)ri,1 dú C:1::H t\, 1 896, pp. · 335 a 337.
E como ficam os ínl.iio:; Ta�1!:>a? Atô quando
r,ós torlos, unidÔs a r.h::;, irt.:!ll1.>J ll[:;ficnt.tr ta.ma·
111!.1 oprl':,(;;l.o"? Mai:; 11u:a vez o pnvo e::!!..lcnsc t
csmng.1tlu J.O w_r csm;1i:ad.1 m-:r:1 � _unportan·
t•.: dil sua i<l(;nl 1'.L'td.i qu� tem '!os 1,.t...: ,g, c.xcm· . l
plan:s vi•.'os, os lun,.!.imentn� d-u história e d.�
rnllurct, c11lin1, <la prc,pril vi.111

X�
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( ' ) �,�ri;io I eitA11 � advo,v.rdo ,:11 r-,�v:,r�\ Indl 11qultitt,.
<Í 1 /lrq11it1foc�ac J� Forl"I<? ,\ n P,.11' t:clp1.ote l!o Grul,),)
de 'l t«hlllllo /!l(NTIIÍ:-?i�I.C!W.
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Os índios 'fapebas e o CSN (l)

•

'

atendido:.,, de$de que resolves..�m ves.ti� a
Sóígio Leitão ( •)
cami5.l da tu.ição. Ma:, que tipo de tra1ço.o?
Ora, nin i11tcressa no bloco d.'\s classes
To dia to <lo com:11l1:, o Grupo r\c do111in,:rnt1::.., no Br.1::.il, hcgemônicas q11c
·
� Trabalho lntcnninü,Lcri..1\, o cha· :;.:i.o do pod1:r estatal, orientar uma pol'it\ca
'1 m.i.Jo urup.:i.o, rennin-se t�1n Brasi- indigcnir.t:\ capaz de assc�uru aos !nd10�
lia' pa.ra anrcdar o Processo A�ministr�ti- sua presavaç:i.o, enqu,rnto altex:nativa de
vo n? 005/86 da fund.:J.ção N.1.c1ollill do ln- modelo social alternativo, a �i.rtir do recodio, sobre é\ dcmatcaç.3.o udminis�ati�a da nhecimento de direitos origina.rios. Pelo
Área Indíi;cna Tapeba, 110 ourudp10 de contrário. Através do Consefüo de SeguCauca.ia, Estado do Ceará. Até que a reu- rança lfacional, órgào que tem detenr,inani.Ao ru! Brasília se n:.ifü.asse, houve uma
do, de fato, as diretrizes da politica indi1;etrajl!tória rica em �ad�s e f�t.os que, se ex- nista gc,vemamcntcl, é dada a mesm� orplicita.da, em m111to I.I'á. aJUdar _na .eomdcm de trezentos anos atrás: extenmnar
preensAo do dtsfccbo formru ·trins1tóno da·..· . todas as nações indí�o.as restantes O me- _
:
do à e.li! :.a.
canis.mo atucl, moderno, eucoutraao 1)<.U"a .
Há, no -:N ardeste, vinte e sete P�vos �ncll· isso ê a tal Cvlônia Agrlcola, fi�u:a jurídica
genas emergen�es, que n?s ú\timos . dez
que o CSN queria impor .ao.t.exto da nova
anos tém quc_s�o u.a.d? � hi::;t�n..i..�fi�i.t l e
Constituiç.io �o.r�. substJti_ur as �eservas
revelado à opuuão publica a ilegiturudade
indígenas. Os ínmos Tapeoas·t.enam que
de certas riquez.as. acumula.díls graç.'\S à
aceitm a modalidJ.de imposta se "preferis·
espoliação do patrimônio indjr,cna por {�- sem" coulimmr fmEos . Eis a1 o maior rc·
mllias poderes.>�"'>. oligâ.rquicas no sen ahsuita.do da rcuniâo do e;rup.'\o que ·estava
nhamento .Politico.
previsto i\Contece� em Fortaleza a 25 de .
Desses vmte e sete povos, a causa-c..UTO·
maio último, contonnc esperava o Conse·
chefe é, sem dúvid..'\, a Tapcb.1, 11.10 somen·
lho de Sc�uranç.a Nacional.
te por força da. vasta documenUl:çã� que
A lgrej.1 seria in"-lrumentaliJ.ada parasaprov.1. a existência d.1 pn::wnça tnrlir;ena cramcntJ.r J. Colônia Agiicola por intermô·
cm Caucab. nus. r. princip,thm'ntc, 11!:vit:,,
J.iu do c;i,rc\r,;t\ J\lolsio' Lorscheidcr. Este
ao apoio amplo que �em .n:c�birlo dJ socit'·
ap,trccciia n.1 telcvisào, em circl!ilo . nacio·
d.i.de civil t,wto cm a1:nh1to 1oral como.!' ª
iia.l, desejando ê:-:1lo ao empreendimento
cioa:tl, o que lhe coutcrc um j.lCSO pol1tico
que os índios T.1pchas,· no C:car�. abraÇil·
incomum.
riam em primeira mão. E a Colônia Agrico·
Os Tapcl>as tc1fam reci:birlo os 4.7
? 5
la ccrtainente d1:: sceria goela-abaix? nos
hectaIT's <lCls J0.000 hcct1rrs a qu1: tcnam
conr.tituintcs.Mas o Cardeal e os índ ios do
din-ito, se acritasSem tJair o;; demais poNordr.:;k, i:om tol.11 apoio das cnli<l�des ci·
vos indígenas. iqnáos seus.
vis e culturais de Fortaleza, reagmun à
Apesar das investidas contra a sua luta,
manobra e dem1barnm a 'idéia da Colônia,
oiiundas de po!iticos d1� C�nc;ú:.i. de 11,m se·
de inspir.iç;\o pombalino-��ntaion:tl, par�
ri..1uor e d1� dois i.:onsl1tumtl'S pelo C 1:a.rá,
irrit.1.ç.J.o 1lo coronel i\ntomo Carlos Carne1·
som ad.1s ao "!obby" formado.por 55 presuro ct.i. Silva. represt:ntante do Conselho de
m1vcis proprictfuios li'.1a,tdu:; pela Ul�H Sc�urnnça Naciuual.- ___ ·-··que redJ.mnvam por ditas lc;1 ras 111na m<lel.�ltAo-6-;d-;o, 11do ds pn�tou.l lndlr;of l�ér-;.t�Wi.açào nunca inferior a 253.959. 80 OTNs
';u&t& <111 A.rqnii\locm Je FoCUileza o p�cldc setcmbro/87, M fndio:; Tnpf"has �miam
p::.olt1 (!o Grotx> de Traba.llio lntcnn.utluterW.
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5. A ConstruçSo da Democracia passe pela Reforma Agrária - A

9ociedade bresileJra já amadureceu o suficiente pera compreender
lei

que

uma

que nso cumpre o requisito básico de regular os conflitos de interes

ses existentes na sociedade, mas busca defender os privilégios

de

Oimos junto com e esmagadora maioria da sociedade brasileira e

realização

setores esté fadada

da

a se converter rapidamente em letra morta. Quando exi

Reforma Agrária, nSo estamos empunhando uma be�delra ideológica, este

�os apontando a saída para libertar da servidão 40 mllhOes de
que

alguns

amargam

brasileiros

nas cidades e nos campos o desemprego, e violência, e mergi

nellzaçno. A lute pele Reforma Agrária se inscreve hoje na luta
balhadores

tra

rurais - os descendentes sociais dos escravos - pelo direito à

cidadania. De nada valerao os direitos lndlvlduals e

lhadores

dos

sociais

dos

traba�

escritos no capitulo referente à ordem social se, no capitulo da

ordem econômica, nos sSo tirados os meios material� pare exercê-los.
Convocamos todos os setores organizados da sociedade

brasi

leira para somar forças com os trabalhadores rurais e exigir no 2Q turno a
modificação

do texto aprovado na noite de 10 de maio, que busca legalizar

o monopólio da terra e premiar os especuladores.
O 25

advertência

aos

de julho de 1988, será o Dia Nacional de Denúncia'e

Constituintes.

saberão que os homens
vão

se

submeter

e

Todos os setores da sociedade brasileira

mulheres que produzem os alimentos deste Pais

dos

não

e uma Constituiçao escrita às suas costas. Estamos con

vencidos de que a luta contra a fome, contra a miséria, a

reitos

de

trabalhadores

à

lute

pelos di

cidadania, a luta pele democracia no Brasil

passa inevitavelmente, queiram os latifundiários ou não,

pela

realização

da Reforma Agrária no País. Com essa Constituição ou sem ela. Porque acima
do direito à propriedade está a lei da sobrevivência.
Abaixo o Latifúndio
Viva a Democracia
Brasília (DF), 09 de junho de 1988.
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do,

fora

consegu&ncia5

da

votaçSo de 10 de maio -

texto

O

aprova

na medida em que estabelece o 'latifúndio como uma propriedade acima e
da lei, estimulará a violência contra os trabalhadores rurais.

lizando-se

Uti

de suao milícias particulares, muitas vezes "auxiliadas" peles

Polícias Militares, o latifúndio impôs o terror à Sociedade .Brasileira,

em particular

aos

trabalhadores

rurais

brasileiros.

No

último

1.366.729 pessoas foram envolvidas em conflitos no campo no Pa!s. Em

anos

de

ano

três

Nova República as milícias particulares do latifúndio e as Polí

cias Militares assassinaram 434
sindicais,

trabalhadores,

muitos

deles

dirigentes

agentes de pastoral e advogados. As áreas de terra em conflito

no País saltaram de 9.5�7.902 ha em 1985, para 19.741.382 ha em 1987.

tes

e

números

Es

demonstram a brutalidade com que o latifúndio agride ostra

balhadores rurais e 80 mesmo tempo.a resistência dos sem-terra, posseia,
meeiros e pequenos proprietários em defesa da terra. que trabalham.

11
.,

modelo

A intocabilidade do latifún�io, por outro

define

um

de desenvolvimento capitalista no campo brasileiro baseado na con

centração da terra, na marginalização de milhOes de
sem

lado,

terra

e

trabalhadores

rurais

na subordinação de agricultura brasileira aos interesses do

capitel transnacional que
agro-industriais

e_ para

outros produtos primários.

se

oriente

pare

a

implantação

de

projetos

fazer do Brasil um grande exportador de grãos e

4. A Participação dos Trabalhadores Rurais

Nenhum

outro

setor popular se engajou com tanto empenho no processo constituinte quanto

os

trabalhadores rurais. A partir do momento e� que foi assegurada a


sibilidade de apresentar as Emendas Populares, as entidades sindicais e de

apoio se mobilizaram para a campanha e colheram mais de 1,2 milhão de
sinaturas

em

apoio

as

à Reforma Agrária. 65% dessas assinaturas vieram dos

centros urbanos do País deixando claro que a democratização da propriedade

da terra é uma exigência do conjunto da Nação.

Os trabalhadores rurais se fizeram presentes

na

),·

do

instalação

Congresso Constituinte, nos debates nas Sub-Comissões, ComissOes Temá

ticas e· na Comissao de
Realizamos

Sistematização

como

expositores

e

debatedores.

a mais significativa e melhqr organizada manifestação de massa

de todo o processo constituinte. Visitamos os gabinetes dos parlamentares,

realizamos atos públicos durante os dias 5, 6 e 7 de outubro de

1987,

em

que denunciamos a violência do latifúndio e a int�rferência �os·interesses

no Congresso Constituinte.· Defendemos as p�opostas da Em�nda
Popular e deixamos claro o nosso esforço pa� u� Constituição democrática.

estrangeiros

SUBs!n10 FORNECIDl
e
PELO I
MANIFESTO DOS TRABALHADORES RURAIS A NAÇÃO BRASILEIRA

a

O latifúndio afrontou a exigência nQ 1 da nação

Reforma

Agrária.

Vestido com a armadura de "propriedade produtiva", o

latifúndio foi posto acima da Constituição.

recusem

a

brasileira:

Os

Trabalhadores

Rurais

se

aceitar a escravidão da terra e a marginalização dos homens, e

vêm, por meio das suas organizações sindicais e de apoio denunciar, no que

se refere à Reforme Agrária:
maio

,. O Processo de Votação - O resultado da votação de

de 1988

10

de

na Constituinte desobriga e grande propriedade fundiária de

cumprir e sua função social. Ela tornou-se insuscetível de

desapropriação

fins de Reforme Agrária. Tal resultado, que legalize o privilégio de
dos latifundiários, ao mesmo tempo em que nega o direito de

cidada

obtido por meios escusos, pelo estelio

nato, por manobres regimenteis, pela falsificação de

assinaturas,

com

conivência do presidente da mesa, Deputado Ulysses Guimarães.
A proposta do Relator,

maioria

esmagadora

depois

de

ter

sido

aprovada

a

por

- apenas 4 votos contra - foi submetida a uma segunda

votação, desta vez frente a uma emenda supressiva do Centrão/UDR
cluiu

a

"prop�iedade

produtiva"

que

ex

de desapropriação pera fins de-Reforma

Agrária. O texto de Bernardo Cabral obteve 268 votos e a Emenda supressiva

alcançou apenas 253. A possibilidade de

partir

do

texto

se

realizar

Reforma

Agrária

constitucional foi, portanto, derrotada pela minoria do

Plenário. Pesa sobre essa decisão o estigma da ilegitimidade.

pelo

olímpico

a

Não

a�enas

desprezo às exigências dos trabalhadores, mas também pelos

vícios denunciados no processo de votação da matéria.
2. O Significado do que foi

aprovado

O

text0

aprovado

onfigura um nítido retrocesso em relação à legislação vigente, herdada do
Militar e constitui um obstáculo à realização da Reforma Agrária e

à democratização da propriedade da terra no País.

A impossibilidade de desapropriação da chamada

produtiva",

"propriedade

sem definir claramente o que significa propriedade produtiva,

vai desobrigá-la, na prática das exigências de cump�imento dos
relativos

à

requisitos

função social, principio inserido na Constituição atual e em

todas as Constituições modernas, privilegiando o latifúndio que continuará

agredindo a natureza e o meio-ambiente, não dando à terra o aproveitamento

racional e adequado.

·.24.
desentendimentos ocorrida no Seminário, refletiu, ainda, uma .incap�

cddade das entidades conseguirem trabalhar com unidade, a�esar
.

.

especificidades. -Esses desencontros refl�tem imaturidade do

to em geral e uma diferença clara de políticas de ação
gias diante ·dos fatos da realidade.

ou

dis

movimen

metodolo

Quanto aos trabalhos de assessoria às entidades em geral ,

às populações indígenas e aos parlamentares, os trabalhos foram

man

tidos em pleno andamento, tendo se atuado com rapidez e eficiência ,

na medida do possível.

Para o próximo ano é necessario refletir com

profundidade

sobre o novo papel que terão as entidades de apoio, não só sob·o
. \

agora

pecto de sua função de defesa das populações indígenas - que

estarão muito mais present�s e solicitarão mais apoio�

as

informações

- mas, também, como se dará o relacionamento entre as entidades,para·

que as diferenças não pe1'turbem o franco progresso de ampliação do le
que formado para defesa dos direitos indígenas.

V.l

ASSJB'MBL�IA OOACIORM. COOOSTI".111l1TlíllTE

Mesmo com o acúmulo de derrotas sofridas pelos

defensores

da Reforma Agrária na Subcomissão da Ordem Econômica, Comissão

Sistematização, votação em 12 Turno em Plenário, os trabalhadores

de
e

as entidades. que defendem urna real mudança no sistema fundiário
do
país, tendo como instrumento u�itário a Campanha Nacional pela Refo�

_ ma Agrária - CNRA, novamente se articularam, fizeram e cumpriram
programa de ação até o dia da última votação da questão

da

um

Reforma

Agrária no Plenário da ANC em 22 Turno. Lutaram, incansavelmente, p�
ra garantir mecanismos que, pelo menos, se equiparassem à legislação

até então em vigor.

Todos sabiam da força da direita, representada

pela

UDR,

C.N!! 141/88
Brasilia, 11 de maio de 1988

•

•

Caros Amigos:
Com o término do Convênio estabelecido entre o Instituto
de Estudos s6cio-Econbmicos - INESC e o Movimento Nacional de Defe
:.-{.J
dos D1-rcitos Humanos - MNDDII, previsto entre abril de 1987
e
março de 1988, encaminhamos a essa entidade o relat6rio dos trab�
lhos tk'scnvolv iclos nesse per Íodo. Gos Lar Íamos de ter oportunidade
de discuti-lo com o MNDDH para um aprofundamento em nossas relaç�es
in�:t i t ucionuis e pélru sermos ajuduclos, com c.l suu av.:iliuÇDO, a apeE_
fciçoar o nível dos serviços que oferecemos.
Estamos remetendo ,também,um plano inicial de atividades
dl1
1 í\JESC para 1988/89, para o qual gostaríamos de receber sugestoos ,
principalmente na parte relativa a direitos humanos.
Aproveitamos a oportunidade para ressaltar a importância
da realização desse Convênio, que permitiu-nos estreitar o relacio
11amcnto com o MNDDH e demais entidades engajadas na luta pela forma
ção de um pais socialmente justo e politicamente democrático, onde
a cidadania integral seja a expressão máxima da soberania .
Neste sentido, entendemos que mesmo com o término formal
do Convênio e, considerando, que o financiamento do INESC agora se
rR feito de maneira global como instituição, isto é, sem a necessi
dade de projetos cspeclficos por área, continuaremos desenvolvendo
to<io t ti1balho que for necessário cm prol dos direitos humanos no
1,1.1:;11 1' li('lll,1i:� p.1Í�;t'�;
irm:-Ío:-;. !·:, por i::.;:-;o, 110:; coloc.:umos .:io i.nLciro
cl 1 :,por do Ml�DDH para assessorá-lo, principalmente no que tange
às
q,'::l1h•:;
Íllnlo .10 t'n11q1('1;!;0 N,1vio11.il, /\NC' <' Pod('I l·:xl'<"lll ivo.
Certos de que este Convênio foi um primeiro passo na luta
quer�
.i I H11-v i ,· rm c'lc fc!=:él o promoç?Ío rins c1 i rc i tns elo pl"SSOü 11 llllli"Hlü,
1111 ,: , "'.J 1 ,1d1 'ccr a co111 i ançc..1 <.lcµo!:ii Lada no nos!:io LrulJalllo

Jfot?f!2

Assessor Direitos Humanos
PM/hbs

/\ l (' 11 C" i os .i m ,, n I e ,
�� �(
Maria JoséOJaime �
Coordenadora-Geral

ses, O. 8, 81. 8, nQ 50, 42 and., Salas 435/7/9/41
Supercenter Venâncio 2000- TELEX: 614837 IESE • 8A -CEP 70.333- 8rasRla • DF -Tel.: 226-8093

INESC Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001-22 •

n l! l:· T,ATOl, Jll,;I,NJ\t,:PO C/\hP/\I,' l>l•: /\C(WDO COM o I!l·:GHH•:wro, PROltil
' \ () 'l. 'h X'l'O, BAS I•:/\l>0 t,!Q 'l'l•;},TO no:; (,'li l· l)(:;1''8
li•,, l,0,
ND8!1 O /\C0RlJ0 li.!S'1'l::8 C0N��L�;u 1 l:!t� COLHER MAIS DO QUE AS 280 A�SINATlTRA S MINIMAS NF:CEfi$ARIAS •
C 0 1 I,/\.,h NI\ MA 10RIA DAS /\SS TNATlllrnS COl.lllDAS SFlRJ\ll VO'rAnO
1 t1t:1n:·o o "l'l�X'T'O no /\CORDO 1;, , 1-.11 t;1,:curuA, ·sr-:RAO APR�:sfüi'rAnos nESTAc, li 1 ,S Hur J,J-;HSIVOS, BM SBPARAL>O, POR PAR'l'fu L>O 1 1 CEN'rRAO • 1
C.:OM O ODJ81
'I'.t vo N' F'Rtl�iTR/\R O ACORDO. MJ\S TllD0 INDlCA QUE S[�R/\11
rornoso O
A1.:cnmo, QUR Ell RUIM, MAS ABRE nRECl!A PARA QUE UM GOVERNO COM V0N'1'/\1 J!: P0LIT1CA, FAÇA A Rbifi'0RMA I\GRARIA.
/\N'l'l·;fi 1�/\ DifiCllSfl/\0 Fl VO'11 !\t:/\O DO P0N'l'O MA.LB l"Ol i li:tllCO Dl�
'l'l)f),\ A /\t!C - A Rr�PORMA AGHA P l J\ - PA �rnou QUASE ()trn Dl•:�I\Pl':rw1rn1no O
ri\ I'] TU 1,0 I l, DAS ORDl•:M ECONOMICA, l\'.l•:FTmENTFl A T)f;F'INICAO l.JJ\ l10LI'T'ICA
ur.nA:11\ r/\1�/\ ·rono o PI\TS.
A 1�:wrosTA FOI APR!�8EN'rADJ\ POR ACORDO EN'l'RE 'J'0])Afl AS LIDERANÇAS
J)f\ A!lC E /\PROVADO POR QUASr� UNANIMIDADE DOS CONSTrrunms PRESFJNTES EM
1 'I'Rr. OUTROS t'l'f.NS, DOS QUAIS ESTAH SENDO CONSIP8RAD0 COMO
Pl,F.N/\l:T0.
l'ON'l'O OI:.' PF:{HF'ICI0 POrULAR MAIS AVANÇADO ))A ANC O USUCJ\PIAO PARA
TF.l�REI:oti tn HAll0S ATEH ?50 1'·í2, O ACORDO PRBVEH UMA !!OVA P0LITICA URBA
NA A St:;R ADOTADA DEPOIS DA PR0MULGACAO DA NOVA CARTA:
• CBRIGATOtIEDADE DE PLANO DIRETOR PARA CIDADES ACHt/\ DE :?O MIL HABI
TANTES.,
• surn:rssA0 DA PROPRIEDADE URBANA A F'UNÇAO SOCIAL E QUF: A'í.'EimA AS
FXIGF�·crAS no RESPECTIVO PLANO DIRF.'T'OR.,
• f'FS ',í'!{0PRIACAO DE INOVEIS MEDIAW1'6 INDENlZAÇAO PREVIA E JUSTA, EM
•
I)(i'.JlP.]TW.,
• n ni:ncIPIO PODERAH EXIGIR DO PROPRIETARI0 DO SOLO URBANO NAO EDI
FTCAJ ,e, SUBUTILIZADO E/OU NAO-UTIL 1ZADO, QUE PROMOVA O APROVEITAMENTO
AltE()U/\00, S0B PENA DE PARCELAMENTO, OU EDIFICACAO C0MPULSORIA, AUMEN
TO PROGRESSIVO DO IMPOSTO E MESMO DESAPROPRIAÇAO MEDIANTE PAGAMENTO
C0:'\1 TTTULOS DA DIVIDA PUBLICA, COM RESGATE EM DEZ ANOS, ASSEGURADO O
VALOR RF.!AL E JUROS •
• CAR A:: TlA PARA QUE A POPULACA0 DO MUNICIPI0, DESDE 0UE RESPALDADA
POJ� CINCO POR CENTO D E SEU F:1,1nTORADO, APRESENTE PR0J8TOS DE LEI DE
If,'I'FW·.�iSP, r:.:;pr,:cIFIC0 DO MUNICIPIO' DJ\ CIDADr� ou BAIRRO.,
• 1, 1 l'J,; l TO AO USUCArIAO EM TERl,F:NOS J\'I', I ?)D M�� PARA 'MORADORf:S QUP,, PCJR
e· 1 .�'<l 1,,H1:; l N íN'l'l•:tU:t11"1.'Ofi, OCUl'I\M /\ l\l'l·:1\ 11/\f,I \ FINS L11,; �;UI\ MORADIA.,
r
• ' T: 1\t::: J'0R'I'8 COLF:1'IVO URBANO l•'Tí:/\ C0NS QE RI\DO ESSENCIAi, AI\ POPULAÇ/0
1. 'i./'f (irl!i/\HTT,IPAl)f,: l)(l MllMTClPTO, l'OPt·;�)l)Q sr-:R OPl•:lV\I)() l·t1mll\M'!f' •; CON('1 .. ::,\1 1111 11 l�MUiS/\0.
PtLl'l'l'./\ Ul'P/\NA - V0'rAC0ES:

vi

r:

r

1

• 'l :: , /\:·1,: 1 '1 /\CORf'>0 I·�Wl'l\t•: l, 1O�1'1\!7<.:A�; J l AF!'rlD/\RIAS 1-'0I /\PlWVADO A 1-IOVA
!'t'l.l't!CA ll 1 '1·,fdlA, CO�t 32� VO'l'OS HW0!�AVF.ID, 1 CON'l'RA E 3 ABS'I'l·;Nçor-:s •
• ! ! 'i'l l,(l PI D0MINI0 F.: A C0HCT- SS/\0 TlT·; TMOVF.L - COM nAsr-: F..·: T>ESTAQlfF. DA •
l"• ·;:;'\'\','�lJ ;:'l'I:· �:YlUAt'. l'Ol,'l'l·:LL/\ l•'OJ /\1'1!0VADO QUI:1 O 'l'I'l'lll,O L: C0tlCl.t:DS/\0 A
1l '<Wi·,J. t' l'.J-/\ lO SERAO C0NFF.RID0S AO !IOl'.r::n OU AA MUU{ER, II!DF.PF:NDENTE(1 1 /;T,\PO CIVT 1,. f)JSPOS T'l'TVO /\f'fxílV/\PO roR �9? VO'l'()fj 1•'/\VORAVl•:rs,
t'l':�':'I
11 l'('. ·:·1,/\ 1 ·1' AHS'T'l•:�11;n1,,1;.
1

i•.: 1-''( li/\ T'OLl'l'lCI\ li \BANI\, F0RJ\M V0TJ\D/\S Oll'I'RAS QUE:fiT0F'f: IMPORTAN'11' , '( 1•·0:
1. ''." 1•."::w()I''l'l·)�� MJ\RITIM0S - co·: J1AtiJ•: NA FUSA0 DAS EMENDAS 1DOS CONSTI
r-•·· 1: T- �. �i/\l!f"RI\ CI\VALCA!'TTI, Ml•:1,LO r.1 ns, ASSTS CANUTO, CUS'1 1\VO !.)�; FA
": ,\'.,, '/\�;'l'í':'.l·: !�IGI!I [,; f)0 l>l·:f;TA()Ult! DO C0t!STI'l'UINT.l!: JOGE:ll L I!JS, FICOU
/']"·' (J'Jf'. () our A LEI DIS.l-'ül-:.1\l! SOBRE A 0RDENAÇA0 DOS TRAliSP0RTfi!S AEREOS,
':'J' ''.f'E""''2ES E r·¼�ITIMOS, cm� A PREDOFINANCJ.A DOS Am•rADORES �JACI0NAIS
E·, ·:t,\-T0S DL BANDEIRA BRA�lLEI�...A NO T:RAI!SPORTE DE GRANEIS. DISPOSITIVO
AP':':C.- .. r, POR 321 VOTOS FAV0RAVEIS, ?. CONTP...A B 7 ABSTENÇ0ES.
'.1. "r· ·lPOI,IO DO Pb;TROLE0 - C0!í BASE r,;A F'USA0 DAS E:t·1Bl·iT)I\$ nos C0NS
TT ,..., l : ·::•1,:r, E1lCLIDES SCALC0, JOSEH F:LIAS, KOYU IIIA E; MAURO CM�POS
!·. ·,•f /,pr.>0V/\D0 O MONOPOT.IO fiPt1STI,P.TRO P/\RA PESQUISJ\ E T./\VR/\ l'I\S JAZI,.!\: •
1'1 '!'f.'Clt.l•:O, CAS NA'T'llR/\L J,; owrno�; JITI)RQCI\RBOMRTO!i l• 'T.llI1'01i,
!1. t:· C0! !O O TTIANSPORTF. MARI'l'IMO OU POR CONDUTO DO PF!TR0LE0 BRUTO DE
C: '!:';f,i' t:ACI0N/\L. DISPOSITIVO APROVADO P01< '141 VOTOS FAVORAVF.IS, 7
C'{ tl'rn./\ l· (i ATIS'T'ENÇ0F,f;.
J ::Fsc
< ·.1 .-1 � '.' 7 11-: sr n R•I!•
, 1 t�. 1 '..>3t,t�t1:! i:H�
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'l'l·:�1 �; ll•c1 NólW/\ !IM; VO'J'/\C0f·:t; t,/\ /\MC tll\Vl•:R ACORDOa Ml'l'l·:ti D/\ Af'HP.1' 1,\i:/\O 1>/\S tl ATí•:JU/\S. /\'l'l·:11 /\ VO'l'/\C,:/\0 DO C /\PI'rULO III DO TITULO VII,
C, l ll< �:),, 1,1,;1,·1,:1-:1,, /\/\ Ql/1•:S'T'I\O AGl�APIA, 08 ACOEDOS APROVAVAM TNIClAT,Mr:wrr::
1 'l't,;)..•1 t) l�M'. 1 CO PO ''Cl�N'l'l,/\0' ' 1:lOJH�t·: /\ �-·:l\'l'lrnIA 1::, POS rl'I::IUORMl•:N'm, SE
l·'/\1,J /\ oi; '' DE�i 'l'/\l)UES' 1 • l\'l'R/\V.ES Dh8'1'1-:1i F: DE TE:X'.rOS ACORDADOS MUITOS
/\\ /\N('o�; F01UH1 CONSF,GUIDOf:. Ni\ QtJI.:[i 1J'/\0 J\CR/\IUA, T)tJR/\NTE A Sl·:MANA
l l.'l' l· 11,,\ O /\\'(.)J,:L)() 1•'01 'J'U:N'l'/\1)0 1)1� 'J'Oll/\S AS 1 01\Mi\0 ,,; s1.rnrm,; c:8111\RR/\VA
!.(' 1 /\PTC/\1, 1 !'t 1 O l)Q pm,:srDr�N'l'fi: DA lH>R, RONALDO CAIADO, QU8 N/\O ACI.HTA,
i-;-· I·!htl!JUHA ElPO'l'ESB, A DESAPROPRIACAO PARA FINS DE
RF. roR�:A AGRARIA DA PROPRJBDJ\DJ•; PRODUTIVA. PARA ELE, ESSE TIPO DE
P!�OPP..IF:DADE EH INTOCAVEL. O LIDER MARIO COVAS E OS PARTIDOS DE ESQUER
DA PRODUZIRAM UM TEXTO QUE REMETESSE AA LEI ORDINAlUA A DEFINICAO
D� ?ROPRIEDADE PRODUTIVA E GARANTINDO A SUA NAO DESAPROPRIACAO, DESDE
O!JP: RESPEIT ASSE A FUNÇAO SOCIAL. ESSE TEXTO, EMBORA NAO TENHA IDO AA
, .
0
\' TJ'.. .ÇAO, GA!'mou ADEPTOS DO 't CENTRAO t ' , BOA PARTE DOS ''INDECI�OS'' E
J ..T PDIU OUE O NUCLEO DA UDR NO CONGRESSO E: O ''Cb:NTRAO'', COMO GRUPO,
r 'I""'VF.SSE 2P.0 VOTOS PARA APROVAR SEU TEXTO BASICO. EH POSSIVEL QUE O
r.�r-.� -::o GAIA E APROVE o 'I'FXTO
DEFENDIDO PELO SENADOR MAP.IO COVAS E �
1
t
•
j\
D('
I CENTRP.O I
",\IC!,]
FIQUr.:�� ISOLADOS t AMARGAtmo MAIS UMA
UDR
A
E
'.·
·
• , .·· • c, r-i,. •
A� E�"'TJDADES QUE CO>!POF,}-� A CM··;PANHA NACION AL PJ:;LA Rl!:FOF.J,�A AGRA
". "-C;f:.A- (CO:-!TAG, CU'l', S,t:;'1-TER�A, CPT, ABRA, INESC, IBASE, ETC.), EM
�. , ·1 �-J': ':'(' -: rvur;GADO ANTERTORn:NTF.:, f)f:CIDIRAM, COMO PONTO DE PJ\RTIDA,
, 'l"!,1 �'.O'íl·JNTO DA CONS'l'ITlJV!TE, A APROVAÇAO DO Tli:XTO DA SISTEMATI"'
::V f'f, D.f\, A PARTIR DELP., E ATRAVES DE DESTAQUES GARANTIR NA CONSTI
' :'i',C' l, l,t�l' '...S PONTOS l;'lJ,'.\)A!·lENTAIS, i'IAO ACOLlllDOS PELO RELATOR E QU!!;
:· ...... F�· 'J\)•"1'1· l)J\ r-:t:F.Nl't/\ l'OPULJ\l� DA ctmA De: 1 ,? MILl!AO DE ASSINATURA S.
O CP.::'I'P.t.O, A UDR E GRAIJDF' PA RT& DOS INDECISOS, ESTES CONSIDE•·p r'tf; 0 FH,L flA T3ALANCA f)A ANC, N:n:Nf)Il\M A INTOCABILIDADE DA PROPRIB11 i\1 i· l '!·;()l)U'l' IVA [�, Sfo:M Acoimo' J,'J\T/\LtlbN'I� APROVARIAM o TEXTO BASICO DO
c1-:::'f"'1•(\ n:PF'DINDO QUF. FO8S8 A/\ vn'T'J\CAO o TEXTO DA COMISSAO DE SISTE
;. '1. i(.', l1 • .'l•.rlTlNl>O ,\ ro�;1;r 1 1TT.Il'1\l.it•, 11F' VI'l'ORIA, o PRESinF:wm DA UDR,
: , ' ,: l ,l 11
'A 1 ·\I \l), ,,:Nl)lll�l-:c�:ll t!M' t:1 :, ;oc J /\1_'()(,: ri H".PJ;:l)] Nf)O QUJ\ T,(lUT•:n PROPOS'l'A
.
' i l'f,tl 1· r 1 :,.;1,; A NAO l)l·:t;J\P!�OP,.lA<;A() ú QUJ\l,QUJ.::R Tt't'ULO D/\ PRO PRH:UADE
l . 1 1 :', •
, (' I.JI l: ''l\'..l' p l'OV/1_�;, J\(")!; PAi�'l'lDOS Dl:: f,;sQUI::JW/\ .r: Am1 OUE; DEF'ENt r:,r.· l O, OWl'l·'.i\ l'OS'l'll J:/\ l!AO f�L.S'i'OlJ SENA O PI�ODUZIR UM TEXTO QUE,
1 •
',. ,; 1\ 'f,.'i'; 'J'f, T�/\'l't,,;F:!\'l'() r-:�·,,r,:cIAL J\1\ PIWPRIBDADE PRODUTIVA, NAO A
1 ·.r11:;t�l '1'1V1•:J. 1)1•: n1,:t;/\l'l-Wl'l-�IJ\c;AO C/\t,O NAO ÇllMPR/\ /\!; EXlCf·:t·lCl/\S
! 1 ', . .'! l 'J/\i, /\/\ 1-'U!JÇ/\O SOCl/\1,. Lt:1'/\ l-'Of-�T·-�lJL/\ÇAO GANHOU GRJ\t-íDE PAnTE: DOS
1::,,t-f'l.{(J�:, PAR'l'8 DO ''CP.N'l'I�AO'', �'.ARIO COVAS E SEUS ALIADOS, OS PRO: . : :'T�TA�' I' OS PAR'1'IDOS [)F, ES(llJF:RDA., F:S'l'b;S, POR NAO TERE!'-1 OUTRA AL'-: .. A:'IVA OCF: VIARILI?.AS:-iF A VI'l1OltIA DAS PROPOSTAS DEFBl�DIDAS PELAS
l. .'"1'.J,fPS f1A CNRP.•
Pr:: i\CORDO, O TEX TO DO ' 1 CE;\.TRAO'', CAPITANEADO PELA UDR, FOI AA
: . ··- 1'' \''"''i'AÇ/\O, TR!!f)O T'() OU'T'RO I,1\DO OS DF:PF,NSORES no ACORDO. POR
.. ,..,';"S
,..
·'AVO�/\VEI8 T, ?-1? VOTOS CONTRATnos r� MAIS 37 ABSTENÇO8S
.. �/ M('f,)' o TP.XTO PASl':C DO '. c1:;nTRAO'' NAO COHSI�GUIU A MAIORIA
.,,..,, .. �,/, VO '1"AC AO, 1S 5"1/ <1 ?-•P:9 ,f,g ''CEl'-!TRAO'' OD'l'F.VF. 23'/ VOTOS
'.' ]'.: r �?5 VO'T'O8 co;!TP./\, t1J\T[i :.7 A!lS'l'F:NCOL-,:S(26:? VOTOS). V1':RI.,, -!'; , rr:'T'/\O' DUM, DEr�1w·rr-s cm:s fCUTIVAS DA DII�EITA :rnSSA (1UF.STAO.
f!I· :'11'1 f'():1 1·r.x·rof. f.(I,'. I' 1 f;pl]'f'/1 Oll'l'f-:V8 o MINIMO DF; ?8 VO'J'OS, FOI
· .,, i. VO'l',\l'J\t') O 1'1•::•:']'() 1 1/\ :;1:;·1•1,:n/\'l'Li',/\(,:Ao. NA'l'f,:1.:c1-:tR/\ VO'l'/\(;AO, OIJDE
: , I ' 'I() l·'f, Pn:PtJTA l.!;Rf, n 1'!'.:X'['O nA COMISf.AO l)F, SIS'T'F.MATií.',/\ÇAO, o
1 ' 1 . "/, ,, r n ['()VAS r,: os f;l· l·'l•:m:rir-!P.;, no /\COIWO, 1'/\R/\ F'()J.�ÇJ\R os r/\RLJ\t.�EN
:: l'.'l 1 !·' 1 '1:·f,1; J\ /\P()l/\l,1-:t' o 'l'l•:x·p() IH) /\t:()RJJn, vn'J'/\lx/\M CO�l'l'lU\ /\ t;rti'l'f,J1 /1,i,:r,u, IIJJl'J'O COM O lll,OCCl 1>/\ l IW·:T'l'/\(' 'Cl·:N'fR/\0''). O 'l'8X'l'O, GNTAO,
. :,1.,1 1 :'!',. li) POR "'1.(.'.) VO'ro,;, I· ccr,:1110 l·'/\V(H:AVEL J\ 1-;1,F, /\l""'f·,l!M, 1�9
1 ,· 1�;
lll-. .'1\() /\Tl�Ihll'!fl()fi /\Mi 1.:;11111-,1:1,/\/� I·: cow:'J'l'l'Uitl'J'l·:S t1/\I�; l'l,:O1
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Drasilia, 25 de abril de 1988.

CürO!:i /\miqos:

O INESC vem, atraves desta, comunicar a essa entidadea criação
do Co111it0 l11l<'111<1cio11.il de Apoio às Vitimas da Guerra na Nicarágua,
que eslá empenhado em promover um respaldo internacional de persona
lidades e entidades, a fim de criar um ambiente favorável aos esfor
povo
ços de paz e colocar um fim definitivo à guerra, que aflige o
n i caragticnse.
O CorniL6 publicou, recentemente, um documento
intitulado
"Llamamiento" (em anexo}, que coloca claramente a urgência de se fir
1�
n r um apoio dccidiJo as vítimas, que u guerra tem causado na Nicar!
gua.
Conforme o documento, desde 1980 a guerra, além de ferir a
dignidade, indepcnd6ncia e soberania do pais, já fez cerca.de 50 mil
vít im.i:;, <'11ln' 1n.1i:; d(' 2G mil mc�rlos, () mil seqüestros e 250 mil de
sabrigados. Os enfermos somaram mais de 12 mil e os feridos, àmput�
dni.; r i ncapac i t n<"10s, ., l i nqrm cerca de 5 mil.
Dt'tin.i I q,1111.1, os 111cml)ros:.· c.1O _Ct>mltê Internacional, presidido
pelo Dr. Bruno Kroisky e integrado por dirigentes, artistas e out�as
111'1 son.il icl,1cl0s, 1·n11vc1(·,1m ,1 romuniclaélr internacional para enviar car
l,1:;, tc'l('(Jldtn<1:;, l( 1 i<'X (' ptOI\UnciamcnLOS à Embaixada
da Nicarágua
(SCS, L·:<l. AnL011io Vc-nfrncio da Silva - 132 andar - CEP 70.302 - BRAS!
1.1/\/tll•' - 'l',•lí'x: 1,l.! l'l') 1-:N111 IIH), c1t6 o dia 27/04, pr.cfcr:-cnclalmente,
<•mpcnlwndo, 'assim :,11c1 so I idar .icdadc ao trabalho de paz, que será re
11111,1 ldn 1�11t rr () l:t)Vt'l 110 d.1 R0pí1hl ica dfl Nicarágua e a resistência, na
p1·óximo dia 28/04.
Esperando contar c o m a adesão dessa entidade, aproveitamos
11,11.1 mn11ir0sl.11 11cn,1,ni, .:111Lrcipndos a9r,1decimentos.
1

iosamente,
g

fl��t�

Assessor de Direitos Humanos

I .. M

i Í,-
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Vl.

SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR

per-lodo !98� ê\ 1986 fuer·un dana.das 15 instalaciones
Durante el
lnfanliles Rurales
(SIR>, Comedores
sociales entre S�rvicios
Jnfantiles Rurales <CIR> y Delegaciones del Instituto Nacional de
Seguridad Social Y Bjenestar.
El valor de la destrucción llega a
las 601 450, 1 6 dólares correspondiéndcle a los SIR 496 815,12 y a
No se incluye en estas cifras ias tres
los CIR 56 965,82.
instalaciones d�struiddS en 1987;
un SIR en 1� región V, un CIR
on Zelaya Central y olra C!R en Zona Especial III.
Esta deslrucción de la contrà dejó pr1vado de atención social a
un total de 1 709 n1�ns m8nores carrcsrondiéndole a los SIR 620 y
,:, l nc:; r. T R � rigo
t
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cuantiosas sumas para financjar los programas nuevos para atender
los despla;ados de guerra,
huérf�nos de guerra y pensiones a
familias de caidos.
h1 31 de d1ciembre 1987, se c1.1entan 25CJ 000 desplaz.ados de guerra
que;, signi!i.c:a más de Lln �..,. d1: la población del mismo êino.
El
J t,!SSBI ha c1 tendi do ;;,. µar -t. 1 r de
1983 de esta suma, en promedi o,
�nualmente más de 100 000 personas.
DESPLAZADOS DE GUERRA ATENDIDOS POR
lNSSBl POR ANO

/

NUMERO DE PERSONAS
·---------A�O
-----------------------------------------------------1983
1984

1985
1986
1987

91
142
120
96
80

030
980
324
999
566

FUENTE; DIRECCION GRAL. PLANIFICACION
INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR
( l NSSB I >
Se estima que el Gobierno ha invertido más de 32 millones de
dó] ares C?-n comprõ de lid'rr unds,
c:rédi los,
construcc iones de
v1viendas, puestos sanitarios y educativos, atención alimentaria
y otros sc'rvi c-i o� �.. oci al r>S pai-a surnj ni strarle las condiciones
mín1rnas a Joc.;, rJi-,r:,pla:::,"ldDs dr· 9uk'r·r-,;;i. .:iler1didos por· el INSSBI.
11 410 huérfanos
N11r=>�;tro µLtl-Jblo hr1 <.::,Llf·r·idu l1dsta c1ur1l
rle 1988,
produc to de acc: i or112s cr 1 m1 nal es de leis f uerz as mercenar ias contra
la población civil.
El Gobierno gasta grandes sumas en pensiones
pnra eslo!:', l111ér-fc:H1os; !.',ólu en 1987 SC? gc,1sló 516 324,1 millones de
e órdobas.

.,

V.

EDUCACION

Para el per1od6 comprendido del a�o 1984-1987 la educación a la
población se ha visto seriamente afec:tada. por la guerra de
uyr·&sl.ón q1..1e ha dejadc> cc1mo resultado una pérdida material de 1,2
millones de dólares que 1ncluye la destrucc:ión total de 46
escuelas y 21 escuelas da�adas y por la mism� cau�e se h�n
c.�rrado 620 et.1. ui? l ,"ls y 8'10 col ec.: t 1 vo� de educ.:a.� .i wr·1 de adul to-::. 1
quedando un promedia de 60 740 alumnos de primaria
(11� de la
matricula inicial
promr,;,dio del
periodo analizado) y 30 120 en
E:!duc�ci6n ("11=> .:irltlllo!::, sin l?duccu::ión, pr1r1Li!Jêslmente en l.;,.s zonio1E
r·urales de las rey1.ones
1 1
v,
V!,
re:g:iu11,:-s-,,; outónom.:i.� rlc:>l
atlântico y zonas especí�les.
El númer·o de al umnos po:-· l <"> mi 1 hc1lJ 1 lantes di sminuyó de 3 077
alumnos en 1983 a 2 755 a1umnos en 1987
(-10%) producto de la
destrucción de
escuelas,
como
de la
integración de las
�studiantas a la defensa, trayendo corno resultado una di$minución
de la tasa de e5colarizaci6n que de 73,7¾ en 1983 bajó a 70,9� en
1987.
Además d� tas pérdidas materiales se obtuvieron pérdídas en vidas
humanas como es el asesinato de 126 educadores y 630 estudiantes;
el secuestro de 49 ma�stros y 44 alumnos as! también resultaron
heridos 23 maestros y 30 alumnos.

e

El
personal
docenle por cada 1 o 000
habitantes ha ven ido
d1sminuyendo � partir de 1984 que era de 143_docentes y para 1987
fue de 124 docentes como prqducto mismo de ll guerra de agresi6n.
Ademàs, la guerra obligó destinar mayores recursos a la def�nsa,
disminuyendo las posibilidades de pagar mayores salarios a los
los docentes;
esto conllevó a un aumento en la tasa de deserción
\
de dicho personal.

INDICADORES BASICOS DE LA EDUCACION

Anos

1983
1984
1985

1 01:1,.(.,

Tasas de Esco
l ari z ac i ón d e
Educ. Primaria
y Media <¾)

Personal Docente
Por Cada 10 000
Habitantes

Alumnos por Cada
10 000 Habitantes

------------------------� ------------. -----------------Brutc3

Neta

73,7
71, 3
71,0
,L.q. 8
70,9

56, 1

53,5

51,3

54.6

Incluye
Maestros
Populares
211

143
124
123
l .:'.: ...,

Sin Inc.

M�estros
Populares

75
79

75
77

lncluye
Educ. de
Adultos

Sin Inc.

3 077
'"'
� 868
2 741
2 738

2
2
2
2

-�

Educ. de
Adultos

533
459

423
381

1987
-------------�-s.q,o
------------------·-----------�=-------------------T" "?

-=--�e:

'")

A10

FUENTE: OFICINA DE ESTADISTICAS DEL MlNISTERIO DE EDUCACION CMED)
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salud, hay �ue agregar la destrucc1on
del
persc:mal,
of1c1nd"" que en su
millones de dólares de pérdidas.
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de amaulancici�, tran9porce
conjunto suma.n más de 2, 8

Como,eJemplo, la zona del Cuá, al 1çi1..1al
que otras mucnas, t:!11 10
�ona norte y centrdl del pais, ha sido muy afectada por la guerra
D€ los cinco puestos de salud existentes,
contrarrevoluc1onaria.
dos han sido q1Jemados tres veces y el de Santa Rosa fue destruído
Go�1erno ha recontruido estas
en otra ocas1ón.
el
Cada vez
n
1nst.alacio es.

DANOS MATERIALES DIRECTDS EN EL
AREA DE SALUD, 1980-19 8 7

--------------------------------- ----------------------REGIONES
PUESTOS DE
AMBULANCIA Y
CENTROS DE
SALUD
Y ZONAS
VE�ICULOS DE TRABAJO
SALUD
--------·�-. ---------------------------- --------------------------

!

1

V

1
l

II

VI
RAAN
RAAS

Z.E.III
T O T A L

5

6
1

1
2
29

6
-----------------------------3--------------------- -------------

R()AN: R�yión A1'1tt:>no ina Atlántir.:o Norte
RAAS: Región �utónom� Atlántico Sur
Z. E. : Zona Espc:?cial

Desde 1980 a d1c:iembr·e de 1987 la co,1tra ha asesinado 25 médicos,
Desde la misma fecha la contra ha
secuestrado t? y heriao 18t?.ses111..1do 9 1-:nf 1 >r m�ras, :::,ec:uestraons 6 Y heridos 7.
La guerra es la causa de desnutric:ión en la población campesina,
debido
a
los
niRos,
masivos
10s
esoecialmente
entr 0
.-.L--.i.:._,._d� . l.:1
'
�-,, -. .
_
,_.,. e>.'"""...-.-,.
;:ll".)rA�iÓn
.... ·--·-.
,
-·=m�--..
""""
to
a1ri<..1.>ll..,-A
ljLI�
inar1a
:
vo.Lwc1r.
c:ontrarre
y
t.amoitá,,i 1 0 tlc::"g.::-d""
;;. loc: n11<=>vnc; asentamientos los alimentos
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___
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4
De t gua l manera \i'l
..;ec tor agropecur.1r 'I. o y -f or�stal
ha dedado
µ1:::f"·d 1 do� ae produc.:..,_ u'.111 fJOr UC,t; ..:. l r-l, '.3 mil l ones Oàl"'rl un 71 , 2,.; del
·ut�l do r•��CrlA� on 1� oroducc1ón.

� PERDIDAS OE P�ODUCCION POR LA AbRESION IMPERIALlCTR
1980-1987

---------------------·-------------·· -----------

US$ MILLONES

SECTOR

ngr1cultur� y GGnaderI�
Madera Forestal
Pesca
Mineria

359,8
258,7
59,2
24,9
166,4

Cons.trucción

------------------------------ -----------------------------------TOTAL

IV.

869,0

-

SALl.1D

r'
Triunfo
La salud pública hasta
de la
Revo 1 uc i ôn. se
caractcrizaba por la inJusticia soc1.al.
En el país hab!a 189
6
v .. .!-�.1 ..1.. 1t1édicoo de lo& tualP� más
Q\:?j_''-ôõi dt, �:_,:.;�:.�.
El
83% de la población infant1&
infant1l era de 1�0 por m1l.
padecfa algón grado de desnutriciOn y enfermedades como el
saramp1ón, la tosferina y la diarrea eran la principal causa de
11,ue7tr':! en los 111 ê{os.
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Actualmente hay en �1
pais "30 hnsoitales.
De estas dos se
L.Onstruyeron dE"'sput!•c; dt�l tr 1.unfo de la R'12volución.
En 1980 se
cr ear on
la!!> \;111 d,Jdes dt:> rehidratar: í ón oral ( URO) para detener
oportunament� al peligroso sindrome de la diarrea en los ni�os
,u�s pcqueÕO!;,.
PcH'cil
1987,
los
t89 µ1wstos de atención primaria qL1e habia en
De ellos 468 son los puestos de salud
!979, ya eran 6U6El nómero de médicos se
<peque�os y en ionas mán aisladas).
las consultas
inc�ementó en un 50¾: el de Rnfermeras en un 211¾;
rned1cclS en un 300'¼ y }ç1 mortalidad infantil se r�dujo del 120 par
mil a 75 por mil en 1983.
se ens��a
en la
la contrarrevolución
t984
A partir de
ado
más
mortere
quemado
o
La contra ha
1.nfraestructura de salud.
es
de
2
millon
mado
d�
aproxi
costa
1e 52 unidádes dF s3lud 1 con un
.
32
as
1
De
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saturada capac1d�d
vivienda, etc).

de

servtc1os

sor1ales

(salud, transporte,

El objettvo de elevar
P-1
nivel
de vida del pueblo ha sido
afectado ser1am�nte por la guerra de agresió n en todas las áreas
5oc1ales; asi
por ejemplo, en la salud la contr� ha destruído 29
puestos de salud y se han tenido que abandbnar 99 puestos por
falta de
seguridad para
el personal,
dejando de · atender
aproximadamente a 300 mil personas,
una cuarta parte de la
A pesar que el Estado ha
población de las zonas de guerra.
reali�ado esfuer�os para na dejar desprotegida totalmente a esta
µuul..-.1...iú,, 1...c:1mpes1na,
la falta oport1.
. .1na
. y perma.nent:e de servic:ios
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Jesclrrollo económico dei país a mediano y largo plazo.

lI.

VICTIMAS HUMANAS

De un total de 24 532 víctimas de nuestro pueblo, 2 688 (11,0�>
ninas menores
de 15 anos y 2 821
(11,5%)
corresponde a
El Gobierno imperialista ha dejado en la
correspo11P11? a mujeres.
orfandad a 11 410 ni�os y a 2 313 discapacitados <de los cuales 2
147 ya están
recibiendo pensiones del
Gobierno con el resto
que dando como l"·eci entes que pro11tamente recibirán pensiones
Laint>ién. Otr·us 1 012 personas han sido lesionadas por- la guerra
(pérdidas
de
miP.mtJros,
etc.)
por lo cual
ha.n recibidQ.
indemnizacianes del
Gabierno.
As!
entre
discapacitados �
les1onados hay un total de J 3�5 personas.
0�1 total de vfctim�s üe nuestro pueblo 9 669 son campesinos, 720
�$Ludi�ntes,
599 obreros,
248 técnicos,
203 educadores, 63
me.'. "cos y 13 C130 de otraG ocupaciones.

TOTAL DE VICTIMAS OIRECTAS DE LA AGRESION IMPERIALISTA
CONCEPTO
Nucstro Pueblo
Contra/Rev.

MUERTOS

HERIDOS

SECUES/CAPT.

1/
TOTAL

h

760

10

546

7 226

24 532

19

269

4

134

2 290

25 69::5

680
9 516
50 225
26 029
----------------------------------------------------------------

TOTAL
li

14

1980 al 31 de Diciembre de 1987
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Mapa revela
Ação solidária
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Um balanço
dos Direitos
Humanos
no Brasil
Encarte

E chegamos ao fim de 1995 ...eis que
chega 1996. Primeiro ano do governo de
FHC, nova legislatura, com grande reno
vação do Congresso Nacional. Apesar de
tantas novidades, o que se viu foi uma
continuação de coisas muito velhas, al
gumas, com um grave aprofundamento.
A violência é o dado mais perverso desta
questão. Aumentaram o desemprego e a
fome. Dados dos movimentos sociais re
velam o aumento da violência contra cri
anças e adolescentes, de ações ilícitas
praticadas por policiais civis e militares,
do suicídio entre os índios Guarani-Kai
owá. A questão ambiental deixou de ser
assunto de interesse, passou a ser tema
secundário, nenhuma grande tragédia
para registrar. Será?
Mas nem tudo é problema. Coisas boas
aconteceram. Os movimentos sociais con
seguiram alguns ganhos: junto ao Incra,
a garantia da retomada dos assentamen-

tos extrativistas - uma proposta que há
muito estava colocada de lado pelo órgão;
junto a Câmara dos Deputados, a garan
tia de que não prosseguirá o projeto que
previa o rebaixamento da maioridade pe
nal de 18 para 16 anos; as rádios comuni
tárias se organizaram e estão buscando a
legalização - afinal o ar é de todos nós;
pequenos produtores buscam melhor de
finição de sua participação no Mercosul;
a Açãe"dã'Cidadania fez um levantamen-�..
to da solidariedade no país e o saldo é de
mais de duas milhões de pessoas atendi
das pelos comitês e outras entidades. A
solidariedade ainda é uma grande merca
doria de troca, venda e doação, gratuita.
E já que estamos em final de ano, fica
aqui nossa esperança de que seja a com
paixão o sentimento maior a mover todas
as decisões voltadas à diminuição da ex
clusão. Adeus ano velho, benvindo ano
novo...

O sistema financeiro, as
instituições públicas e o resto...

O enxugamen
to do Estado e
a idéia de que o
mercado pode
trazer refações
econômicas
mais competiti
vas e igualitári
as caminha no
rumo incerto
do aumento
desmedi.do da
mortalidade
infantil, do
êxodo rura� do
desemprego,
do trabalho
escravo, da
fome...

Acabou o ano e podemos dormir
todos tranquilos, o sistema financeiro
está salvo, graças ao governo FHC. Com
o Programa criado especialmente para
incentivar a fusão de bancos - Nacional,
Econômico e outros - não foi colocado
em risco a credibilidade deste setor. Afi
nal, o que são R$8 bilhões quando se
trata de salvar a economia do País? Esse
dinheiro do contribuinte tem feito os
banqueiros dormirem tranquilos. Fica a
dúvida se um banco pode, afinal,
quebrar.E a lógica que justifica o salva
mento da economia é a mesma que não
é capaz de dispor de alguns milhões para
as misérias sociais?! O argumento é que,
sem credibilidade não teremos crédito
externo e o sistema financeiro não po
derá financiar a agricultura. o comércio
e a indústria, já que todos tirariam seu
dinheiro dos béll)cos para aplicar em ouro
ou outras mercadorias.
Resta saber quem retiraria o dinhei
ro dos bancos, pois a população brasi
leira, em sua maioria, estâ com saldo
negativo nos bancos, quebrada mesmo.
E a miséria começa pelo próprio gover
no que, mesmo tendo recursos alocados,
não se deu ao trabalho de gasta-los ao
longo do ano.Vejamos os seis primei
ros meses do atual governo: o Ministé
rio da Justiça tinha, previsto em seu or
çamento, R$64 milhões para implanta
ção dos Conselhos Tutelares. Não fo
ram gastos quatro milhões. O Incra ti
nha autorizado para implantação e con
solidação de assentamentos R$44 mi
lhões (mais até do que o solicitado, R$35
milhões), dos quais foram gastos R$4
milhões, ou 1 1 % dos recursos.
Essa ausência de investimentos efe
tivos para os diversos setores sociais é
consequência da falta de prioridade nas
políticas públicas. Ficou para o Corou-

nidade Solidária a responsabilidade de
viabilizar uma proposta social do gover
no... Sern respostas. Aumentaram os ln
dices da violência no Pais em mais de
50%. A impunidade reina absoluta, ou
quase, em todo o Pals. E ainda assim, o
governo "comprometido" com o so
cial nada propõe. Nenhuma única ter
ra indígena foi demarcada pelo novo
governo.
A politica econômica que está sen
do implantada tem, como único objeti
vo, a manutenção da estabilidade da
moeda. A exclusão social dela decorren
te é considerado como um ''mal neces
sário". O enxugamento do Estado e a
idéia de que o mercado pode trazer rela
ções econômicas mais competitivas e
igualitárias caminha no rumo incerto do
aumento desmedido da mortalidade in
fantil, do êxodo rural, do desemprego,
do trabalho escravo, da fome ...
Mas nada caminharia no Executivo
sem o seu escudeiro fiel, o Legislativo.
Nenhuma única matéria, que não fosse
de interesse direto do governo, foi dis
cutida e aprovada pelo Congresso este
ano. Algumas matérias, de impacto me
nor, conseguiram passar de uma Comis
são para outra Uma base parlamentar
forte?! A relação entre Executivo e Le
gislativo foi tão intensa que, em alguns
momentos, ficou a dúvida se era ,o go
verno que detinha a base parlamentar ou
se a base parlamentar é que detinha (ou
ainda detem) o governo. E ambos assi
naram embaixo sobre suas reivindica
ções e solicitações: cargos, salários, fisiolo
gismo, salvamento de bancos, etc, etc, etc.
Para onde foi a CP! do caso Sivam?
A manobra que tirou o caso de uma in
vestigação mais profunda, foi a mesma
que pode salvar o banco Econômico.
Uma mão lava a outra, ou como dizia

O Leitor Opina
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Sou membro da Pastoral Carcerária Dio
cesana em Rio Branco, Acre. Há três anos de
sempanhamos a evan�elização na Penitenci
ária Dr. Francisco D Oliveira Conde, onde
detém 400 encarcerados ... As pessoas que
constituem a equipe são oriundas do meio
popular .... para um desempenho eficiente, ar
ticulamos com o Centro de Defesa dos Direi
tos Humanos. Penso que o Inesc possa con
tribuir, ..., favorecendo, inclusive, ao impul
sionamento da Campanha da Fraternidade,
1997, quando estaremos aprofundando o
tema: "A fraternidade e os Encarcerados". O
abraço fraterno e amigo.
Irmã Maria Thereza Corrêa - missio
nária Jesus Sacrificado • Pastoral Carcerária/
Diocese de Rio Branco (AC)
Solicitamos a inclusão dos vereadores
desta Casa no Cadastro para recebimento do
Boletim Informativo do INESC, conforme re-

lação anexa. As matérias abordadas são de ex
trema importância a atualização do legislador.
Atenciosamente,
Airto Ferronato - presidente - Câmara
Municipal de Porto Alegre (R.S)
A lógica e o bom censo recomenda, que
todas as votações que envolva, alterações cons
tantes na Constituição, deveria os Senhores
Deputados e Senadores, votarem em aberto,
nada de voto secreto, para que o povo, especi
almente os eleitores saibam como decidem os
nossos Representantes em assuntos de interesse
da Pátria e da população.
Luiz Diogo Ferraz· Paranavai (PR)
Um feliz natal e 11m ano novo de paz a
tQdos os amigos e part.:!firOs do INESC. Em
1996 continuaremos ll1ta11do por justiça e
democracia. Esperamos contar com todos
nessa caminhada.

Roberto Cardoso Alves, é dando que se
recebe. E assim foi. Humberto Souto, um
caso nebuloso de envolvimento com o
ex-deputado João Alves (um dos sete
anões do Orçamento) e um dos pilares
do governo Collor, teve seu nome apro
vado para ministro do Tribunal de Con
tas da Uníão.
Como primeiro ano, o Parlamento
respondeu rápido a muitas questões.
Ressalta-se o intenso trabalho das Co
missões de Direitos Humanos e de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias. Em compensação, a Comis
são de Agricultura caminhou muito pou
co. Uma bancada ruralista, voltada para
defesa dos interesses dos grandes lati
fundiários obstruiu o trabalhe, dentro da
Comissão, no Congresso e, especialmen
te, junto ao Executivo que seu curvou
perante sua força e concedeu anistia às
dividas não pagas pelos grandes produ
tores, entre várias outras regalias conce
didas para que votassem em temas de
interesse do governo.
Neste primeiro ano de governo FHC,
do Parlamento e dos governos dos esta
dos fica como saldo a urgente necessi
dade que temos todos de prosseguir com
a mobilização social, continuar com a
pressão para que o governo se reúna com
a sociedade civil organizada e discuta
propostas conjuntas. Temos que estar
mais próximos de nossos representan
tes, controlar mais de perto suas ações.
Sabe;nos que sobre o Executivo e o Le
gislativo, mesmo com todos os proble
mas, hã controle sobre suas ações. É pre
ciso que o mesmo controle existente so
bre esses dois poderes seja estendido,
urgentemente, ao Judiciário. Se busca
mos o fim da violência e da impunida
de, temos que ter uma justiça que seja
para todos, transparente e âgil.
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Há muito pouco a comemorar

Ronaldo Brasiliense
Jornalista

O primeiro ano do governo Fer
nando Henrique Cardoso, no cam
po dos direitos humanos, ficou de
vendo à sociedade.
A história registrará que FHC
colocou um ponto final na ques
tão dos des'!Parecidos políticos du
rante a ditadura militar, mas des
tacará a chacina de Corumbiara,
em Rondônia, onde 9 trabalhado
res rurais sem terra - inclusive uma
menor - foram barbaramente assas
sinados pela Polícia Militar, no
maior massacre de posseiros da
década de 90. Os dados prelimi
nares colhidos pelo Movimento
dos Sem Terra apontam 34 assas
sinatos no campo em conflitos pela
posse da terra e dezenas de pesso
as incluídas em listas de "cabras
marcados para morrer".
Mesmo no Projeto José Gregori
- que garantiu indenização às fa
milias dos desaparecidos - houve
falhas. O governo, por pressão mi
litai-, rejeitou qualquer possibilida
de de garantir indenização às fa
mílias dos que morreram na luta
contra a ditadura e se recusou a
prestar qualquer tipo de colabora
ção visando à localização dos cor
pos dos desaparecidos políticos. O
projeto excluiu dos benefícios,
também, os brasileiros desapareci
dos no exterior.
A formação de um grupo inter
ministerial para combater a práti
ca do trabalho escravo no Brasil
foi cercada de boas intenções. Isso,

porém, não impediu que a Comis
são Pastoral da Terra (CPT) e o
próprio Ministério do Trabalho re
gistrassem um recrudescimento do
trabalho servil em todo o país. Cri
anças continuam trabalhando em
regime subumano, por um prato de
comida; trabalhadores são proibi
dos de deixar fazendas no sul do
Pará, desmatando a floresta sob a
mira dos pistoleiros. E não há nin
guém punido.
A violência policial nos gran
des centros urbanos - principal
mente no eixo Rio de Janeiro/São
Paulo - é alarmante. A Human
Rigth Watch registrou 336 civis
mortos pela Polícia Militar paulista
e 191 assassinatos pelos policiais
fluminenses. No caso carioca, ain
da, o horror dos seqüestros em to
das as camadas sociais. De bom, a
Caminhada da Paz, dia 28 de no
vembro, onde a sociedade civil,
única, fez urna marcha de protesto
contra a violência no estado. De
péssimo, o exílio forçado do soci
ólogo Caio Ferraz, ideaJjzador da
Casa da Paz, de Vigário Geral, que
ganhou o 1 ° Prêmio de Direitos
Humanos do governo Fernando
Henrique. Ferraz deixa o Brasil
para não ser assassinado.
O ano se encerra sem que o pre
sidente Fernando Henrique Cardo
so tenha conseguido lançar seu
ambicioso Plano Nacional de Di
reitos Humanos. Enquanto isso, os
casos de tortura contra presos pro
liferam nas cadeias públicas, pre
sídios e penitenciárias do país.

Pau-de-arara, afogamentos, cho
ques elétricos, espancámentos,
tudo o que todos pensavam estar
morto e sepultado com o fim do
regime de 64. E os grupos de ex
termínio continuam em ação. Mas
sacrando meninos e meninas de
rua, prostitutas, pobres e favelados.
Retrocesso, mesmo, houve na
questão indígena.
O ministro Nelson Jobim, da
Justiça, anunciando alterações no
decreto 22 - que definiu os critéri
os de demarcação das terras dos
índios - e a Funai, falida, com uma
atuação apática no que se refere à
demarcação e homologação de re
servas. E a fome atingindo mais de
100 mil índios em todo o país.
Mais grave ainda: o aumento
acelerado dos suicídios entre os ín
clios Kaiowa-Guarani, no Mato
Grosso do Sul. Foram 54 suicídi
os no ano, um triste recorde. Não
houve, também, qualquer avanço
no processo de demru-cação da área
Raposa/Serra do Sol, em Roraima,
dos índios macuxis.
Um avanço significativo, a re
gistrar: a criação da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, presidida por Nihná
rio Miranda (PT-MG), que se
transfonnou num ponto de referên
cia, um desaguadouro natural das
denúncias contra atentados aos di
reitos humanos em todo o país.
Pouco, infelizmente, diante do
muito que poderia ter sido reali
zado.

O ano se
encerra sem
que o presi
dente Fernan
do Henrique
Cardoso tenha
conseguido
lançar seu
ambicwso
PlanoNacw
nal de Direitos
Human()s.
Enquanto isso,
os casos de
tortura contra
presos
proliferam nas
cadeias
públicas,
presúlws e
penitenciárias
do pafs
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Feliz Ano Velho (?)

Ação da Cidadania revela a
Solidariedade de Norte a Sul do País

O saldo
preliminar do
Mapa da
Solidariedade,
realizado pela
Ação da
Cidadania,
contra a Fome,
a Miséria pela
Vula é de que
cerca de 150
mil pessoas
promovem ou
realizam a
Ação, atingin
do mais de dois
milhões de
beneficiados

A solidariedade tem números,
gente, gosto, cores e milhares de di
ferentes propostas que correm pelo
País. O saldo preliminar do Mapa da
Solidariedade, realizado pela Ação
da Cidadania, contra a Fome, a Mi
séria pela Vida é de que cerca de 150
mil pessoas promovem ou realizam
a Ação, atingindo mais de dois mi
lhões de beneficiados.
Segundo Augusto de Franco, se
cretário do Fórum da Ação da Cida
dania, os dados são preliminares
porque ainda esperam receber mais
questionários do Mapa até o dia 29
de dezembro, quando então poderão
ter uma avaliação mais completa. O
mais importante, explicou ele, é que
esse Mapa está dando visibilidade
às ações solidárias. "Esperamos,
com esses dados, fazer um cruza
mento de informações e ajudar a
quem está envolvido na Ação da
Cidadania saber de outros parceiros
e ampliar seu campo de atuação",

explicou. O saldo positivo deste pro
cesso é que a Ação da Cidadania está
sendo retomada com nova energia.
As informações reve ladas pelo
Mapa são animadoras, confessa Au
gusto.
Os dados já levantados pelo
Mapa revelam qut: as formas de par
ticipação envolvem: prestar assesso
ria - 13% -, doações financeiras 19% - e materiais - 57%. Este últi
mo refere-se a doações de máquinas,
roupas, alimentos e outros. As par
cerias realizadas nesses três anos da
Ação envolveram associações, sin
dicatos, organizações não-governa
mentais, igreja, empresas, universi
dades e órgãos públicos. As ativida
des desenvolvidas também mostram
um leque bastante amplo: ações para
doação e distribuição de alimentos 62%, educação - 10%, emprego/ren
da - 9%, direitos humanos - 4%, saú
de - 5%, terra - 2%, entre outros.
O mais impressionante da pes-

quisa é a revelação de que as pesso
as envolvidas na Ação o fazem de
forma permanente, ou seja,•2.376
estão envolvidas desde o prfaclpio,
contra 780 que o fazem eventual
mente e 70, de maneira pontual. A
área de atuação tem privilegiado os
centros urbanos com 62% dos pro
jetos, áreas rural e urbana com 24%
e rural, 14%. E o melhor de tudo é
que 63% das ações estão voltadas
para todas as idades. Os projetos vol
tados para as crianças são 11 % e para
os que envolvem crianças e adoles
centes, simultaneamente, 11%, so
mente adolescentes são 4% e para
adultos, l 0%.
Além da divulgação das experi
ências levantadas pelo Mapa, o Fó
rum da Ação da Cidadania vai pu
blicar as "Experiências Concretas de
Solidariedade". Numa amostra pre
liminar, foram 100 experiências re
latadas. Vamos mostrar aqui algu
mas dessas experiências.

A�SOLIDARIEDADE NA AÇÃO CIDADÃ

·.

Alitnentaçãó -0, Comitê da Açã.o da Cidadania de
neficía 100 famHiJeé de autoria do.Comitê das
::--> A\maraofo� no Piauí, adquiriu,,organizou, e l,imE$tátaís do Ita,corubi, em Florlànópolis, Santa
Catarina
p_ou1.1m terreno> gomprôu semenfos,'pás,. eru<:adas
. ..
. e"carros <!e rnãc{p�ma.n�r uma· hq:rta:ql}e·b�ne- Terra - 'O Comitê Rio da Ação.dá Gidadahi� eqf
ju lho de 1995; adquiriu uµi trator �m parcetía ��om
.v '·fida maís.de,30.iarníl1as'i réénicós:;dão atonipaa Universi�ade Federal Rura l dQ Rio de. Ame iro,
t:lharl'.};�n� yoluntáriae âlgum�-r�ligió�8$�0 . ó,do TDAC� e o MST, com o objetjVo de atender
eáfw� s�btéhábito.al.imep.tát-.Qsr�ursos de iro-·
plàntação e maoutençãó da borla são provenientrês ár.eali·d e Reforma Agrária rio e.stàd9/�sta ação
·· ·
béheficj� mais de 250 familias.
tes de dóaçõ� e também (Ja destioação dé :J %·do
,,, .Fundo .� e Participação do Município {Projeto de · · San�amento e Habita_ção - Com o djnheiro apura- .:..
:� Lei aprovl:ldo pela Câmara).
db ·dii,·veoda de suc�ta._doada pela comunid�de o
Cpmit:ê):i�Ação daCidadania de lturamfl,.Mirtas..
Ocupaç�o e Renda- "Nossa a9ãQ b'!ll!eia-se em en�
Gtr:aisl�s� construindo, casas,pré-moÍdà.d� dt
, sinar .a arte (artesanato e.m argJ}a)'sem p�dír nada.
28 metros qua�radoS' pàra abrígái.círj._ç:o,famíliàf ,
)' �fu'tiôêa: As pe�as sãó confeGciohadM'pe)\) gru_carentês e ti\��éijq� <ló�� pefa t>refe�ti.lr� \/:'
�PriW:4lt Q�a��o �on.;iéreíac �qã�'ef� ap'ie,n.. ,.:· )?Fffls,reç:�"b,!}.tn cgttu�fº��r,. A .filstpna.;:fo;,,,co� ta-., .,, S;1ud�:- ?' b,., �9-.11.¾1"5 ��p1u .lt1J?h9 ad.�res, �,Agep.9,�ír'>=
·i.\.. dá]ielo V�llio Bàrre.iro,Jra]v1.aeap'AArn?�,,que · ;;e " R1ben:a'g9 8�ncp'â�:Brª-5U,. em·Natal (R}:!), fe,t, "::
..
o
<l�fe.stulJ�rculosof�ip,,tt#Hé
;neee alm.iéntaçai>'atíl
'.tt#,aedn.voWeé�se ff�ôªlh,0 désaé.J9.�_o•."'' ·.·. \ · ,. ,
·
{
. tâm é,n.tq,.[}.9i p �sto· d e.: i�M�,do l3airro,.;�'AA)lt/içll'f:;
·tJ!lpuca,ç�o··�:"��cjte\1m· .EdpijndÔ, : t&ptf wr Ed,u�.
Crm!)ça..�Q Çp.rii i*Uhiã�fpJHaVi,(\ a do�ptfipr�tl@1{
·½ ?n:,á'd<>�tt:,$. �o_, diJ:a$, .9,wiJ>.·�� 9<?Q1Pl.einÇ,ritares
·'_.ês_·á,\;_·,:• iidotam'
d\JR.i:>MQ�'J"
do�:ªa._Çáí . SCOUQ��- ».e._ ��hiI(
�SSQ,�_
�f_:"_
x,:'·C}
:,:>.:\f
: PJ
,.,..,,,. ô
..,,. tíf -F_ 'ç.,.)i
'têde;·
.p."'if
"..
',_,·:, ._o i:eef.$
· �dE(ijlÍ(li
m. ,;•.}é x., ' . Íil-fp
rt ' V, nt·': .'.· t .. \lf/\;Midt' Eift?.·
g
�
.·• ]%'., ·�:
. . ' i .· ,. ,. .z,:.. .
, «·
. ,;
ff.lJtd�f'ta�
,-,
, •
P, ::;;-.--:g, ·"�·,; "1:···�· it& .. ,;,;,;···· '"i·· ···X·.·.•.
. lh.}ll\:iilãiôi
./}f,2: ·' lÍ' .P . ãfu1!a?�i�
átjáS âe. 76 CJJ au9�m.�QQ{�ta,�§�S,
: :·t,:�6.é@}J
i',: , r.�p.f(;�;mi,�i;féi9Jz,,�êsi>,ei(óJ�9jefür90' �.cpJár. Ess'e. ,,
· tá· füoveodô.' t··· li�fão;'.dM":'listjr'�.
\f
;/>x:,.f' o·étó'=t·dês'ê'·vo1 ·aot�c· cêf .c'hfn; uni-·
àr
o,fté}esc :•.
.•?
• •.•
.
i
0
.
wwi;.E:I&f''?" ;:, B"�j '' d. ' f Miw ', ,, s,i:·'¼'��êc(' . } ? , • 'há púfu\i.in'õsi� <;».#'<
-"@n,, .,., :,:-�
I
s
m

.,. P?'.

Informativo

lnesc

Dezembro-95
n2 63

ii'

�::

�l�/Nt�t!iatã�s �iráiêesiiaf�;;;�ê
,.,Wli/f>,i,_; a t��:,,JPf!,},<t;. :f;;.. :�4�J:�.��}X' ui:(�{\

\1ptd�1tii?idiii::thr·�tit1ri\�rê,�'âilf :
:ecEW .iiisfaj�:iê,'f�lt6if:}�1':'''·
0'.Jt ""�'\�n�(,

A

; , .:,�'.?
. ,,,?-,g,,i-,,id{bw'! 1i:Jfü�[it1%t!tlfMJ'!�i

Paulo Rocha
Assessoria de Orçamento Público

O ano de 1995 acabou e esquece
ram de avisar o pessoal da Comissão
Mista de Orçamento (CMO)! Já chega
mos ao fim da primeira semana de de
zembro e nenhum relator setorial da
proposta orçamentária apresentou seu
parecer para discussão e aprovação na
respectiva subcomissão (são sete sub
comissões). Pelos prazos regimentais
isso deveria ter acontecido entre os dias
O1 e 21 de novembro, para que o Rela
tor Geral pudesse fazer a adequação fi
nal do projeto e apresentar seu parecer
à CMO. Este parecer, por sua vez, de
veria ser discutido e aprovado até 05/
12, para que o projeto fosse encaminha
do ao plenário do Congresso Nacional
até 14/12.
Não se trata de fazer uma crítica le
viana à Comissão de Orçamento, mas
provocar uma reflexão sobre seu fun
cionamento no ano de 1995. Afinal,
com 1996 anunciando sua chegada, é
preciso fazer esse balanço, na esperan
ça de contribuir construtivamente para
amadurecer a ação legislativa e a com
preensão da sociedade civil sobre essa
questão.
O aspecto mais importante do tra
tamento dado pelo Congresso ao Orça
mento da União remete ao tema que tra
tamos no informativo de novembro, na
matéria "Os esmoleiros do Congresso".
Os últimos acontecimentos indicam que
a lógica paroquial, particularista e elei
toreira ainda permanece como traço
marcante da ação da maioria dos parla
mentares, incluindo os componentes da
própria CMO. Isto, apesar de todas as
mudanças feitas na Comissão e dos
avanços alcançados com a resolução
nº 02/95 (ver informativos anterio
res).
O primeiro exemplo de nossa afir
mação está nos critérios adotados pela
CMO para a indicação dos relatores. O
mínimo que se pode exigir é a com
pleta isenção e impessoalidade do re
lator escolhido para com o respecti
vo tema. No entanto, nem sempre
essa premissa é seguida. Foi o caso da
escolha do senador Odacir Soares para
relatar recursos para a continuidade das
obras do prédio do Tribunal Regional
do Trabalho no estado de Rondônia,
cuja construção é realizada por uma
empresa que mantém negócios priva
dos com o referido parlamentar. Tam
bém foi o caso da escolha do deputado
Pedrinho Abrão para relatar projeto que
destinava recursos para o programa
"Brasil Criança Cidadã", a cargo.da

Secretaria Nacional de Assistência So
cial-SNAS, cujo titular é sua prima, a
ex-deputada Lúcia Vânia (GO). Pois
bem, dos R$ 160 milhões previstos para
o projeto, o relator destinou R$38,8 mi
lhões para 308 emendas paroquiais de
59 parlamentares, dos quais R$ 6,6 mi
lhões foram emendas de sua autoria
(como parlamentar ou como relator). A
distribuição dos recursos foi feita de
forma ilegal, pois contraria a legisla
ção que estabelece uma distribuição
eqüitativa entre os estados.
A apresentação de emendas ao Or
çamento de 1996 também reforça o ar
gumento apresentado aqui. A nova fór
mula da Resolução nº 02/95 estabele
ceu o limite de I O emendas para cada
bancada estadual propor emendas de
ações na esfera estadual, cinco emen
das por bancada regional para ações no
âmbito regional, cinco emendas para
cada comissão temática da Câmara e do
Senado para ações nacionais e o limite
de I O emendas individuais por parla
mentar. Acontece que muitas Comis
sões apresentaram emendas para
atender interesses locais ou regionais.
É o caso da Comissão de Meio Ambi
ente, Defesa do Consumidor e Minori
as da Câmara, cujo o Presidente é o de
putado Zequinha Sarney, que apresen
tou emenda para a recuperação e pre
servação do Lago Açu no Município
de Vitória do Maerim-MA. Já a Comis
são de Recursos Hldricos da Câmara
loteou quatro de suas emendas para
obras estaduais na Bahia, Piauí, Ceará
e Pará. As emendas individuais, por sua
vez, totalizaram 10.500, propondo o re
manejamento de recursos próximos a
R$30 bilhões, o que equivale a quase
um terço do Orçamento de 1996. A
maioria esmagadora dessas emen
das individuais são para a realiza
ção de obras paroquiais nos municí
pios.
Chegamos, então, ao terceiro gru
po de acontecimentos que usarei com
exemplo. Como conseqüência da enor
me pressão para a aprovação das emen
das individuais, os trabalhos das rela
torias setoriais ficaram paralisados até
o início de dezembro. Estava em jogo
a sobrevivência política de dezenas
de parlamentares que precisam apro
var recursos através de emendas in
dividuais para manter seu poder de
barganha eleitoral no próiimo ano .
A conclusão final deste debate foi
espantoso. As emendas individuais se
rão aprovadas dentro de uma "faixa
igualitária" para cada parlamentar, pri
orizando-se as emendas para ação mu
nicipal. Além disso, a Comissão não

definiu nenhum critério objetivo para
o problema. Ao contrário, delegou a
cada subcomissão a definição de seus
critérios, desde que não infrigidas as
disposições anteriores da LDO, Rela
tório preliminar e da Resolução nº 02/
95. Com isso, cada subcomissão tende
a adotar um critério diferente. É preo
cupante verificar que existe a séria pos
sibilidade, conforme encaminhamento
dado em algumas subcomissões, de
serem priorizadas as emendas coletivas
estaduais e regionais e as emendas in
dividuais para obras municipais. Con
trariando o art. 21 da Resolução nº 02/
95, que define a priorização de �
as emendas coletivas, as emendas co
letivas de Comissão, que tratam de po
líticas de governo, correm o risco de
ficarem em segundo plano. Também as
emendas individuais que foram apre
sentadas com objetivos nacionais, tais
como para o Fundo Nacional de Assis
tência Social ou a Merenda Escolar, e
que deveriam pelo menos ser aprecia
das no seu mérito, tendem a ser colo
cadas de lado, a priori, pela maioria dos
relatores setoriais.
Desta forma, podemos perceber que
a pressão dos parlamentares "vereado
res federais" tem exercido um efeito
perverso na forma de atuação do Con
gresso Nacional no Orçamento Públi
co. Este efeito se manifesta no desinte
resse quase total para com as políticas
públicas nacionais expressas no orça
mento e na atenção exacerbada à reali
zação de ações locais/específicas que
trazem ganhos eleitorais diretos. Ain
da mais, essas ações se concentram ba
sicamente na realização de obras, no
melhor espírito "governar é fazer obra".
A resolução nº 02/95 tentou corrigir
esta situação através da complexa en
genharia das emendas individuais, es
taduais, regionais e de comissão. Ao
que parece não foi suficiente, pois se
arrumou um "jeitinho" de burlar seu
espírito.
Alterar essa distorção implica, fun
damentalmente, em mudanças culturais
que devem se iniciar no seio da socie
dade. Afinal, como criticar os parla
mentares se todos, até mesmo organi
zações sociais locais, pedem e ex.igem
deles que tragam melhorias para seus
municípios através de recursos orça
mentários federais? Deixarei a pergun
ta no ar até 1996, na esperança que al
gum leitor possa ajudar na resposta. Até
lã, desejo um feliz ano novo a todos,
pois apesar dos avanço alcançados, o
que ,fica prâ trás poderia ter sido um
pouco melhor em matéria de orçamen
to ..,

As emendas
individuais,
por sua vez,
totalizaram
10.500,
propondo o
remanejamen
to de recursos
próximos a
R$30 bilhões,
o que equivak
a quase um
terço do
Orçamento de
1996. A
maioria
esmagadora
dessas
emendas
individuais são
para a
realização de
obras paroqui
ais nos
municípios

Informativo

lnesc

Dezembro-95
n2 63

Bancada ruralista e
governo: novo acordo
gais), transfere o ônus da dívida
(R$7 bilhões) para a sociedade e
penaliza quem pagou e honrou os
seus
compromissos.
A bancada ruralista selou um
O sistema financeiro, depois dos
novo pacto de apoio com o gover
escândalos do Banespa e do Econô
no, beneficiando os devedores tra
mico, utilizando a mesma estratégia
dicionais do crédito rural e prejudi
dos ruralistas, pressionaram e con
cando milhares de aposentados, ser
seguiram
uma linha de crédito com
vidores públicos e pequenos produ
recursos públicos, favorecendo a
tores, que não tiveram acesso aos
concentração de capital no setor. De
recursos do Programa Nacional à
um lado, os grandes bancos ficarão
Agricultura Familiar (PRONAF) li
ainda maiores, continuarão contro
berados para o plantio.
lando
o mercado financeiro, e de
Para entender o acordo dos ru
outro, o governo paga as contas dos
ralistas e o governo, é necessário
débitos acumulados pelas más admi
compreender a lógica com a qual
nistrações.
este governo trabalha. As análises
Essa forma de exercício políti
dão conta de que o governo, após
co, tem como objetivo esconder os
um ano, entrou em uma fase delica
resultados e a fragilidade da estabi
da para a sua sustentação parlamen
lização do Plano Real. Busca ocul
tar e, as eleições municipais de J 996,
tar a recessão, aumento do desem
colocam os interesses regionais em
prego e crise social. No plano polí
primeiro plano. Outros fatores,
tico, o Congresso Nacional, ao arre
como os interesses dos setores eco
pio
da Constituição de 1988, revenômicos prejudicados
la-se um simples cola
pelo Plano Real (caso
borador que referenda
dos ruralistas); a pressão
as ações do Palácio do
de categorias trabalhis
Planalto. Enquanto isso,
tas organizadas (sindica
ao movimento social e
tos e associações) e os
sindical, falta uma ação
lobbies internacionais
O período de presidência do PT fi'ente a Comissão de Agri
coordenada para sair
para a aceleração das re cultura
e Política Rural da Câmara dos Deputados e)'lcerra-se,
das lutas de resistência
formas na Constituição defato. dia 15 de dezembro, eformalmente em fevereiro de 1996,
localiz.adas e formar um
Federal, consolidam rei quando será escolhido novo presidente. A Comissão sob a lide
amplo movimento de
vindicações específicas rança do deputado Alcides Modesto (PT-BA), enfi'entou a trucu
massa contras as refor
que o governo responde lência da bancada ruralistci, que literalmente obstruiu os traba
mas neo-liberais. Falta a
com uma lógica que lhos legislativos.
capacidade de reagir a
Algumas vitórias/oram conquistadcis. As entidades civis pro
combina vários estilos: o
partir de uma agenda
fisiológico, quando tra gressistas encontraram na Comissão um espaço político impor
tante para colocar suas preocupações. Os quilombo/as reveren
comum
de reivindica
ta com os setores econô ciaram Zumbi. os índios protestaram contra o Projeto Carajás,
ções políticas, que colo
micos; ditatorial, quando os pequenos produtores reivindicaram sua participação nos acor
que na ordem do dia os
trata com os trabalhado dos do Mercosul, os sem-terra denunciaram a violência policial e
temas que interessam a
res; subserviente, quan o desrespeito aos direitos humanos, os excluídos do campo, de
toda nação. Talvez, ago
do trata com os interes umaforma geral, lá estiveram e/oram ouvidos pelo presidente da
ra não seja um bom mo
Comissão.
ses internacionais.
mento para mobilizar
A desproporção na correlação deforças era absurda. Em um
Alguns expoentes da
plenário
formado
por
52
deputados,
os
partidos
conservadores
amplos
setores da popu
direita se dão conta da (PFL, PPR, PP, PL, PSD, PSC e PMN) detinham 26 parlamenta
lação, mas é um bom
"fugimorização" do res (50%), os de centro (PMDB e PSDB) possuíam 17 (32, 70%),
tempo para que as lide
Executivo, no sentido de e os de esquerda (PT. PDT, PSB) somavam 9 deputados (17,30%).
ranças
das entidades so
negociar para não per
Impossibilitados de dirigir os trabalhos da Comissão de Agri
ciais progressistas se en
der. E estão alertas, pois cultura, os deputados do PT resolveram que, em 1996, vão rei
tendam e, em conjunto,
já conhecem, de outras vindicar o retorno à presidência da Comissão de Trabalho, onde
retomem a vanguarda e,
experiências, o custo fi a correlação de forças é menos desfavorável. A experiência do
invertendo a posição,
nanceiro e político des PT na presidência da Comissão de Agricultura, serviu para com
provar que essa instância do Legislativo está loteada aos interes
coloque o governo a ser
se processo. A velha má ses
dos latifundiários e grandes produtores rurais.
viço da sociedade.
xima entrou em cena:
Uelton "Mineiro" Francisco Fernandes
Assessor Parlamentar Câmara dos
Deputados

No plano
político, o
Congresso
Naciona� ao
arrepio da
Co11stituição de
1988, revela-se
um simples
colaborador
que referenda
as ações do
Palácio do
Planalto

"quem não está comigo, está contra
a modernização". Dos vários tipos
de arranjos ou reengenharia, o exem
plo mais típico de política fisiológi
ca é expressa pelos acordos realiza
dos pela bancada ruralista. Forma
da por uma articulação que retine os
interesses do latifúndio, sobrepon
do-se aos partidos pollticos, utiliza
se das necessidades do Palácio do
Planalto para aprovar projetos de lei
conforme os seus interesses. Atuan
do desse modo, apresentaram ao
Executivo um texto legislativo de
nominado de "securitização das di
vidas" (no dicionário Aurélio Buar
que, "securitário", quer dizer: rela
tivo a seguro, empregado de com
panhia de seguros), que não diferen
cia o grande latifundiário do peque
no agricultor. A base do acordo é
simples: garante que os bancos não
perdem nenhum centavo (mesmo
que tenham cobrado taxas de juros
indevidas e correções monetárias ile-

Comissão de Agricultura
de volta aos ruralistas
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Direitos Humanos no ano que
passou: Avanços e Contin.uiêlades

Nancy Cardia*
Coordenadora de pesquisas do NEV/USP

Faz uma década que o Brasil retor
nou ao governo civil. Há sete anos a
Constituição de 1988 foi promulgada
com uma autêntica "carta de direitos"
que compõe os 77 incisos do artigo 5,
do capítulo 1 "Dos Direitos e Deveres
lndiv�duais e Coletivos", a mais preci
sa e abrangente em toda a história po
lítica çjo país. Entretanto, o reconheci
mento formal desses direitos, formidá
vel progresso em termos do constitu
cionalismo, não foi suficiente nesses
sete anos de vigência da constituição
para modificar o padrão das graves vi
olações dos direitos civis, em muitas
áreas até agravado.
Seria pueril supor que no tempo
transcorrido entre a transição da ditadura para o governo civil e deste para
os governos eleitos que essas violações fossem debeladas de vez. Numa
sociedade tão hierarquizada como o
Brasil, o autoritarismo sobrevive além
do arbitrio do regime militar e está enraizado nas práticas sociais e na cultura política onde o ritmo das mudanças
é mais lento.
Se olharmos para trás, constatamos
que a mobilização e a participação política eram mais limitadas e as instituições do Estado de direito eram mais
precárias. A gramática dos direitos humanos não era seguida nem pelo govemo, nem pela sociedade e a transparência era mínima. O quadro da formalidade democrática - ainda que prevaleça na segurança pública a continuidade do "entulho autoritário" - e as
mudanças legais fazem diferença e

abrem condições para a mobilização da
sociedade civil por mudanças. Um lar
go elenco de novas ações legais pela
concretização dos dispositivos consti
tucionais foram postas ao alcance da
sociedade e diversas instituições como
o Ministério Público Federal e Estadu
al ganharam autonomia, o que aumen
tou sua capacidade de investigação e
denúncia. Apesar da violência sistêmi
ca e do aumento da privação econô
mica na última década, a volta à orga
nização democrática abriu condições
para uma luta mais efetiva da socieda
de pelo Estado de direito.
Estado: responsabilidade
e omissão

Mas a maior das diferenças com relação ao regime autoritário é que o Estado não organiza mais, não coordena
diretamente, como na ditadura, as
ações de violência ilegal ou a coerção
paralela. Essa precisão conceituai permite afirmar a responsabilidade primordial do Estado democrático de asse
gurar a plena vigência das garantias
constitucionais, de o governo propor reformas que alarguem a pacificação da
sociedade e transformem o autoritarismo social em consciência democrática e respeito aos direitos humanos.
Para o direito internacional, para os
órgãos multilaterais de direitos huma
nos da ONU e para a comunidade das
ONGs a responsabilidade primordial
cabe aos estados e ao governo fede
ral. Não serve como justificativa o fato
de o controle da ordem pública e da
administração judiciária, assim como
do sistema penitenciário em quase to-
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dos os casos, estar sob a alçada dos
estados da Federação. O governo fe
deral brasileiro, desde que ingressou
nos anos 90 na plena legalidade do sis
tema de proteção internacional dos di
reitos humanos, muitas vezes se tem
visto diante do paradoxo de ter a res
ponsabilidade e não ter os meios de
agir. Especialmente quando a omissão
por parte das autoridades estaduais,
responsáveis pelas instituições de con
trole da violência, como a polícia mili
tar e civil, colocadas pelo texto consti
tucional sob a autoridade dos gover
nadores, assume os contornos de to
lerância, quando não de estímulo, di
ante de ações criminosas praticadas
sistematicamente por alguns de seus
funcionários.
O governo federal não pode se omi
tir e deve usar todos os instrumentos
legais para impedir as práticas repres
sivas ilegais de agências do estado e
debelar a impunidade dos crimes co
metidos por seus funcionários. A falên
cia dos governos em impor o estado
de direito afeta a igualdade do cidadão
perante a lei, perpetua o círculo ilegal
da violência e diminui a segurança dos
cidadãos - já profundamente afetada
pela incapacidade gov�rnamental em
enfrentar a criminalidade violenta. Tor
nando mais dificil para os governos for
talecer sua legitimidade tende a contri
buir para enfraquecer a governabilida
de democrática.
Uma nova agenda contra a
violência: Avanços e Frustração

Em contraste com a omissão das
autoridades em quase todas as unida-

des da federação em punir as graves
violações de direitos humanos, às ad
ministrações federais progrediram tan
to no reconhecimento da necessidade
de fazer respeitar o estado de direito
como as normas do direito internacio
nal dos direitos humanos. Como vere
mos o imobilismo do governo federal
somente começou a ser abalado, a par
tir do anos 90, por decisão de uma po
lltica de governo, em especial no âm
bito externo, em boa parte como con
seqüência da pressão das ONGs e da
necessidade de respeitar as obriga
ções assumidas pela adesão e ratifi
cação pelo Brasil dos principais instru
mentos de proteção internacional dos
direitos humanos.
Deve-se reconhecer que as autori
dades governamentais brasileiras têm
respondido as pressões de uma dupla
"acoutability", responsabilização: exter
na, por parte dos órgãos multilaterais
da comunidade internacional e d�u
tros países, que se exerce sobre o go
verno federal e com menos vigor so
bre as autoridades estaduais. Essas
em contrapartida, teoricamente estão
sujeitas a serem escrutinizadas pelo
Ministério Público e pelo judiciário de
cada estado; mas como às instituições
na maioria dos estados falte recursos
e efetiva autonomia, os governos e
autoridades estaduais, ainda domina
dos pelo clientelismo, deixam-se ain
da influenciar pelo medo do crime e por
pressões em favor do apoio velado das
populações ao vigilantismo e à violêneia ilegal, falhando na implementação
do império da lei.
Apesar dessas limitações, houve
um grande avanço no governo Itamar
Franco, depois da realização da Conferência Mundial de Direitos Humanos,
em Viena, 1993, quando o Ministro da
Justiça, hoje ministro do STF, Mauricio Corrêa, atendendo a sugestão da
Comissão Teotônio Vilela e de outras
entidades presentes aquele evento,
convocou para várias reuniões entre
julho e outubro daquele ano, o governo e a sociedade civil para a definição
de uma agenda nacional de direitos
humanos. Representantes de cerca de
30 entidades de direitos humanos se
reuniram então com ministros civis e
militares, parlamentares, representantes de diversas policias e suas assoeiações profissionais para elaboração de
um Programa Nacional de Combate à
violência.
Esse Programa, elaborado de comum acordo com entidades do Movimento Nacional de Direitos Humanos
compreendia as seguintes propostas:
instauração de um Fórum de Ministros
para a definição de uma política de uma
cidadania; reformulação do Conselho

Nacional de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana e seus projetos de lei.
Esses projetos, a serem encaminhados
em regime de urgência urgentíssima,
contemplavam entre outros tópicos: a
transformação da Secretaria de Poli
cia Federal em Secretaria Federal de
Segurança Pública; obrigação da pres
tação de assistência jurídica aos pre
sos; bolsas de estudos para crianças
e adolescentes; proteção às vitimas do
crime; projeto de lei especificando os
crimes de direitos humanos. Apesar do
apoio do Conselho de Defesa dos Di
reitos da Pessoa Humana e do claro
empenho do próprio Ministro da Justi
ça, não foi incluído no conjunto de pro
postas medida determinando a compe
tência da justiça civil para os crimes
comuns das policias militares.
Com a mudança do titular do Minis
tério da Justiça e o inicio de um ano de
campanha eleitoral, e o empenho do
governo foi desativado, o novo minis
tro elegeu outras prioridades e o exe
cutivo não mostrou empenho em fazer
com que o Congresso nacional exami
nasse as medidas apresentadas. Em
termos da reforma das instituições da
violência podemos constatar que o ano
1994 foi um ano sem maiores realiza
ções apesar de ter se iniciado com
grandes perspectivas e esperanças.
Violência sistêmica e
criminalidade violenta

A criminalidade violenta, e o crime
organizado - como o narcotráfico e a
lavagem de dinheiro, sem restrições no
sistema bancário não foram ainda alvo
de políticas de enfrentamento e coordenado por parte do governo. Vários
estudos neste relatório, visam apontar
as graves carências das políticas públicas nesta área.
Apesar das mudanças positivas que
registramos de algumas práticas em
áreas do Executivo Federal, como nos
Ministérios da Justiça e das Relações
Exteriores, a omissão diante das violações continua a caracterizar a maioria
dos governantes e legisladores diante
do crime e da violência. O enfrentamento da criminalidade é apenas meneionada em propostas demagógica em
campanhas eleitorais. Uma violência
sistémica, endêmica, na qual se semam ao arbítrio dos agentes do Estado e a criminalidade violenta e organizada, continua a se abater sobre a população, especialmente sobre as não
elites (ainda que as elites e as classes
médias sejam igualmente alvo dessa
violência) como os pobres, os afro-brasileiros, as mulheres, as crianças e os
jovens, os idosos, os grupos com ori
entação sexual diferenciada e os índi-

F�Q'<i:Ótte 1ntdfuqttv�i1ie.�c}:tb�z�tp�!J.9�5,.ib.r:i�T.ix- Nê.6*'�1

os.

Foram comuns no noticiário em
1994, como em outros anos passados,
as chacinas nos bairros populares, os
grupos de extermínio nas periferias das
regiões metropolitanas, as execuções
extrajudiciais e pelas policias militares,
a tortura sistemática de suspeitos e
criminosos comuns, nos distritos poli
ciais e os maus tratos aos presos. Há
estimativas de que entre os dez me
ses transcorridos entre o massacre de
Vigário Geral, em setembro de 1993 e
junho de 1994, 1200 pessoas teriam
sido mortas por grupos de extermlnio
no Rio de Janeiro, nove entre dez des
ses casos permanecendo sem solução.
Linchamentos continuam a ocorrer em
quase todas as grandes regiões me
tropolitanas.
O claro estudo de Olaya Hanaschi
ro, Jacqueline Sinhoretto e Helena Sin
ger aqui publicado indica que entre
1980 e 1989 foram noticiados na im
prensa 370 casos de linchamento no
Brasil. Publicamos aqui algumas par
tes do relatório preparado para Human
Rights Watch/Americas por Ben Pen
glase que permite termos uma visão de
âmbito nacional, e comparado, dos as
sassinatos de crianças e adolescentes
nos últimos anos. Juntamente com este
texto estão sendo aqui publicados dois
importantes estudos sobre adolescen
tes infratores, questão geralmente dei
xada aos cuidados da mera pesquisa
desenvolvida com sucesso em colabo
ração com a fundação SEADE, São
Paulo, das possíveis soluções para
uma polftica em relação aos jovens in
fratores e Maria lgnês R. De Souza Bi
erranbach relata um projeto precursor
realizado pela Comissão Teotônio Vi
lela, em Sapopemba periferia de São
Paulo, com o apoio da ONG Suiça,
"Degnité em Prison".
O tráfico de meninas e jovens para
prostituição, com o crescimento do cha
mado "turismo sexual", como vem ocor
rendo em outros palses asiáticos, au
mentou em 1994 sem qualquer esfor
ço continuado de repressão pelas au
toridades. Os recrutadores agem com
liberdade, com grande incidência nas
populações mais pobres no Norte e do
Nordeste, contando com a cumplicida
de do aparelho policial e a omissão do
sistema judicial. A Comissão Teotônio
Vilela recebeu durante o ano inúmeras
denúncias referentes ao tráfico de ór
gãos humanos, especialmente de cri
anças, e pediu que providências fos
sem tomadas pelas autoridades esta
duais federais para repressão de ado
ções internacionais suspeitas.
A violência nas áreas de conflito ru
ral continua alta, assim como o núme
ro de pessoas envolvidas em trabalho

escravo. Foi registrada a atuação de
grupos de extermínio em áreas rurais,
tendo sido divulgado pela CPT uma lista
de pessoas marcadas para morrer,
entre as quais padre Ricardo Rezen
de.

para obter votos do que desenvolver
um sério trabalho de reconstrução das
instituições de controle da violência. É
evidente que as situações variam em
cada região ou estado, entre o nível fe
deral ou estadual e seria inexato dei
xar de registrar os avanços nas práti
cas em todas instituições, provocados
por governantes ou autoridades públi
cas mais sensibilizados para a neces
sidade de promover o estado de direi
to.
Sociedade civil e ONGs: A Tomada
de Consciência dos Direitos

Descompasso entre lei
e instituições

O Brasil, como tem apontado Alfred
Stepan, é um pais com graves proble
mas quanto à presença normativa e ins
titucional do estado. Grande número de
brasileiros não acreditam
que o estado tem ou te,;,a.
nha tido _qualquer empe�
A
nho em implementar as
�--:u \'.) ,,.,.,.......
leis com igualdade e im�\� �
parcialmente para todos
��{- L
os cidadãos e muitos es- �
�
r I
tão convencidos de que o
/Y
' 11
sistema judiciário existe
para proteger os podera� /.lo,"'lo.,!llll'
ses. Esse descompasso '/
I
�
I: �
entre as garantias formais
1
�
e as violações persiste
\
porque corresponde a ou- �
--:__
tro descompasso entre a l��
letra da constituição e o
funcionamento das instituições encarregadas de �e_,�
sua proteção e implementação, e as práticas de ,./í
�
seus agentes, como a polícia e o judiciário.
Em 1994 pouco se fez ��- 1�1
para corrigir o largo des- �
compasso entre o quadro
f/'T
normativo democrático. O
texto constitucional, os �
__1.¼L
principies das convenl /�
V"
ções internacionais ratificadas pelo Brasil, com
validade de lei interna e o
funcionamento efetivo das agências de
A participação social da maioria da
controle do crime, como as policias, o população é muito escassa, não atinJudiciário e o Ministério Público, tanto gindo mais de 18% dos brasileiros de
no âmbito federal como estadual. mais de dezoito anos de idade.Mas em
Quanto à reforma dos códigos algumas contrapartida há uma rede sofisticada
iniciativas foram tomadas, como a e ativa de ONGs nas mais diversas
constítuição de uma comissão de revi- regiões e abordando temas bastante disão da parte especial do Código Pe- ferenciados. Fica evidente que todas
nal, presidida pelo Ministro Evandro as políticas do governo e a reforma das
Uns e Silva, mas o anteprojeto não foi instituições de controle da violência teexaminado pelos legisladores. Nenhu- rão muito pouco êxito ou pouca possima reforma substantiva foi proposta bilidade de se tornarem realidade sem
apesar das carências evidentes denun- a mobilização e a organização das orciadas pela imprensa, pela sociedade ganizações não governamentais. Nescivil e pelas próprias entidades funcio- se sentido, a Conferência Mundial dos
nais. Graves violações de direitos hu- Direitos Humanos reconheceu "a funmanos seriam drasticamente diminuí- ção que têm as organizações não godas através de reformas polfticas e de vernamentais na promoção de todos os
um melhor controle sobre os aparelhos direitos humanos e nas atividades hurepressivos e um melhor funcionamen- manitárias a nível nacional, regional e
to do aparelho judiciário. A maioria dos internacional. A Conferêl)cia aprecia a
representantes polfticos continuam a contribuição que essas organizações
preferir o apelo fácil ao medo do crime trazem para a tarefa de acrescentar o
kEQéÇlrte lnf�r")1�tiyéf(ri�$�r�, De�embro/.'} 99� s.-Af)q
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interesse público nas questões de di
reitos humanos, nas questões de ensi
no, capacitação e investigação nesse
campo e para a promoção e proteção
dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais".
Por isso a Conferência de Viena
apesar de ter reconhecido que a "res
ponsabilidade primordial pela adoção
das normas corresponde aos Estados"
a Conferência registrou a notável con
tribuição das organizações governa
mentais para esse proces�o. Afinal o
movimento de direitos humanos tem
tido um papel decisivo no
que Alive Henkin, do
Justice Program, do As
pen lnstitute, chama de
"mobilização da vergo
nha" dos Estados e das
sociedades: fazendo de
núncias e elaborando re
latórios, pressionando
pela definição de pa
drões, pela adoção de
convenções, lutando pe
las ratificações e pela eli
minação de reservas.
Enfim, chamando a aten
ção para a necessidade
da incorporação das nor
mas do direito internaci
onal dos direitos huma
nos na existência cotidi
ana da democracia no
Brasil. Por mais que o
recurso ao sistema de
proteção internacional
possa ser limitado, os ór
gãos internacionais de
investigação de direitos
humanos, na medida em
que se tornaram mais
numerosos e especiali
zados, tem sempre o
"power to embarass" os governos que
perpetram violações. Nenhum gover
no se sente a vontade para ver expos
tas violações sistemáticas de direitos
humanos por parte de agências sob
sua responsabilidade ou sua omissão
em promover obrigações que compro
meteu a promover. A Comissão Teo
tônio Vilela e o NEV apesar de mante
rem um diálogo construtivo com o Es
tado e agências governamentais, julga
que é essencial fortalecer a "accoun
tability" perante a comunidade interna
cional. Nesse sentido iniciou-se nos úl
timos anos diversas queixas à Comis
são lnteramericana de Direitos Huma
nos da Organização dos Direitos Hu
manos contra o governo do Brasil, com
fundamento nas obrigações assumidas
ao ratificar os tratados internacionais.
O NEV integra e apóia um escritório le
gal em Washington, o Centro pela Jus
tiça e o Direito Internacional, CEJIL, de-

ENCARTE D
dicado exclusivamente a apresentação
de queixas contra os estados latino
americanos.
O novo quadro constitucional abriu
espaço para novos movimentos e or
ganizações, defendendo os direitos das
mulheres, dos negros, dos índios, dos
trabalhadores rurais, dos grupos com
orientação sexual diferenciada. Esses
movimentos emergentes tiveram capa
cidade de introduzir novo dinamismo
aos movimentos sociais, enfrentando
as limitações dos partidos políticos e
dos sindicatos, assim como as preo
cupações estreitas dos grupos de inte
resse, para assumirem as novas agen
das impostas pelos direitos humanos.
As ONGs experimentaram um enorme
desenvolvimento depois do retomo à
organização democrática.
Urna dificuldade que deve ser leva
da em conta para entender esses limi
tes presentes na atuação das ONGs
de direitos humanos é a dificµldade das
populações mais pobres de r�éonhe
cerem os direitos humanos como sen
do seus próprios direitos. Essa dificul
dade, combinada com um alto nlvel de
aceitação das práticas ilegais dos
agentes do Estado - que cometem ar
bitrariedades alegando protegerem es
sas populações - tem como conseqüência uma aquiescência generalizada,
como forma de, apesar de serem essas populações as vitimas preferenciais da violência, de se distanciarem dos
marginais e criminosos. Mas essa aquiescência não é monolítica nem está
cristalizada. Pesquisas realizadas por
ocasião da matança do Carandiru, São
Paulo, em 1992 mostram índices de desaprovação de mais da metade da população; em relação à chacina da Candelâria essa tendência se confirmou. O
estudo de Nancy Cardia que abre este
relatório analisa justamente as raízes
culturais da aceitação das violações por
parte dos mais diversos grupos sociais.
Mesmo registrando esse padrão de
aquiescência, não se pode esperar a
evolução das práticas populares ou
urna reforma de cultura, que corno sabernos não podem ser planejadas, para
se alterar as atuais políticas públicas
de segurança. Ao lado de uma compreensão cada vez mais sofisticada do
pensamento, das atitudes, das práticas
das classes médias ou populares, e
dos jovens delinqüentes, os aparelhos
do estado, continuam a ter uma autonomia relativa em relação a sociedade
e devem ser alvo de escrutinização especlfica e campo para a invenção reformadora através dos mecanismos da
dernocracia. As reformas tem de se
beneficiar de tudo que se conquista em
termos de conhecimentos das atitudes
da população. Mas governos não po-
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dem ficar imobilizados sob a desculpa
das amarras da cultura, do imaginário
popular ou das classes médias. O Es
tado além do dever de fazer respeitar
os direitos humanos, tem um papel
pedagógico em relação a sociedade na
promoção dos direitos humanos.
Graças a ampliação do debate sus
citada pela mldia, e uma imprensa es
crita investigativa e agilíssima, as gra
ves violações de direitos humanos são
denunciadas e discutidas na socieda
de. O papel da mídia foi decisivo para
as investigações parlamentares sobre
jmpeachment do presidente Fernando
Collor e sobre a corrupção da máfia do
orçamento, seguidas de inquérito poli
cial e processo criminal, ajudando a
provocar grandes mobilizações em
todo o pais. As audiências parlamen
tares e o julgamento do presidente pelo
Supremo Tribunal Federal em setem
bro de 1992 foram transmitidos ao vivo
pela mldia eletrônica. Pnme1ro num
artigo aqui incluldo aponta as conse
qüências dessa investigações e mobi
lização pública para as práticas polltl
cas na sociedade brasileira e para a
luta contra a corrupção
Perspectivas

A violência sistêmica, com as graves violações de direitos humanos, a
criminalidade violenta e o crime organizado subvertem em plena democraeia os valores da cidadania e do impé
rio da lei. A tolerancia de muitas auton
dades que assistem impávidas o arma
mento da população, a incompetência
da repressão à criminalidade organiza
da e os conluios entre pollt1ca e cnme,
devem ser quebrados pelo Estado democrático através da plena atuação dos
instrumentos legais do estado de direito.
Dificilmente essa violência será debelada e os direitos humanos respeitados se a atual administração federal
não aprofundar o curso iniciado pelo
governo Itamar Franco e continuar assumindo suas responsabilidades perante a comunidade internacional. O
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso tem dado sinais de seu
empenho em tornar realidade a promoção das garantias fundamentais e dos
direitos humanos. Esse engajamento
do governo federal poderá contribuir
para que as administrações estaduais,
assim como o poder judiciário, o ministério público e o poder legislativo se mobilizem para a promoção dos direitos
humanos.
A sociedade espera que a disposição do atual governo em apoiar uma
politica externa de transparência dos
direitos humanos - traduzida pela criação do Departamento de Direitos Hu-
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manos e Assuntos Sociais no ltamara
ty - seja prolongada na ordem interna
por atos e reformas urgentes das insti
tuições de controle da violência.
Se levarmos em conta a violência
sistêmica fatal e nos colocarmos entre
as doze maiores democracias indus
triais a situação brasileira é a de um
pais que ainda não implementou a con
tento o estado direito. Mas dificilmen
te, devemos também lembrar, poderá
haver substantivos avanços se as vio
lações estruturais dos direitos sociais
e econômicos não forem alteradas por
pollticas emergenciais. As graves vio
lações de direitos humanos ocorrem
num contexto de profunda desigualda
de entre ricos e pobres, muito maior
do que aquela vigente em alguns pai
ses de desenvolvimento médio, confi
gurando um hiato ampllssirno que divi
de toda a sociedade brasileira, Malak
EI Chichini Poppovic e Pinheiro exami
nam o processo de consolidação das
novas democracias, analisando o caso
do Brasil, propondo uma abordagem de
direitos humanos.
Mas enquanto esses bloqueios es
truturais nao forem superados, em face
dos direitos civis constitucionalmente
definidos pelo texto de 1988, pelas obri
gações assumidas pelo Estado brasi
leiro perante a comunidade internacio
nal, as violações aos direitos humanos
devem ser coibidas e seus responsá
veis processados. O Estado federal é
responsável pela promoção e realiza
ção dos direitos humanos, nao poden
do alegar a carência social e econômi
ca ou dificuldades internas do sistema
político ou jurídico para não atender as
obrigações assumidas No caso bras1le1ro, situando-se o país entre as dez
maiores potências industriais. as ale
gações quanto a falta de recursos pelo
descumprimento das responsabilida
des assumidas são inaceitáveis.
Em vez de apresentar justificativas
para a continuidade das violações cabe
ao estado promover reformas para a
realização dos direitos humanos. Gra
ves violação dos direitos humanos se
riam bastante diminuídas através de re
formas políticas e de um melhor con
trole sobre os aparelhos repressivos e
um melhor funcionamento do aparelho
judiciário. Talvez em nenhum momen
to da história republicana brasileira, ape
sar das aterradoras continuidades, por
causa da democracia, houve condições
tão propicias para se ampliar a mobili
zação da luta contra a impunidade.
1 * Esse encarte é parte do texto de in-1
trodução da publicação "Os Direitos
Humanos no Brasil- 1995" do Núcleo
de Estudos contra a Violência da
USP.

A criança e o adolescente no ano de
1995 dentro do Congresso Nacional
Jussara da Goiás
t\ssess2[in rrnra Questões da Criag�a e do
Adolescente
No ano que ora se finda, queremos destacar quatro pontos: Trabalho.: encontramos cerca de 70 anteprojetos de lei e uma PEC (proposta de emenda constitucional) arquivados e em tramitação. Todos esses
anteprojetos têm em sua justificativa "beneficiar o menor uma vez que
o mercado se abrirá à sua inserção
caso sejam poupados os empresários da obrigatoriedade de pagamento dos encargos sociais". Encontramos também no Senado, com parecer do então senador Juthay Maga(hães (PSDB/BA), o texto da Convenção 138 da OIT, que proíbe o
trabalho infantil e determina a idade de 15 anos para ingresso no mercado de trabalho. Esse texto foi
aprovado na Câmara e arquivado no
Senado, sob a alegação de inconstitucio11alidade.
Através do Deputado João fassarella (PT/MG) foi possível encaminhar documento ao presidente da
República solicitando que o Executivo novamente envie ao Congresso o texto da Convenção. Essas infonnações foram repassadas às entidades, enviadas às duas frentes
parlamentares de defesa da criança
e do adolescente e discutidas permanentemente com parlamentares
que notadamente são conhecidos
pelo seu compromisso com esse
segmento populacional.
Recebemos também da deputada Rita Camata (PMDB/ES) o anteprojeto de lei que o Executivo está
elaborando sobre o tema,onde apresenta a proposta de "Bolsa de Estudos". O Ministério do Trabalho espera que haja concordância de todos os segmentos envolvidos para
que o projeto chegue ao Congresso
Nacional como resultado de um
grande acordo. Esse projeto foi enviado ao Secretariado do Fórum
DCA e outras entidades como o
MNMMR - Movimento Nacional
de Meninos e Meninas de Rua e o
MNDH - Movimento Nacional de
Direitos Humanos, tendo em vista

sua tramitação no próximo ano.
LJll1;. procuramos também dar
visibilidade à tramitação da lei de
diretrizes e bases da educação, substitutivo de Cid Sabóia e ao processo de descaracterização feito pelo
Senado Federal. Nesse sentido, o
Brasil está perdendo a oportunidade de ter uma lei que amplia o conceito de educação; que cria um Cooselho Nacional com representação
da sociedade na definição e avaliação da política educacional e de6nição das verbas; garante a criação
do salário-creche para financiarnento da educação infantil; reduz a jornada de trabalho para o aluno-trabaJhador sem prejuízo salarial e outros pontos que propiciariam a democratização do acesso ao saber. O
Senado Federal aprovou o substitutivo Darcy Ribeiro, projeto vinculado aos interesses de privatização do ensino. A LDB ainda passa
pelo processo de recebimento de
emendas e deverá voltar à Câmara.
e.c.CM.lillt�ã.a l.a.lqatJJ.-J.11.ve.ttil;
as discussões foram retomadas através da Campanha Nacional cujo
lançamento, naquela Casa, desencadeou a organização da Frente Parlamentar pelo fim da Violência, Exploração e do Turismo Sexual cootra Crianças e Adolescentes. Esse
movimento provocado pela ação
das entidades fez com que o tema
voltasse a repercutir no Congresso
e, finalmente, a sociedade pudesse
ter acesso ao Relatório da CPI da
prostituição infanto-juveni� ocorrida em 1993. Sabemos que a publicação em si nada significa. No entanto, entendemos que esse materiaJ, nas mãos daqueles que se defrontam com o problema será objeto de
reflexão e orientador de ações. Trata-se de um documento oficial do
Parlamento brasileiro tornando,
portanto, o Estado brasileiro, responsável pelo desenvolvimento de
uma política que venha a elimfoar
esse fenômeno que envergonha a
nação.
b,itllJl.Ula/J.ilid.aáe. l!.e.aali essa
foi a maior vitória dentro do Con-

gresso. A PEC 171/93 foi, durante
quase todo o ano, objeto de nosso
trabalho. Juntamente com o Fórum
OCA desencadeamos uma campanha nacional informando sobre sua
tramitação e solicitando moções
contrárias ao rebaixamento da idade penal de adolescentes.
O resultado foi impressionante.
Recebemos moções de entidades
tradicionalmente ligadas ao Fórum
DCA, mas, também de outras que
aos poucos vêm se conscientizando sobre a nova concepção trazida
pelo ECA-Estatuto da Criança e do
Adolescente e assumindo a sua defesa como a Fetagro-Federação dos
Trabalhadores na Agricultura/RO,
OAB, Sindicato dos Trabalhadores
em Educação/RS, Fórum de Assistência Social/RN, Conselhos Regionais de Assistência Social, AJURIS- Associação dos Juizes do Rio
Grande do Su� ACARAM-Articulação Central das Associações Rurais/RO; dezenas de conselhos de direitos, conselhos tutelares,juízes, fóruns, ABRINQ, CUT e muitas outras.
Sabemos que o Relator foi alvo
dessas manifestações como também
os integrantes da Comissão de
Constituição e Justiça e da Comissão de Direitos Humanos. Essas
moções ainda hoje nos chegam e
agora podemos dar uma infonnação
extremamente importante. Durante
o Seminário, que acabamos de real izar no Congresso Nacional, para
discutir "O Adolescente em Conflito com a Lei e as Medidas SócioEducativas" o relator da PEC, deputado José Luis Clerot (PMDBPB) autorizou a deputada Rita Camata a informar que refez o seu parecer no qual acata o artigo 228 da
Constituição, como Cláusula Pétrea
e que, portanto, não pode ser aJterado.
O plenário do Seminário aprovou moção de apoio à decisão do
relator, cumprimentando-o pela capacidade que teve de ouvir todos os
segmentos, sensibilidade na compreensão da proposta do ECA e coragem para rever seu parecer.
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Justiça x Impunidade
Para quem serve a lei?
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Raul Navegante
Prof. Universidade Federal do Pará /
Ndcleo de Estudo da Violência

da JUSTIÇA, ou seja, contratar um
advogado assistente de acusação,
com vasta experiência. capaz de fazer frente aos advogados dos acusaA pequena cidade de Altamira
dos, possuidores de recursos signi(aprox:imadamente 60.000 habitanficativos.
tes), sede do Município do mesmo
O Estado ignora esse caso. Ounome, às margens do Rio Xingu, no
rante o período da investigação poEstado do Pará, foi abalada durante
licial, mais de doze delegados difeos anos 89/93 por uma série de atos
, ,
rentes ocuparam-se da instrução do
de extrema violência contra suas cri� n
� processo. Um deles chegou a deanças e adolescentes.
\
•
V
--.;
clarar, textualmente, querer reProvavelmente um mesmo ...._
--..
tomar para a Capital - Belém
grupo de pessoas, possivel-.::,1�--�-::;...�
- pois tinha medo... Medo,
mente ligadas a rituais satã- --���
aliás
justificado. Imagine-se
nicas, agrediu um grupo de --então
as familias atingidas, as
crianças e adolescentes, to- --�
testemunhas e os meninos sodos do sexo masculino, filhos ..,.
.L.Jc.I--,. ..-�-, breviventes de tal crime?!
operosos e queridos de famf. �
Aliás, a mesma rotativilias modestas e bem consti- .,,,r
_.-dade que atingiu os delegatu ldas, a princípio apenas
dos, atingiu, também, os juízes
emasculando-os mas, logo em
encarregados do processo. Foram
seguida, emasculando-os e matan,
cinco os juízes que orientaram o prodo-os. Vinte e dois (22) meninos e
///
1•
rapazes foram assim vitimados. Sob
•
'r)f cesso judicial e é muito possfvel que
o juiz atual não leve muito longe a
de todo aparelho sexual.
formas e em momentos diferentes,
instrução processual.
foram atraídos por homens que,
O abalo foi de tal ordem que o
rapaz tem terríveis dificuldades de
Além disso. recentemente o Suusando variados pretextos de colapremo Tribunal Federal anulou parurinar sendo preciso ajuda médica.
boração, pediam-lhes que fossem
te do processo mas manteve, expresEle está sendo acompanhado por
conduzidos a lugares ermos onde
sarnente, a prisão dos acusados.
uma
jovem
e
brava
psicóloga
local
crueldades inauditas lhes foram imque, no entretanto, enfrenta grandes
Logo em seguida, em Belém, uma
postas. Um dos meninos assassinadificuldades, fruto de seu pouco temCâmara de Tribunal de Justjça do
dos sofreu não só a ablação dos órpo de formada, de seu isolamento Estado do Pará, relaxou-lhes a prigãos sexuais mas até mesmo do ânus
são numa estranha decisão que, viprofissional (ela trabalha sem supere dos olhos. Como nos demais casivelmente, deixou eufórico o Devisão e é a única psicóloga ativa de
sos, foram evidenciados outros sisembargador Presidente da Câmara,
Altamira) e da complexidade intrlnnais de violência como perfurações,
seca ao caso e do quadro familiar
que muito havia se empenhado pra
queimaduras (provavelmente de cisocial e jurídico.
chegar a esse resultado... A decisão
garro), contusões cranianas, abuso
foi recebida em Altamira pelo CoEssa mesma psicóloga dá atensexual anal...
mitê e pela população com extrema
dimento às famflias dos meninos viDessa série de atrocidades três
timados. Essas familias mantêm a
consternação. Imagine-se, então, o
meninos emergiram com vida e, afoefeito sobre o moral dos três rapacoesão através de uma associação
ra os danos psíquicos e os demais
criada expressamente com esse prozes eununcizados!
danos físicos, um deles que teve apeEntidades ligadas ao combate da
pósito e, também, com a finalidade
nas parte do pênis (aproximadamende verem punidos os criminosos. A
violência e à promoção dos Direitos
te equivalente à glande) extirpada,
Humanos tentam, agora, atuar poliassociação é o Comitê de Defesa da
foi submetido a reconstituição cirúrticarnente,
de modo a reverter esse
Vida
das
Crianças
Altamirenses
gica, há quase um ano, até agora
quadro
da
mais
objeta impunidade,
que,
mesmo
juntando
todos
os
escom êxito. Num segundo caso a
procurando
obter
a punição dos criforços
para
conseguir
o
dinheiro
suablação foi mais radical mas, ainda
m
inosos.
ficientes
para
suprir
a
necessidade
ai , ao jovem foram poupados os testículos e um pendúluco do falo. O
tratamento cirúrgico, para esse rapaz
tem consistido na implantação de
prótese que vem enfrentando dificuldades diversas mas que o cirurgião
acredita poder superar. O último
caso é o mais dramático: o jovem
sofreu extirpação total e irreparável
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Como é do conhecimento públi
co, no inicio de 1995, com a posse
do Presidente eleito, Fernando Hen
rique Cardoso e, iniciada nova Le
gislatura, a Questão Urbana volta à
cena polltica, sofrendo uma consi
derável derrota. O veto presidencial
ao Projeto de Lei de Saneamento (PL
199/93), aprovado nas duas Casas do
Parlamento. após intensas discussões
na sociedade civil, no setor profissi
onal pertinente e no próprio Con
gresso Nacional, é retirado da agen
da polltica, até que se coI)voque reu
nião plenária para deliberar, então,
por uma improvável derrubada do
veto.
Em que pese o revés, os debates
prosseguiram, sendo retomadas, na
Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, ações conjuntas com a so
ciedade civil organizada, visando re
colocar na pauta, o urgente resgate
da qualidade de vida nos centros ur
banos, sempre na perspectiva da ado
ção de medidas articuladas, envol
vendo tfS políticas setoriais de habi
tação, saneamento e transportes ur
banos, acompanhadas, ainda, de ins
trumentos de regulação fundiária e
de dotação de recursos que as façam
viáveis.
Paralelamente, o novo governo
cria a Secretaria de Política Urbana,
órgão vinculado ao Ministério do
Planejamento e Orçamento, com a
atribuição de traçar diretrizes gerais
de um projeto Nacional de Desen
volvimento Urbano, propondo, tam
bém, poJf ticas com o objetivo de
corrigir as graves distorções de mo
radia e saneamento. Neste sentido, a
Secretaria elaborou uma minuta de
projeto, dispondo sobre os princípi
os da Política Nacional de Desenvol
vimento Urbano e, criando o Con
selho Nacional de PoHtica Urbana.
Esta primeira versão, encaminhada
ao debate, recebeu propostas e emen
das, vindas das contribuições do
movimento social, de entidades pro
fissionais, de representantes da in-

dústria da construção civil, dos go
vernos locais, desenhando, assim,
uma 21 versão, hoje, em estudos com
a sociedade.
Em outro momento, no proces
so preparatório, organizado pelo
Ministério das Relações Exteriores
desde o final de 1994, voltado para
a 2• Conferência das Nações Unidas
sobre Assentamentos Humanos Ha
bitat-11, a presença do Executivo
Federal e, particularmente, a Secre
taria de Polftica Urbana, se fez de
forma túnida, só vindo a se tomar
mais efetiva, e com algum poder
decisório, a partir de meados deste
ano. No entanto, a importância da
Conferência de Cúpula deveria ser
considerada como espaço privilegi
ado de reflexões e debates, tanto no
nfvel internacional, como, e princi
palmente, no âmbito interno do país,
possibilitando ao Governo, em con
sonância com a sociedade, encontrar
caminhos e políticas que contem
plem o universo urbano brasileiro,
apontando um programa de metas
para os próximos 20 anos. Esforços
vêm sendo realizados, mas o que ain
da se vê, é a recusa sistemática em
tratar a violência nas cidades, arti
culada ao desenvolvimento econô
mico e social.
Estudos recentes da Fundação
João Pinheiro apontam um total de
déficit de moradias da ordem de cin
co milhões de unidades, dos quais
três milhões correspondem a cons
trução de novas habitações e, dois
milhões constituem-se em necessi
dades de melhorias referentes ao
abastecimento de água e implanta-

Estudos
recentes da
Fundação
João Pinheiro
apontam um
total de déficit
de moradias da
ordem de cinco
milMes de
unidades, dos
quais três
ção e tratamento de esgoto sanitá
milhões
rio. Todavia, os recursos destinados
collespondem
ao segmento social carente (5 salá
a construção
rios mínimos) restringem-se aos do
FGTS, com capacidade limitada
de novas
para o atendimento da demanda.
habitações e,
Como se não bastasse, o Orçamento dois milhões
da União, a ser votado ainda este
constituem-se
ano, compromete valores ridículos
em
necessida
para a polftica urbana e habitacio
des
de melho
na� diante da dimensão dos proble
rias
referentes
mas historicamente acumulados.
Em contrapartida, e em recente
ao abasteci
Seminário, organizado pelo INESC
mento de água
em conjunto com o Fórum Nacio
e implantação
nal de Reforma Urbana, onde parti
e tratamento
ciparam o senador Lúcio AJcântara,
de
esgoto
o deputado Nedson Micheletti, en
sanitário
tidades profissionais, representan

tes de governo locais e da comuni
dade acadêmica, discutiu-se propos
tas para um Plano de Ação para a
Política Urbana, que deverá acom
panhar o Relatório Brasileiro, a ser
levado ao Habitat-II, em junho de
próximo ano.
A Questão Urbana é, sem som
bra de dúvida, um dos grades desa
fios que o país enfrenta, cabendo ao
Estado assumir o seu papel de ori
entador de polfticas, que venham ao
encontro das demandas da socieda
de, revertendo os desconfortos e as
desecono.mias, oriundas da acelera
da urbanização brasileira.
O Brasil chegará ao século 21
com cerca de 90% de população ur
bana e, caso não sejam tomadas
medidas urgentes, o imponderável se
converterá na dura certeza do cres
cimento da violência e da ausência
de cidadania e urbanidade.
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A Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias
Abar candou m
total de 297
terras (51.47%
das terras
indígenas) e
u ma popu lação
de 254.904
pes soas
(81.79%de
u ma população
total estimada
de311.656
indígenas),
con c luiu-se
Ricaroo Verdwn
Consullor. Inesc
queafomeea
carên cia
No dia 21 de novembro último
alime11tar estão foi apresentado, em audiência públi
p resentes em ca das Comissões de Direitos Hu
198terras manos, de Defesa do Consumidor,
indígenas Meio Ambiente e Minorias e de
(sendo 102já Agricultura e Política Rural da Câ
regularizadas), mara dos Deputados, o segundo
afetando pelo Mapa da Fome entre os Povos Indí
genas no Brasil. Abarcando um to
menos 34.25% tal de 297 terras (51.47% das terras
da população indígenas) e uma população de
total esti mada 254.904 pessoas (81.79% de uma

Iara Pietricovsky
Assessoria para as Questões
Indígena e de Meio Ambiente
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Os Povos Indígenas na Agenda
da Segurança Alimentar
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população total estimada de 311.656
indigenas), concluiu-se que a fome
e a carência alimentar estão presen
tes em 198 terras indígenas (sendo
102 já reguJariz.adas),afetando pelo
menos 34.25% da população total
estimada. Esta terras estão situadas
principalmente nas Regiões Sul,
SUdeste, Nordeste, Centro-Oeste e
em aJguns pontos da Amazônia próximo a centros urbanos e na área
de influência de projetos desenvol
vimentistas e de exploração preda
tória do meio ambiente, implemen
tados na região nos últimos três de
cênios (rodovias, ferrovias, hidrelé
tricas, mineração, garimpo, etc.).
Na ocasião, além dos deputados
que compõem as três Comissões, o
evento contou com a presença de
representantes dos Ministérios da
Justiça, da Saúde e do Meio A mbi
ente; a Procuradoria Geral da Repú-

blica e as Fundações Nacional do
índio e Nacional da Saúde; o gover
nador do Amapá; a F AO, UNICEF ,
OPAS e OIT; representantes das em
baixadas do Canadá, Espanha, Fran
ça, Grã-Bretanha e Itália; e represen
tantes CAPOIB, ABA, NEAZ/UnB,
A nistia Internacional/EUA, ClMl,
ISPN e Instituto Socio-ambiental.
Apesar do "caso Sivam", as princi
pais conclusões do Mapa foram di
vulgadas nos principais vefculos da
imprensa nacional escrita e faJada,
chamando a atenção para uma reali
dade muito pouco visível para a
maioria das pessoas.
Se a situação apresentada no
Mapa é em muitos casos preocupan
te, a reação gerada por ele têm nos
deixado otimistas com a possibili
dade de sairmos do círculo das cons
tatações, dando um saJto de quali
dade no sentido das ações concre
tas. Um exemplo disto vem do Cea
rá, onde organizações indígenas,
entidades de apoio e comitês da
Ação da Cidadania se reúnem para
realizar um lançamento regional do
relatório, chamando a atenção para
a situação local dos Povos Indíge
nas e buscando caminhos de resolu
ção. Uma ação desta natureza mos
tra o duplo sentido do Mapa: ao
mesmo tempo que revela a real situ
ação de muitos povos em território
brasileiro, os coloca no debate mais.
amplo sobre cidadania, direitos bu-

manos e desenvolvimento humano
sus tentável.
Para a sorte dos povos indígenas,
no Brasil e no mundo, a descentra

lização, a parceria e a valorização
das comunidades locais e dos povos
indígenas, foram destaque da Con

ferência Global de Segurança Ali
mentar (Quebec, outubro de 1995),
que contou com a participação de
mais de 200 ONGs de todos os con
tinentes. Partindo do princípio geral
de que a Segurança Alimentar deve
ser reconhecida e impleruentada
como um direito humano básico,
ponto de partida para a construção
efetiva de um processo desenvolvi
mento humano sustentável, foi en
caminhado à FAO a proposta de re
alização de um grande fórum de
ONGs, precedendo a Cúpula da Ali
mentação, a realizar-se em Roma, de
13 a 17 de novembro de 1996. Da
qui até lá, está previsto a realiz.ação
de uma série de reuniões e encon
tros preparatórios (locais, nacionais
e regionais). Com a Segurança AJi
mentar ocupando uma posição de
destaque na agenda internacional do
próximo ano, taJvez tenhamos, po·
vos indígenas e organizações de
apoio, uma oportunidade [mpar de
implementar ações concretas de re
versão do quadro acima apresenta
do e de garantia de melhores condi
ções de vida para as futuras gera
ções, indígenas e não-indígenas.

A Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias teve seu
melhor desempenho neste ano, desde de
sua criação em 1990. O trabalho dos de
putados sobre os projetos que ali trami·
taram foram intensos. Somente duas scs
s�s ordinárias não ocorreram por falta
de quórum, durante todo o segundo se
mestre deste ano. Tramitaram pela Co
missão mais de 150 proposições, sendo
que 56 trataram de questões relativas à
questão ambiental e 05 da questão indí
gena. A grande maioria das matérias tra
tam de temas relacionados à defesa do
consumidor. Outros dois projetos visa
vam regulamentar os direitos constitu
cionais de deficientes ffsicos, mulheres
e idosos.
Sobre a questão ambiental, alguns
projetos de lei ganharam destaque pela
importância de-seus temas. Foram eles:
• o projeto de lei 133/95 - do Poder Exe
cutivo • que dispõe sobre "Objetivos
Nacionais de Conservação da nature
za, cria o Sistema Nacional de Unida
de de Conservação, estabelece medi
das de preservação da diversidade bio
lógica e dà outras providências", que
se encontra com o relator, deputado
Fernadn Oabeira (PV-RJ).
• a prop;la de fiscalização e controle
01/95 - solicitada pelo deputado Fer
nando Gabeira, para que a Comissão
fiscalize a Secretaria de Assuntos Es
tratégicos e o Ministério da Aeronàu-

tica, no que se refere à licitação para

execução do Sistema de Vigilância da
Amazônia - Sivam. Aprovada a pro
posta pela Comissão.
• a proposta de fiscalização e controle
11/95 - dos deputados Ivan Valente
(PT-SP) e Gilney Viana(PT-MT)-que
solicita à Comissão que fiscalize a Se
cretaria de Assuntos Estratégicos SAE no que se refere ao Programa de
Zoneamento Econômico-Ecológico da
Amazônia Legal encaminhada para a
relatora, deputada Raquel Capiberibe
(PSB/AP).
• o projeto de lei 2.249/91 - do Poder
Executivo - que dispõe sobre a Polfti
ca Nacional de recursos Hidricos. Este
projeto continua com o relator, depu
tado Aroldo Cedraz (PFL/BA).
• o projeto de lei 3. 792-A/93 - do depu
tado Fábio Feldmann - que dispõe so
bre a educação ambiental, institui a Politi
ca Nacional de Educação Ambiental. foi
aprovado o substitutivo apresentado
pelo relator, deputado Sarney Filho.
Na área indígena podemos destacar
o seguinte projeto:
• o projeto de lei 4.681 /94 - do deputado
Sérgio Arouca - que dispõe sobre as
condições e funcionamento de servi
ços de saúde para as populações indl
genas. Este projeto foi aprovado pela
Comissão e encaminhado à Comissão
de Seguridade Social.
O segundo semestre foi marcado por
uma série de audiências púbHcas para
discutir a questão indlgena. Essas audi·
ências aconteceram na Comissão Espe
cial criada para analisar a PEC 133/92-

conforme o regimento da Câmara as pro
postas de emenda constitucional são ana
lisadas em comissões especiais- de au
toria do deputado Nicias Ribeiro
(PMDB/PA). O relator, deputado Salo
mão Cruz (PFURR), teve seu substitu
tivo aprovado em polêmica sessão da
Comissão. Isso porque o conteúdo da
proposta aprovada não correspondia ao
tema originalmente proposto. Foi um fla
grante ato de oportunismo polltico por
parte daqueles que pretendem continuar
a espoliação das terras indígenas. Esta
PEC foi encaminhada para a votação em
plenário.
A questão mais importante, a ser
destacada, dentro da questão indígena,
é que o novo Estatuto das Sociedades
lndlgenas continua parado em sua tra
mitação esperando o sinal verde do mi
nistro da Justiça. Este, só deverá ocor
rer depois de definidas as alterações do
Decreto 22, que define o procedimento
demarcatório das terras indígenas.
Por fim, cabe ressaltar a importante
atuação da Comissão de Direitos Huma
nos da Câmara dos Deputados, que teve
inserção segura e definitiva na denúncia
de violações e agressões contra as popu
lações indígenas, destacadamente, a
constituição de um grupo de parlamen
tares da Comissão Especial de Demar
cação de Terras lndlgenas, que em art.í·
culação com a Comissão de Meio Ambi
ente e Minorias, está averiguando a tra
gédia que está recaindo sobre o povo
Guarani - Kaiowá, que só este ano apre
sentou 50 casos de suicídio entre crianças
e adolescentes.

A questão mais
im portante, a
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Encontro discute Reforma Agrária
com conservação ambiental
Analuce Frcitàs
Assessoria ppra asOuçsttlçs Indígena e Ambicn,tul

A reforma agrária pode ficar até 50% mais barata caso
o lncra resolva odotàf os Projetos de Assentamento �xtolti
vista corno politioa fundiária. O compromísso de reativar a
implc,nentaçtto dos ossentamentos exLrativistas !oi assumi
do pelo dirct0r de Assentamentos do lncra, Alceu Fernando
Azevedo, na abertura dor EncontrQ sobi:e Melo Ambiente e
Refonna Agrária: O Papel dos Projetos dcAssentament� Ex
trativista, cm Bras!füt Representantes Conselho Naciónal dos
Seringueiros, Sindicatos de Trnbàlhado.(es Rurais, lnstltuto
de Estudos Sócio-Econômicos - Inesé, lnorn. Ce1+tro Nac(o·
mil de Populnçõc$1radioionais - ON'PT eJnstit:iito de Estq,"'
dos Amazôniêos e Ambientais - !$A, com o apolo da f1,1Mii•
ção konr�d Ad�Muer, discufüam c��ó ç µ)era pode iU1plc-

mentar uma poliriea que vise a manutenção de comunidades
rurais em suas ocupações tradicionais como nová propo'sta
de política agrária r:µmo ao desenvol*'imento sustentável. Q
Encontr<>'procurou füoicar uma met,gdolog'ia·d.e·-i)llp1eri)enta
ção das PAEs, assim como jã existé� as Reservas Extrati
vistas ('Resex). Foi uma oportuoicfa�eje d.ebate e reftcxã9,;
sobre a prob1�mática ambien1al-tf s�j.J1re*la rej,açã"o tQ� à ·
re(onna ágrár1a.
.�
�--, ·® ...
Os "PAE$ foram criados poi;_ réí�iudiêàç'ã'.o "dqs-seririgueiros da,Amazônia, P.rinolpalme9t�� QS'$t9f,Cr� §,ão��--�º��
_ de riquezas extrativas:� tin ad í\lio'pulaç�estqij a. s.
t_adas
� , �
� _
ocupem,._ou venham a MU.Qâ-là'$, nel� d��p_voly,ell:c{o aµyi.-:-:::
dade,.seconon iicamerlte :viáveis e-":êtólp�foiuile1ite s�tâvêi§..:
O domlni.oâ
�sê:dám�iànte. �dê.US9,etn'""�•
me comunl..1,�do â fof(naJlecidldil��mttnl���. fi'r$' õ�1\1�'tn�@t
Mi
dii �'ll.\\t:
-�fiv4:.--:,;M
r�iação ou
6Qiári
•.•_ Q.S·�,�.
, ""W"'Q \..�{.,��-·
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Congresso Nacional vai
ganhando de lavada
Pauto Pjrcs de Campos
Assessoria Especial

Apesar dos
embates
Governox
Pnrlame11to, o
Congresso
Nacional
deixou muito a
desejar. Poucos
projetos de lei
de iniciativa
parlamentar
foram aprovados em
plenário; quase
nada em
temtos de
políticas
sociais foram
discutülas

No lnformativo fNESC, do mês
de setembro, foi destacado as reformas constitucionais que estariam
em tramitação no Congresso Nacional neste semestre. Questionávamos a fidelidade da base parlamentar do governo FHC com suas propostas de mudanças. Nossa dúvida
tinha seus motivos: estas propostas
envolveriam questões mais delicadas, que afetavam diretamente a
vida dos trabalhadores (públicos
e privados), os Estados e municfpios, as corporações militares
etc.
Na base parlamentar não houve
mudanças significativas, alguns
parlamentares de partidos da oposição que apoiaram o governo no
primeiro semestre, ingressaram em
partidos como PSDB e PMDB,
Também, aconteceram mudanças
de parlamentares da situação entre
os partidos da base, do PFL para o
PSDB, do PSDB para o PPB, etc.
Em resumo, os partidos de oposição diminuíram e os de situação

cresceram.
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As reformas constitucionais pararam nas mãos de parlamentares da
base de apoio do governo. Os substitutivos apresentados pelos relatores, menos os do deputado Antônio
Kandir (PSDB/SP), não agradaram
o governo. As principais emendas,
segundo Fernando Henrique, da
Previdência Social e a Fiscal e Tributária, encontraram suas dificuldades. O relator da reforma na Previdência, deputado Euler Ribeiro
(PMDB/AM) elaborou um substitutivo que causou troca de ofensas
entre ele e o ministro da Previdêneia, Reinhold Stephanes, levando a
interferência do vice-presidente
Marco Maciel, do governador Amazonino Mendes e dos líderes do govemo na Câmara, na tentativa de

buscarem um acordo entre o relator
e o governo, o que ainda não aconteceu.
A reforma fiscal e tributária continua em discussão, estando longe
do que o governo pretendia. Aliás,
a emenda enviada pelo governo já
não era a proposta original defendida pelo candidato Fernando Henrique. Com um discreto apoio público (e um trabalho nos bastidores
no sentido contrário) dos governadores, os trabalhos da comissão especiat não anda para higar nenhum.
O ajuste fiscal que acompanhou a
PEC, fazendo modificações no Jmposto de Renda da Pessoa JurídicaIRPJ e Pessoa Física-IRPF e aumentava em quatro anos a existência do
Fundo Social de Emergência, resultou até agora, na aprovação do substitutivo de IRPJ do relator Antônio
Kandfr. O fato agradou o governo.
O mesmo relator deve apresentar,
ainda em dezembro, seu parecer
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física.
O relator do Fundo Social de
Emergência, deputado Ney Lopes
(PFURN), como previmos no artigo de setembro, mudou o nome do
Fundo e concedeu ao governo apenas mais dezoito meses de existêneia do "novo" Fundo de Estabilização Fiscal.
A reforma administrativa foi
bombardeada na Comissão de
Constituição e Justiça pelo relator,
deputado Prisco Viana (PPB/BA).
O deputado esquartejou a emenda
do governo, levantou a inadmissibitidade de parte da emenda, modificou outra parte, descaracterizando a proposta original. O novo embate na Câmara obrigou o governo
a "aceitar novas sugestões" para
preenchimentos de cargos, acelerar
novos acordos com a bancada ruralista e levou seus lideres a intervirem na Comissão, substituindo ai-

guns parlamentares que apoiavam
o relator. Nesta discussão Fernando Henrique teria dito duas frases
não muito dignas de sua pessoa: "A
mesma caneta que nomeia é a que
demite", "O presidente da Comissão, deputado Roberto Magalhães,
deve buscar apoio do governador
Miguel Arraes para sua candidatura à prefeito de Recife". Apesar da
vitória (?) do governo na Comissão
de Constituição e Justiça, a emenda encontra-se patinando sem grandes avanços na sua tramitação.
No Senado, o governo também
tem encontrado suas dificuldades
provocadas dentro de sua base. O
projeto da Lei de Patentes foi modificado na Comissão de Constituição e Justiça pelo relator, senador
Ney Suassuna (PMDB/PB). As modificações aprovadas na Comissão
não agradaram o governo. Na Comissão de Assuntos Econômicos o
governo conseguiu reverter a situação, o substitutivo apresentado
pelo relator, senador Ferr .;..j.t!» Bezerra (PMDB/RN) recoJocou no
projeto os interesses do governo.
Reverteu a situação mas não ganhou, o projeto ainda não foi ao pienário do Senado, o senador Ney Suassuna promete continuar na defesa dos interesses brasileiros no projeto.
Apesar dos embates Governo x
Parlamento, o Congresso Nacional
deixou muito a desejar. Poucos projetos de lei de iniciativa parlamentar foram aprovados em plenário;
quase nada em termos de políticas
sociais foram discutidas. O funcionamento da Câmara foi catasfrótico, com diversas Comissões Especiais e CPis runcionando no mesmo horário, prejudicaram a atuação
dos parlamentares que deveriam
estar presentes em duas ao mesmo
tempo, sendo ainda, espremidas
pela Ordem do Dia no plenário.
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Orçamento
Público: uma
longa pausa para
reflexão
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A América Latina e a modernidade,
a violência e a exclus-o ,�
�
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O resgate dos
mortos e
desaparecidos
políticos
Página 8

Ocupação
urbana - uma
discussão
necessária

Página 9

A fome dos
índios sem-terra

Página 10

Ma.is uma vez o tema central deste Infor
mativo é a exclusão. As políticas públicas, ou a
ausência delas, têm aumentado esse fosso, no
Brasil e em toda a América Latina. A começar
pela elaboração do Orçamento Público, que não
prevê, com clareza, nenhum programa ou a con
tinuidade de programas voltados para minimi
zar os impactos da atual política econômica, às
propostas que coibam a violência contra lndios
e trabalhadores rurais, mulheres, crianças e
adolescentes, entre outros.
A exclusão pela violência, pela ausência,

por não pertencer, por não��
então da cidadania. A excl�o pela desinfor- ,
mação, por não se permitir a partici� na ',,
discussão e caminhos possíveis para
"-<
fome e a pobreza.
Um bom exemplo do que pode ser feito na
busca de outras formas de luta e na diminuição
da violência e da maldita exclusão é a "Campa
nha Nacional pelo fim da Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes e do Sexo Turis
mo". Somente ações coordenadas e coesas po
derão trazer resu 1 tados concretos a essas lutas.
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AGENDA
Ol e 03/09 - 1º Fó,:um de Debat� $Obre a Saúde da
Mulher • Promoção - Funda�o de Saüdo de
Cuiat>á, Movimento Popular do S11údo, Centro
do Direitos HumanQS Henr:íque Trin<t.de, N�·
cJeo do- Estudos o Pesquisa ()rganítaçlio ela
Mulher. OistítQ Sanitáno Oeste, (067) 321.8628
- Cuiabá (MT)
04 a15/09 -IV éonfcrSnci,a Mundial sobre aMulher Beijing/China
19/09 • Audi!ncia Pública ''Mesa Redo.nda • Projeto
Carajâs: l)e$envolvim,cn!Q011Dest1Vi91[o". Apre
senta94(> do Relatório final do$ GTA-<:arajás e
OTA-Ba�ú. Promoção: INESC e as Comis•
sõe$ da Agric11ltura, Meio Ambiente, Direitos
Humanos e Minas o Jfoergia. Espayo Cultural
da C&marà dos Deputàdos. BraslUa (DF)
lS/09 a 01 /10 - Desefios o Pers�tivas do Movímctdto ·
Ambícnt.alista Brasileiro - Seininãtio da Fundá-

•

ção rráneiseo. Lotai!. útstifuto Israel Pínhdro.
(061) 367.2000 • Br�a (DF)
29,119 a Ol/10 • 5• �óif� do Fórum Nac:ionaJ de Ação
da Cidadania· Goiânia (GO)
OS .a 08/lO • 4º Enc'<lotroNationahfr rMeninoo e Meni
nAs de. Rua • Estádio Mad Garrlncha - Brasília
(DF)
ll a 1S/lO • lll Encontro Látino-Amcticano deEduca
dores Ambientais ell Mostrá lll.tornaeionàl do
Vídeos Ecológicos • Centro de Convcnçl)� do
Hotel Novo Mundo • Rio deJ&lleiro (RJ)
24, 25 e 16/lO • Workshop "Mc�sul, S�e oJ>ar
lamcnto". Um cn foque.sQbre a-pt:Odução wnili
ar no processo do integração dó Cono Sul o a
pnnioipo.9ão/responsabilídade do Parlamento.
Promoçlo: CCFO, INESC e as Co_missõc& da
Agricultura o dó Mc:roo5Ul,.Jss� Cwturàl da.
Cimara dos Depufl1d01J - Bra$1lii '(DFJ

Modernidade e Exclusão II
- Perspectivas de um futuro melhor -

Maria José Jaime- Coordenadora Geral/
INESC e Coordenadora da Secretaria
Nacional da Ação da Cidadania Contra a
Fome e a Miséria pela Vida
Iara Pletrtcovsky - Coordenadora da
Assessoria, Assessora das Ques.tões
lndfgena e Ambiental/INESC

O mundo vem
experimenlan
do transforma
ções pervmas
nas estruturas
econômicas,
sociais e
po/:IJicas. A
crise é cultaral
e é profunda

.,

Estamos vivendo tempos dificeis.
Tempos de mudanças intensas, sem
que tenhamos clareza das perspecti
vas futuras.
São muitos os elementos que vêm
promovendo alguns (des)oaminhos
das sociedades rumo ao futuro. De
fato, nos encontramos num momento
de crise das ideologias e da necessi
dade de reconstruir DO\� paradigmas.
O mundo vem experimentando
transfonnações perversas nas estrutu
ras econômicas, sociais e políticas. A
crise é cultural e é profunda.
Quem teve a oportunidade de ler
na Folha de S.Paulo do dia 13/07, tuna
matéria sobre a pobreza na cidade de
Nova York - EUA, se choca, porque
nos fala da pobreza no centro do ca
pitalismo mundial. Um, em cada
três nova-iorquinos, está desempre
gado.
Sem dúvida nenhuma é a globali
z.ação dos excluídos. O mundo gira
l02mente, se recria através de uma tec
nologia fantástica e melhora as possi
bilidades humanas de viver. Só hã um
"detalhe": não hã espaço para todos
nos modelos de desenvolvimentos que
conhecemos.
A América Latina (AL) vem com
petindo com os campeões de pobreza
do mundo.
Colocou-se no cenário internacio
nal como periférica e dependente, des-

,-e

de sua colonização. Produziu socieda
des amorfas e Estados autoritários e
economias altamente concentradoras
de renda. Ten1os o Brasil ostentan
do, no /,a11ki11g mundial, a pior dis
tribuição de renda.
Nas últimas décadas a AL viveu
ditaduras militares, golpes de Estado,
guenilha, guerras civis, crises econô
micas permanentes, intervenções nor
te-americanas, transnacionalizaçAo,
narcotráfico, sequestros, assassinatos
e contínuos genocídios das culturas in
dígenas que a habitavam e que persis
tem até hoje.
A e:-cperiê:ncia de crescimento, ini
ciado no fim dos anos 50 acabou em
fina.is dos anos 70, após a segunda cri
se do petróleo, que produziu um au
mento brutal das taxas internacionais
de juros. A divida externa veio como
wn sugador insaciável dos sonhos de
progresso e desenvolvimento cquâni
mes. Isto foi tão devastador para n AL
que a fez amaigar a depressão nos anos
80 levando os países à falência.
Sem sequer ter vivenciado alguma
possibilidade de equilíbrio, como foi
possível aos palses europeus e aos
EUA no pós 11 Guerra Mundial, a AL
passou a percorrer o caminho do capi
talismo selvagem. onde a existência da
lei não significou direito de fato. Os
governos começaram a reconstruir
sua base de dependência, agora lra
vestidos de um novo método de ex
ploração, os famosos a1ustes estrutu
rais.
Se as nações ricas do mundo não
estão conseguindo se manter equilibra
das dentro dos princípios de renova
çãodo bberalismo (neoliberalismo) ra
dical que vem tomando conta do mWl-

O Leitor Opina

"'Tcoho satisfaçlo de convidar... para
solenidade de a.ssinalura, pelo �ideotc
da Rep6blica, decreto que regulamenta o
Fundo Nacional de Assistência Social, ...
oo dia 25/08/95...."
Ministro da Prevldêncu e A.mstênda
Social, Retnhold Stephallcs
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"Acuso o recebimento de sua corres
poodancia, através da qual V.Sa_ manifesta
entendimento contrário i Proposta de
Emenda a Cons1ituiçio..., que trata da im
putabilidade penal do maior de 16 anos.
...informo que os membros desta Comis-
slo aprovaram ... o pedido de diligmcias e
de audiêocia pública, fK:alldo assim sobres
tada a matéria até a realizaçlo da audi&i
cia, quando haverá um amplo debate com
os diversos setores da sociedade interessa-

dos no assunto."
Deputado Roberto M1galhAes Presidente da Comlsslo de Constltw
çio e Justiça e de Redaçio, da
Ciman dos Deputados
"...COC&lllinbamos cópia de uma car
lilha de diwlgaçlo da problemática das en
chentes de Santa Catarina e ... das medi
das que o Executivo estadual pretende uli
liz.ar par'& lutar contra o flagelo. Essa car
tilha destina-se às pessoas que nio possu
em conhecimentos de espccialisw...caso
julguem oportuno, diwtguem ..."
Professor Ouistlan G. Caubet Fundaçio Água Viva
O"º"" ú C,rrlil/ro mvilul4, *E:,,d,oaa: A
SDIMç4D Nlo Cai tio Clu". O mtlo-� por«
CtHttiZJD com II F'tuttlaçh I: C.P. S/J7 Cidade

Univm11Jirla - 88<U0-970 -PlcrlOIIÓpo/11 • SC

do, o que podemos dizer dos palses la
tino-americanos?
Assistimos, dia-a-dia, o acirra
mento e consolidação da pobrei.a.
Vive bem quem consegue se apresen
tar ao mercado como conswnidor. Os
governos maquiam a situação buscan
do pollticas publicas paliativas que
estão longe de responder efetivamen
te a esta camada crescente de popula
ções marginais e famintas fora deste
mercado, deste mundo globalizado,
tecnologicamente interligado.
É diante deste quadro calamitoso
que vivemos e diante do perigo de um
futuro de recria\}!o do radicalismo po
Utico e ideológico que associações de
ONOs, de quase toda AL, se reuniram
em S!lo Paulo para discutir e propor
ações que revertam esse quadro.
Pela primeira vez estas associa
ções, entre elas a ABONO - Associa
ção Brasileira de ONOs, se colocam
frente a frente para reconstruir, dentro
de uma avaliação critica dos passos do
passado, a perspectiva de um futuro a
partir de pontos convergentes, assu
mindo, explicitamente, um compro
misso com os excluídos.
Estamos vivendo um momento de
cisivo quanto ao futuro do Brasil, da
América Latina, do mundo, de crises
e dificuldades.
Nele se toma wgcnte a busca de
pontos de união deixando de lado os
interesses pessoais e de grupos cm be
neficio do interesse público. E assim,
dar lugar à elaboração de estratégias
que possibilitem novos caminhos para
a construção de sociedades com com
pronusso ético com os excluídos, com
a justiça social, solidários, tolerantes
e plurais.
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As mudanças propostas: para quem?
ld11 Pjelrjcovsky de Oliveíra
Assessoria de Comunicação
A vida do cidadão brasileiro vai
mudar, significativamente, a partir
do próximo ano. É que o ongres
so Nacional vai estar votando leis
fundamentais para a sociedade bra
silei� e que exigirão muita atenção
do cidadão, o _maior interessado e
atingido pelas mudanças.
O Parlamento está discutindo
assuntos como: reforma tributária;
reforma administrativa - que vai re
gular as relações dos servidores pú
blicos com o patrão-Estado e com
os usuários dos serviços do Estado;
a lei dos partidos; a lei eleitoral; as
leis que regulamentarão a quebra
dos monopólios do petróleo, teleco
municações e do uso do gás.
Tudo isto vai bater diretamente
na vida, ou melhor dizendo, no bol
so de cada cidadão. A proposta de
reforma tributária feita pelo Gover
no, por exemplo, não trata do Im
posto de Renda das pessoas fisicas.
Trata, timidamente, do imposto de
renda das empresas e desconstituci
onaliza algumas proibições, como
por exemplo, a de criar empréstimos
compulsórios - iguais àqueles cria
dos no governo Sarney sobre o con
sumo de combustíveis e nunca de
volvidos.
A reforma tributária do governo
na verdade é um remendo. Muda
penduricalhos nas leis para não tra
tar de assuntos fundamentais como
a tributação de grandes fortunas e o

imposto sobre os lucros fantásticos
dos bancos, assuntos previstos em
projetos de lei em tramitação na
Câmara dos Deputados e despreza
dos como idéias mirabulantes. Nun
ca os bancos ganharam tanto dinhei
ro como nos últimos 10 anos no
Brasil. E, quando quebraram, como
aconteceu com o Econômico, mais
dinheiro público é injetado para so
correr o sistem a
A reforma da Previdência, de
pois de muito vai-e-vem, vai ser de
batida mais diretamente e os apo
sentados, pensionistas e candidatos
e aposentadoria que se cuidem. A
voracidade do governo de cortar be
neficios é descomunal. A intenção
de transferir para fundos de pensão
privados o papel da Previdência
Pública está clara desde o começo
do debate. E mais uma vez os ban
cos serão beneficiados.
E tem mais: a lei dos partidos,
hoje em processo de discussão, pode
acabar com agremiações como o
Partido Verde (PV), o Partido Co
munista do Brasil ( PC do B) e o
Partido Popular Socialista (PPS)
com as exigências de quantidade de
votos - 5% dos votos dados a can
didatos a deputados federais - pre
vistas nas versões iniciais do proje
to de lei.
Questões mais complexas como:
a lei de regulamentação da explora
ção, refino e venda de petróleo e
seus derivados e a lei que regula a
comercialização do gás e do uso dos

sistemas de telecomunicações, vão
demorar mais tempo. Muito mais
importante que a votação das emen
das que quebraram o monopólio
nestes três setores, será a lei que vai
regular o funcionamento deles. Os
monopólios estão quebrados. As
leis vão especificar as condições de
exploração destes segmentos. É nes
te momento que tudo pode aconte
cer. Desde a atuação de lobbies na
cionais e internacionais para a
"compra" barata da estrutura públi
ca já montada, até a edição de uma
lei burra, que não atenda "nem a
pegos, nem a troianos".
O presidente Fernando Henrique
Cardoso terá oportunidade, agora,
de mostrar suas verdadeiras inten
ções. Há parlamentares só esperan
do o começo do processo de vota
ção de matérias importantes para
exigir contrapartidas em cargos. To
das as instituições de defesa do ci
dadão, sindicatos, ONGs, partidos
políticos que se identificam com os
a construção de uma sociedade mais
justa devem ficar atentos para estes
debates - que já começaram - e para
o processo de definição destas leis
pelo Congresso Nacional. A aten
ção deve ser redobrada, pois a Casa
está em ritmo acelerado de votações.
Este segundo semestre e o próxi
mo ano serão tão importantes
para o cidadão, quanto o ano de
1988, quando o Congresso Consti
tutinte escreveu a atual Constitui
ção.

O presidente
Fernando
Henrique
Cardoso terá
oportunidade,
agora, de
mostrar suas
verdadeiras
intenções. Há
parlamentari!8
s6 esperando
o começo do
processo de
votação de
matérias
importantes
para exigir
contrapartidas
em cargos
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A impossível novidade
da velha esquerda
Augusto de Franco

Uma sínl-ese
entre igualdatú e liberdade
aponta para
uma saída
pós-liberal,
que s6 pode
ser encontrada
se não cairmos
na tentação de
nos situarmos
num dos p6los
da contradição
Estadox
Mercado
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Quais são as novas propostas da esquerda para o Brasil? Eis
aí uma questão dificil de responder se não compreendermos bem
a natureza desse sujeito político
que habitualmente chamamos de
"esquerda". Existe apenas um a
esquerda no Brasil?
Evidentemente, a noção de
esquerda é relacional. Em qualquer conjunto político podemos
sempre encontrar uma esquerda,
um centro e uma direita. Dentro
dos partidos de esquerda existe
uma direita. E dentro dos partidos de direita existe uma esquerda. Haverá, entretanto, alguma
razão substancial capaz de justificar o emprego dos designativos
"esquerda" e "direita"? E se bouver tal razão, ela mantém a sua
atualidade nos dias de hoje?
Não é por acaso que as noções de "esquerda" e "direita"
estão em debate. Bobbio e Hobsbawm, duas referências obrigatórias para os que querem participar da polêmica, concordam
quanto à referência teórica original: a diferença entre esquerda e
direita repousa na ênfase, colocada pela primeira, na igualdade
social. Grosso modo, se a esquerda enfatizou a igualdade, a direita teria enfatizado a liberdade, ainda que acusada pela primeira de ter feito isso apenas no
plano individual e no campo das
iniciativas econômicas dos "maisiguais" (entre os socialmente desiguais).
Todavia, depois da derrocada do chamado "socialismo real",
ficou claro para todo o mundo que
o objetivo da liberdade não pode
estar subordinado à condição da

igualdade.
Teríamos, então, pelo menos
dois tipo s de esquerda: aquela que
subordina a liberdade à igualdade e aquela que tenta conciliar
estes dois pólos. Uma "velha esquerda", identi1icada com os pressupostos filosóficos e com os fundameotos teóricos do "socialismo
reaJ" e uma "nova esquerda". que
tenta reconstruir as bases de uma
nova opção socialista ideal, um
socialismo com liberdade como
jamais ocorreu no mundo.
Obviamente, ninguém gostaa
ria de ser enquadrado na ctegoria de ''velha esquerda". Todos os
que se dizem "de esquerda" querem pertencer à ''nova esquerda",
à "esquerda democrática", à esquerda do século XX1". Ocorre
que, na prática, as propostas defendidas pela maioria dos setores
tidos como "de esquerda" não
conseguem expressar as novas
concepções políticas que decorreriam da síntese, operada na esfera dos conceitos e dos valores,
entre igualdade e liberdade. Por
isso que a esquerda realmente
existente entre nós ainda está aprisionada na contradição Estado x
Mercado. Neste debate, a esquerda de hoje se situa, tal como a
''velha esquerda" que inspirou e
conduziu as experiências do "socialismo real". do lado do Estado
contra o Mercado, urdindo uma
ideologia contra-liberal (estatista) para resistir ao avanço de ideología neo-liberal.
Se existisse de fato uma
"nova esquerda", sua atitude deveria ser outra. Uma síntese entre ígualdade e liberdade aponta
para uma saída pós-liberal, que
só pode ser encontrada se n ão
cainnos na tentação de nos situarmos num dos pólos da contra-

dição Estado x Mercado. A saída
superadora da oontradição estatismo x liberalismo está em nos
situarmos num terceiro pólo: o
lugar da sociedade! Desse ponto de vista - realmente socialista,
stricto sensu - não se pretenderia
impor a "lógica" do Estado às
outras instâncias sociais (isto é,
ao Mercado e à Sociedade Civil),
como quer o estatismo. Nem se
pretenderia transpor a "lógica" do
Mercado para o Estado e a Soeiedade Civil, como quer o neo-liberalismo. Desse novo ponto de
vista sócio-cêntrico, pós-liberal,
o objetivo seria um Estado soeia lmente controlado e um Mercado socialmente orientado por urna
Sociedade "socialmente organizada", quer dizer, uma esfera soeiai-pública, constituída endogenamente (e não "fabricada" ex machina pelo Estado nem, muito
menos, deixada ao léu dos jogos
inter-econômicos do Mercado).
Ainda não existe na sociedade brasileira urna força política
real estruturada sobre esse novo
ponto ge vista pós-liberal. De
sorte que a esquerda realmente
existente entre nós, ainda é a velha esquerda estatal-corporativa.
E, assim, é inútil esperar, dessa
velha formação política, novas
propostas para o Brasil e para o
mundo.
Por enquanto, só podemos
torcer para que a s articulações
iniciais, inter-partidárias e extrapartidárias, que buscam um novo
referencial para o pensar e o fazer políticos, consigam lançar as
sementes de uma nova esquerda
do século XXI. Embora eu continue achando que, quando isso
acontecer, perderá sentido a usuai djstinção entre "esquerda" e
"direita".

LA' VAl

Paulo BçmardoéDepu1ado Federal
<PT/PR} e membro da comissão de
Orçamento do Conmsso Nacional.
A Câmara dos Deputados, atra
vés da Assessoria Legislativa, divul
ga, este mês, o resultado da Execu
ção Orçamentária da União do pri
meiro semestre de 1995. Os dados,
com valores acumulados até 31 de
maio, mostram a triste realidade em
que se encontram os programas so
ciais, antigas prioridades, pelo me
nos em época de campanha, do pre
sidente Fernando Henrique. O com
prometimento com a área social cm
um governo fica evidenciado na ela
boração do Orçamento Público.
Para priorizar o social, devem ser
considerados os investimentos.
Do orçamento de Fernando Hen
rique apenas 2,8% são destinados a
investimentos. Considere-se aí que
80% deste recursos estão indispo
níveis desde fevereiro, a título de
contenção de despesas. As dotações
com manutenção de máquinas e com
pessoal representam, respectiva
mente, 24% e 9, 7%. O grande com
promisso do Orçamento da União
ficou por conta dos juros encargos e
amortização da dívida que, soma
dos a inversões financeiras e ou
tras despesas de capital, represen
tam 63,5% do Orçamento para
1995.
A prioridade ao ºequilíbrio" fis
cal e a satisfação dos· compromis
sos com os credores é tanta, que pra
ticamente l 00% das dotações para
pagamento de juros e encargos das
dívidas já foram empenhados. A
partir daí o governo não tem como
não executá-los. No entanto, as pri
oridades elencadas na Lei de Dire
trizes Orçamentárias para este ano,
na área social, estão tendo uma exe
cução orçamentária ínfima ou ne
nhuma. Os recursos foram previs
tos na lei orçamentária apenas para
"inglês ver'.
Na agricultura, programas como
a refonna agrária, comercialização

O MOCINHO

QUE ENTRE.4A
O OURo AO
BANDIDOt

de alimentos para combate a misé
ria. estoques reguladores, entre ou
tros, apresentam execução inferior
a 7%. Ou seja, dos recursos apro
vados na lei, apenas 7% foram gas
tos, até o -final de junho. Na Educa
ção a situação não é diferente. O
ensino superior detém 61% dos re
cursos do MEC, contra l 0% para o
Ensino Fundamental. A LDO para
95 elencou como prioridade a edu
cação de 1° grau. A execução para
este programa apresenta, até agora,
apenas 9,8%, do total previsto. O
Fundo Nacional de Cultura, que é
um instrumento de promoção e di
wlgação da arte e cultura, atenden
do projetos de diversas áreas, teve
execução orçamentária no período,
em torno de 3%. Na Ciência e Tec
nologia, os investimentos tiveram
gastos na ordem de l 0% dos recur
sos aprovados.
Apesar deste caos social, exis
tem áreas que estão gastando bem.
inclusjve, mais do que a autoriza
ção pennite. Exemplo gritante é o
Sistema Telebrás. Os investimentos
das empresas que o compõem so-

freram cortes quando Fernando
Henrique sancionou a Lei de Orça
mento. Sobraram recursos irrisóri
os, mas as Teles contraíram dívidas,
principalmente na implantação da
telefonia celular. Empresas como a
Telebahia realizou investimentos
extrapolando 702% da dotação pre
vista. A Telemig executou 351% a
mais do que tinha. E a Telesp, Tele
par, Telerj, Telebrasllia e Telegoiás
superaram em mais de l 00% a do
tação inicial.
Os créditos para cobrirem esses
rombos foram apresentados este
mês no Congresso Nacional . É a
certeza que o governo tem da sub
serviência do Legislativo. Primeiro
gasta, afronta a Constituição e de
pois dirige-se ao poder fiscalizador
para legalizar a situação.
É lamentável conferir esta prá
tica e, mais que isso, verificar que
o investimento no social ficou na re
tórica. Fernando Henrique está sen
do a continuidade dos outros gover
nantes. Um país que não se preocu
pa com o social. não pode falar em
desenvolvimento.

A prioridade
ao "equi/i,
brio"fiscal e
a satisfação
dos compro
missos com os
credores é
tanta que
praticamente
100%das
dotações para
pagamento de
juros e
encargos das
dividas já
foram empe
nhados
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�"Reforma Agrária
luta de todos''
O presidente
rejeitou as
propostas de
l'incular o
Incra à
Presidência e
manter R$ 700
milhões no
Orçamento/96
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Qíania Savoldi

Assessoria de Comunicação do
Gabinete do OeputBdo Federal Adão Preto
O Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra -MST, numa
demonstração de força, reuniu em
Brasilia 5.226 delegados e realizou
o seu 3° Congresso Nacional. Re
presentantes de expressão nacional.
regional e locaJ, debateram durante
uma semana os problemas agrários
e definiram como palavra de ordem
do Movimento. para este ano, a fra
se: "Reforma Agrária - uma luta de
todos".
Enàdades como a CUT, DNTR,
C APOIB. MMTR, INESC, entre
outras� representantes de 30 ligas
campesinas da América Latina; vá
rios parlamentares, entre eles, Adão
Pretto (RS}, Alcides Modesto (BA),
Domingos Dutra (MA); autoridades
tais como o Procurador geral da
República, Álvaro Ribeiro, e a vice
governadora do Distrito Federal,
Arlete Sampno,ooltlJE'ecet'3ffiduran
le as atividades do 3° Congresso.
Os palestrantes convidados res
saltaram, sob vários níveis, a impor
tância da desconcentração da terra
para democratização do país. O pre
sidente da Associação Brasileira de
Reforma Agrária - ABRA, Luís
Carlos Guedes Pinto, relatou os 35
anos da luta pela Reforma Agrária
O presidente da CUT. Vicentinho,
vinculou a importância da luta pela
terra e o desenvolvimento dos cen
tros urbanos. FaJaram, também, D.
Orlando Dotti, presidente da Comis
são Pastoral da Terra - CPT, D. Pe-

dro Casaldá.liga, bispo de Sffo FelLx
do Araguaia e o ex-senador José
Paulo Bisol.
Os trabalhadores rurais realiza
ram, também, várias atividades de
protesto e solidariedade. Diante da
Embaixada dos Estados Unidos,
protestaram contra a política inter
vencionista norte-americana, que
pressiona a aprovação da Lei de
Patentes. Criticaram o bloqueio à
Cuba e pediram a liberação do sin
dicaJista Mark Curtis. preso há 8
anos. No Ministério da Agricultu
ra, acenderam velas e penduraram
fitas pretas na parede, simbolizan
do o funeraJ da insàtuição.
O presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso, assistiu a
manifestação dos cinco mil delega-

dos em frente ao Palácio do Planal
:o e recebeu wna comissão represen
tativa do 3° Congresso. O presiden
te rejeitou as propostas de vincular
o Incra à Presidência e manter RS
700 milhões no Orçarnento/96, po
rém garantiu.
l ) assentar 40 mil fanúlias ainda
esse ano (30 mil até novembro).
priorizando as 16 mil famílias que
estão acampadas;
2) enviar alimentos para os acam
pados através do Programa da Co
munidade Solidária;
3) liberar o crédito para assentamen
tos rurais com taxa de juros de
12% ao ano e desconto de 50%
do valor do pagamento;
4) e C\'ar de RS 3 000 para R.S 6,0ÓO
o teto do Procera por familia.

.AiNOVA DIRETORIA Dó CONSELH?
NACIONAL DOS SERINGUEIROS
Os delegados do Conselho Nacional dos Seringueiros, reunidos em
Brasília, elegeram a nova Diretoria da entidade para o triênio 1995-98.
A nova Diretoria está constituída da seguínte forma:
Presidente: Afanagildo de Deus Matos (Galão) - Pará
Vice-Presidente: José Juarez Leitão dos Santos - Acre
Secretário Geral: Franciscos Lopes da Silva (Chico Leonel) - Rondô
nia
Tesoureiro: Francisco Vasconcelos de Freitas (Chico Gordo) Amazonas
Secr. Prod. Com. e Coop.: Manoel Rodrigues de Sousa (Manoelzinbo)
• Maranhão
Secr. Form. Comun.: Pedro Ramos de Souza - Amapá
Secr. Mulher Trab. Extr.: Raimunda Gomes da Silva - Tocantins
Confonne o docwnento do CNS a nova Diretoria "se compromete
em continuar a luta em defesa dos Trabalhadores Extrativistas e da Ama
zônia, tarefa essas desempenhadas por companheiros como: Arnaldo,
Wilson Pinheiro e Chico Mendes."

As emoções orçamentárias de 1995
Homero de Souza Junior

Con111dor. Advogado e Técnico cm

Orçamentos Plíblicos.

Este se gu ndo semestre de 1995, para
quem trabalha, acompanha ou simplesmen
te se interessa por questões de Orçamento
Público no Brasil promete ser generoso em
descargas de adrenalina. Estarão em pauta o
Plano Plurianual ( PPA ) e a Lei Orçamentá
ria Anual ( LOA ), aquele referente aos exer
clcios de 1996 a 1999 e esta referente ao
cxcrclcio de 1996 da União. Processos se
melhantes ocorrerão nos 27 estados e nos
quase 5.000 (cinco mil) mWliclpios. É pre
ciso estar atento. Como se sabe, em 1996
teremos eleições municipais cm todo o pais.
Serão renovadas todas as Câmaras Legisla
tivas. serão eleitos (ou reeleitos, como se
propõe ) todos os prefeitos. Estarão sendo
lançadas, portanto, as bases das eleições es
taduais e federal, inclusive a presidencial, de
1998. Ora. seria preciso ser PhD em inge
nuidade para não se ter ainda notado a es
treita vinculação que existe no Brasil entre
Orçamentos Públicos. processos eleitorais
e respectivos resultados.
O uso político dos Orçamentos Públicos
é notório e endêmico. Pensando bem, dá para
ir mais longe. É item essencial da maioria
dos sistemas estabelecidos de poder e de
auto-perpetuação desse mesmo poder, tanto
nas diversas esferas locais, como na esfera
do União. Isso não constituiria qualquer pro
blema caso o pais contasse com sistemas de
controle que pudessem garantir que o inte
resse púbhco fosse contemplado em todas
as decisões. Não é isso, no entanto, o que
ocorre. Na realidade, a administração públi
ca brasileira é uma peneira. por cujos mi
lhares de furos escorre parcela substancial e
decisiva dos recursos necessários para aten
der as necessidades da população. Nem se
fala aqui de corrupção explícita. nos moldes
revelados pelas grandes CPI 's da legislatu
ra passada (TNSS, PC, Orçamento e
INAMPS ). Referimo-nos às grandes deci
sões sobre projetos, programas e obras que
ao longo do tempo resultam em monwnen
tos à irracionalidade e que transfonnam-se
em obras inacabadas, propiciam superfatu
ramento, sllo desnecessárias ou mel dimen
sionadas e por isso mesmo perdulárias. Es
sas ocorrências,menos ( ou mais ) do que a
corrupção no sentido que geralmente se atri
bui a essa palavra, apontam para uma doen
ça profunda,mais corrosiva, mais destruti
va e menos óbvia, que é uma degeneração
do próprio processo institucional de tomada
de decisões. Esse degeneração tem caráter
estrutural e seus efeitos,juntamente com os
efeitos da corrupção propriamente dita, são
devastadores. Ambas são parte integrante do
sistema de poder vigente e transitam obri
gatoriamente pela área dos Orçamentos Pú
blicos. Dai o interesse para a nova rodada
de produção de leis orçamentárias que ocor-

rerá no segundo semestre de 1995.
O prognóstico, a partir do ocorrido no
primeiro semestre, não é bom. A atual ad
ministração federal tem o dom da arrogân
cia e age como se fosse constituída por sábi
os tentando conduzir wn bando de selvagens
à civilização. Essa atitude,visível na fonna
como foram conduzidas as discussões e vo
tações das Emendas Constitucionais da Or
dem Econômica, esteve presente também na
fonne como foram conduzidos os assuntos
orçamentários.
A primeira expressão dessa atitude foi o
tratamento dado ao PPA. Simplesmente não
foi mandado ao Congresso. As justificativas
são as de sempre: tempo exí guo. excesso de
problemas a serem resolvidos por wna ad
ministração que se inicia, fraqueza do siste
ma de planejamento brasileiro que deveria
ser o responsável pela produção do PPA,
concentração na administração do Plano
Real e outras do mesmo jaez. São todas
igualmente inaceitáveis.
Em outro texto afinnei que,mais dv 'lue
instrumento de planejamento, o PPA tem a
vocação de servir de dique para o personali
mo de chefes de poder executivo com ten
dência a executar obras e projetos irracio
nais,não prioritários,mal dimensionados e
desnecessários, mas com visibilidade elei
toral ou necessários como resgate de com
promissos de campanha. Assim, a legisla
ção deveria ser rígida no sentido de punir
imediatamente com perda de mandato qual
quer chefe do Poder Executivo que inicias
se uma obra não prevista no PPA. Toda obra
ou projeto cuja execução ultrapassasse o
exercício social e cujos custos totais atingis
sem detenninado patamar deveria estar pre
vista no PPA,por seus custos integrais dis
tribuídos no tempo. A flexibilidade estaria
garantida com projetos de lei especificos
para alteração do Plano que teriam de ser
aprovados previamente pelo Poder Legisla
tivo. Isso reduziria enonnerneote a margem
de discricionoriedade e de "aventureirismo
obreiro " ( 1 ) de prefeitos, governadores e
presidentes loucos por uma solenidade de as
sinatura de contratos de obras. Forçaria tam
bém um exercício continuo, detalhado e sau
davelmente demorado de discussões de
prioridades. Considerando as gigantescas
carências da maior parte da população. a
miséria,a fome a falta de condições básicas
de vida que essa população sofre, a perda
de mandato por esse motivo nunca me pare
ceu, e continua não parecendo, exagerada.
Exagero irracional é cortar dotações orça
mentánas de aquisição de remédios. atadu
ras,equipamentos hospitalares e salários do
�oal especializado (médicos,enfermeiras,
atendentes ) para começar a construir um
novo hospital que também não funcionará
por que a obro foi interrompida ou por que
não tem o pessoal. mnterial e equipamento
básico necessários para executor o atendi-

mLLO. De fato, nem é um exagêro irracio
nal. É simplesmente um crime ainda não re
conhecido como tal e que se configura e secon
suma em cada paciente pobre que mooe mm
hospital porfalta de atendimento adequado.
Tendo vencido as eleições de 1994 com
base em um projeto que apresentava 5 prio
ridades e que foi detalhado, inclusive, em li
vros publicados durante a campanha, era de
se esperar que esse governo não tivesse mui
ta dificuldade em produzir um PPA que des
se expressão concreta ao seu programa de
governo. Não foi o que se viu.
O atual governo federal não só não man
dou até agora o projeto de PPA como utili
zando sua base parlamentar no Congresso e
o mecanismo dos vetos forçou a aprovação
de uma LDO que:
- não estabelece um rol de prioridades nem
mesmo da forma limitada como fizeram to
das as que a antecederam� em vez disso
- remete para o PPA - que não existe - as
metas e prioridades de 1996;
- declara ameaçadoramente como objetivo
bàsico número I da administração pública
federal a "eliminação do déficit público";
- recusa-se, pele enésima vez, a separar os
Orçamentos Fiscal e da Seguridade;
- recusa-se a preparar e mandar para o Con
gresso certos demonstrativos alguns dos
quais, inclusive.já vinham sendo prepara
dos em exercícios anteriores.
Resumindo, o PPA (que não existe) e a
LDO patrocinada pelo Governo Federal re
presentam um cheque em branco ainda maior
do que .vem sendo desde 1989 no que se re
fere ao estabelecimento de prioridades e
melas para 1996. Talvez não precisemos nos
preocupar, nós os selvagens seremos bem
conduzidos por eles, os sábios. Ao fundo,
com um olhar pidão, as obras reivindicadas
por aliados que disputarão eleições munici
pais em 1996.
AJguém poderia perguntar se uma admi
nistração, que coloca a eliminação do défi
cit público como objetivo básico número 1,
poderia ser tentada a preparar uma Lei Or
çamentária Anual que não só ignorasse seus
compromissos de campanha, como estabe
lecesse mecanismos indiretos de utilização
do Orçamento Federal de 1996, para influ
enciar os resultados daquelas eleições. Bem,
não sei. Tudo o que sabemos e temos como
parâmetro é a forma como o governo atuou
na sustentação de suas propostas de emen
das constitucionais e da LDO. Cada um jul
gue como bem entender. No mais, na ausên
cia de um PPA e com uma LDO que é um
cheque em branco, só nos resta esperar o
segundo semestre do ano com suas propos
tas de PPA e LOA e curtir a adrenalino. Se
considerarmos ainda que esse processo vai
se repetir em 27 estados e quase 5.000 ( cin
co mil ) municipios estamos falando de uma
verdadeira overdose de emoções. Haja co
ração e bolso.

Dança com lobos e números
Homero de Souza Junior
Contador. Advogado e Técnico em
Orçamentos P\íblicos.
O pa is está. graças a Deus, prestes a ter de encarar um novo desa
fio. Ele aparece no bojo das discussões sobre as propostas de altera
ções constitucionais encaminhadas pelo Poder Executivo ao Congres
so. Por enquanto, aparece de forma implicita, pouco clara, escamote
ada, disfarçada, ainda não totalmente percebida pela maioria da po
pulação e mesmo das entidades do que se convencionou chamar "so
ciedade civil organizada". Há, no entanto. motivos para acreditar que
começa a nascer uma leve consciência sobre a existência de wu pro
blema. Quando ele for reconhecido como tal, se transformará num
desafio. Ai veremos. Trata - se da questão da confiabiJidade dos nú
meros divulgados como retrato de determinadas situações e que ser
vem de respaldo para outras tantas determinadas propostas. Depen
dendo da questão em discussão, dos interesses em jogo, a imprensa
dá mais ou menos ênfase a este ou aquele número, mas raramente ou
nunca discute a confiabilidade da fonte citada. A situação é grave e
profundos, talvez irreversíveis equívocos podem ser ( ou jé ter sido )
cometidos nesse caminho antes que alguém se dê conta de que, bem..
não é bem assim..., a situação não é bem essa e coisa e tal, mas agora
é tarde!!!
No que diz respeito à atenção com números, cifras e sistemas de
informação que sustentam diagnósticos, formam opiniões e orientam
soluções e propostas de ação, este é um pa is de nível mental infantil
e desenvolvimento sub-normal Se assim não fosse certas situações
seriam de dificil compreensão, como exemplificarei a seguir.
A pedra de toque da democracia representativa é o controle que
os parlamentos exercem sobre o Poder Executivo, partiouJannente na
questão dos gastos públicos. Afinal, o Congresso vota um orçamento
para limitar e dirigir os gastos do governo. No Brasil, esse controle é
coosubstanciado pela prestação de contas anual que o Presidente da
República envia para o Congresso. Faz parte dessa prestação de con
tas o Balanço Geral da União e todas as suas pa rtes e anexos. Assim,
estilo lá o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço
Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais de todas
as unidades orçamentárias federais em diversos níveis de agregação
e em diven;as formas de apresentação, bem como centenas de de
monstrativos detalhados de cifras especificas. É com base nessa pres
tação de contas que a sociedade através do parlamento avalia se o
Poder Executivo cwnpriu o previsto na lei, assim como os planos de
governo e se se manteve dentro dos limites de gastos aprovados pelo
parlamento. É, ou deveria ser, um momento mágico da democracia,
pois dá expressão concreta ao equilíbrio entre os poderes, realça o
pa pel institucional do Poder Legislativo e deveria ser o momento em
que o país se debruçaria sobre números que, em última análise, de,e
riam refletir o estado da nação, ou ao menos, da administração públi
ca federal. Não é o que acontece.
Dou mn doce para quem conseguir citar um exemplo em que pro
postas do governo com respeito a novas leis, ou emendas constituci
onais foram respaldadas pelo governo nas cifras, números e informa
ções constantes do Balanço Geral da União. Nunquinha da Silva. Os
números diwlgados são produzidos por iluminados burocratas, ge
ralmente economistas, que num pa sse de mágica "sacam" números
de misteriosas tabelas e "demonstrativos" geralmente ilegíveis até
por letrados, que são ancoradas, geralmente, no argumento da "auto
ridade" que os divulga ou produz e que 9 vezes em I O não tem qual
quer relação com os números equivalentes sobre o mesmo asswtto
que constam do Balanço Geral da União. O dado paranóico, esquiz.o
frênico, doentio e suspeito é que o Balanço Geral da União é gerado a
partir do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI,
que o governo insiste ser a oitava maravilha do mundo e que virou até
artigo de exportação. Mas na ora de justificar uma proposta qualquer
- mudanças na Previdência, flexibilização de monopólios, alterações
no sistema tributário, fim da estabilidade de funcionários púb)jcos, o
diabo a quatro - o governo apresenta outros números impossíveis de
achar no Balanço Geral da União, sob o argumento que este é mera
mente um instrumento formal e legal imprestável para fins gerenciais
e de tomada de decisão. Daí, o raciocl.nio fica mais ou menos assim,
o SIAFI é uma maravilha infalível, mas o Balanço que ele gera é

Exclusão: um produto brasileiro

imprestável para tomar decisões, ou, o Balan� é apto para a pres

taçio de conw do Pre.ddente da Repúbllca, mas não para am
parar as propostas patrocinadas por esse mesmo presidente. Se
ria cômico se nlo fosse trágico. E seria Impossível de acreditar
se ne,te pais a taxa de natalidade de otários nio fosse de mais de
um por minuto como realmente é.

Amparados nessa relaçllo esquizofrênica com números e baban
do sempre que ouvem a voz sisuda de urnn "otoridadc" de postura
impcrial/yuppie, temos impecáveis e aparência graw, citando núme
ros tirados do bolso do colete ou das profundas dos infernos, a galem
de "zé-manés" deixa pa ssar detalhes deliciosos e fundamentais. As
sim, por exemplo,juslificou-se a quebra ( pois é disso que se trata) do
monopólio da Petrobrás peln necessidade de expandir investimentos
na área desobrigando o Tesouro dessa inownbência. O interessante é
que os Balanços Gerais da União regis1.mm, nos últimos dez anos,
participação ZERO (ROSCA, NlENTE, NIHIL, NADA) do Tesouro
na Petrobrás como um todo c nos seus investimentos cm particular.
De há muito a empresa opera apenas com seus próprios recursos.
Ademais, nas discussões do orçamento o governo sistematicamente
impôs a redução da capacidade de investimentos de recursos própri
os da Petrobrás ( ou SCJO daquela pa rte que nilo depende do Tesouro e
sim da receita própria da empresa). Orn. se é para aumentar investi
mentos, porque se rcdll2.lu artificialmente a capao1dade de investi
mento da empresa ? O mesmo vnle pa ra as empresas de telecomuni
cações e a pergwtta é a mesma. Respostas pa ra a velhinha de Tauba
te. No fimdo do cenário matilhas de lobo dançam e convidam os nú
meros para dançar.
Outro exemplo mteressantc é o da i'rev1dência. O Congresso pro
duziu uma série de audiências publicas com autoridades da área, e o
Poder Executivo uma série de reuniões com parlamentares paro justi
ficar suas propostas de mudanças na Previdência. Nenhuma das dis
cussões foi tDStruída pelos números que constam do Balanço Geral
da União onde, por smal, os números da Previdência estão proposita
damente misturados com os números do Tesouro por insistência dos
governos, inclusive do atual, que se recusam sistematicamente a apre
sentar em separado as contas da Previdência Enquanto isso, lobos e
números continuam seu balé com a mesma platéia de otários Como
vente espetáculo culturalt
Outro exemplo é a questão do funcionalismo público. De acordo
com o governo, a salvação da pátria está na quebra da estabilidade
redução de vantagens e salários e outros horrores. Não eiq,lica por
que o que se vê no Balanço Geral da União é uma contínua redução
na participação rlRs despesas com o funcionalismo no total dos gas
tos governamentais nem os dados existentes dando conta de que a
média das saldas expontãneas e naturais ( morte, demissões voluntá
rias, etc. ) é superior a 25% ( vinte e cinco por cento li ) ao ano o que
leva a conclusão de que bastaria não contratar nin guém por um ou
dois anos para se ter uma brutal redução na folha de pagamento Ao
fundo, lobos travestidos de empresas de terceirização e "consultores
de alto oível" que "eles'' querem "atrair" da iniciativa privada dan
çam com números aplaudidos pela platéia de otários. Haja sacoll
Num rrunuto temos a maior reserva cambial do mwtdo e abrimos
as portas do pa is para as importações, no minuto seguinte ( presto!,
zás-trás!) são impostas severas restrições às importações para defen
der as reservas (as maiores do mundo, lembram ?). No processo, cen- ·
tenas de pequenos empresários que haviam acabado de se estabele
cer no ramo quebram ou ficam pendurados em dividas. E la nave vai
Num minuto temos um sóHdo sistema bancário onde os únicos
problemas são os bancos estaduais que - "vige li" - precisam ser logo,
logo privatizados ou liquidados ou o Plano real acaba. No minuto
seguinte o Banco Central ( cujas relações com os bancos privados
não podem ser compreendidas a partir do seu balanço ) intervém em
três bancos privados, avisa que eles estio falidos e ninguém pára
para questionar que diabo de lógica é essa e que raio de números

são esses sobre os quais estamos di.,cutlndo. Mas o mico fica "cês"
sabem com quem!!
É tudo muito cansativo e triste, mas determinadas reações vindas

da sociedade, particularmente na questão da Previdência d!o, no en
tanto, uma fumaça de esperança. Fica no entanto, uma dúvida. Have
rá tempo? Um antigo bordão humorístico dizia: "tem pai que é cego!",
podemos transformá-lo cm: "tem povo que é ccgoll". E você??

Sjlvio Çaccin Bava
Socjó)oK o, direlor do Institu to Pólis e pmjden1e da
Associação Brasileira de ONGs.

Ser um excluldo é não pertencer. E o
sentimento de pertenciamento é fundamen
tal na vida em sociedade. Pertencer a um
grupo, a uma cidade, ser brasileiro. É esse
sentimento que desenvolve valores como
a solidariedade, o companheirismo, o in
teresse pelos outros. Quando se rompem
os laços de pertencimento, sobrevêm o in
dividualismo, a competitividade, o medo.
O principal mecanismo de exclusão é
o mercado. Mercado de consumo, merca
do de trabalho. B excluído é aquele que
não tem poder. Não tem poder de compra
e não tem poder para modificar esta situa
ção. Não tem poder para atuar no espaço
público.
O pobre - e no seu limite, o excluído não é pobre porque é pobre. A pobreza é
também uma construção da sociedade, do
individualismo, da competitividade. Quem
promove a exclusão são aqueles poucos que
acumulam riquezas do trabalho coletivo.
E como os limites da exclusão são dados
pelo capacidade de resistência dos pobres
e da sociedade como um todo, no Brasil a
desigualdade se aprofunda a olhos vistos.
Os governantes atuam estrategicamen
te buscando desarticular as formas de re
presentação coletiva dos interesses popu
lares. Desconhecendo os direitos de cida
dania, estas forças dominantes reafmnam
discriminações para com os trabalhadores
(nem falar do salário mhúmol) mas tam-

bém para com as mulheres, para com os aqui no Brasil muitos lutaram para che
negros, se utilizam extensivamente do tra gar ao patamar de direitos reconhecidos
balho infantil, violentam a dignidade hu onde nos encontramos. Já passamos pelo
mana para auferir maiores lucros. Basta e>.1ermínio dos índios, pela escravidão, por
reconhecer as diferenças salariais frente ao indicadores de qualidade de vida piores do
mesmo trabalho. Basta reconhecer que o que os de boje.
Nossa sociedade está permanentemente
BrasiJ oferece uma das maiores margens
em conflito. Ocultar esta realidade só ser
de lucro bruto do mundo.
Outra forma de promover a exclusão é ve àqueles que querem garantir seus pri
retirar da responsabilidade do Estado a vilégios. Regular democraticamente o con
prestação de serviços essenciais à popula flito significa tomá-lo público, do conhe
ção. Se o pobre tem de pagar para ter aten cimento de todos, e reconhecê-lo como le
dimento de saúde ou colocar os filhos na gítimo.
A exclusão é uma produção da socie
escola, muitos ficarão de fora. A mortali
dade infantil é um dos maiores indicado dade e s6 pela sociedade poder ser reverti
res desta condição de abandono pela soci da. Para submeter a voracidade das leis de
mercado ao interesse comum, é preciso
edade.
A democratização de nossa sociedade acumular forças, agregar pessoas em mo
significa restabelecer os laços de pertenci vimentos de luta por novos direitos, con
menta desse enonne e crescente contingen quistar espaços públicos de negociação de
te de excluídos. Estimular, reconhecer, dar interesses. Para combater a exclusão é pre
legitimidade aos movimentos sociais e às ciso também orientar a ação do Estado para
fonnas de representação coletiva dos mais que este sirva ao interesse das maiorias.
plurais interesses de grupos sociais. Ga Manter-se permanentemente organizado.
rantir, pela ação do Estado, o bem-estar Construir novos valores, entre eles a defe
comum, os interesses coletivos. Estabele sa da liberdade, da solidariedade, da par
cer limites à exploração no trabalho que ticipação.
garanta um patamar de dignidade a todos
Tomar público o conflito e capacitar
os trabalhadores. Combater as discrimina os excluídos do poder para exercerem a
ções. Tudo isso são objetivos pennanen sua cidadania estão entre as principais ta
tes. Mas quais são as ações e os atores do refas das ONGs. Para isso elas têm de se
processo de democratização?
articular com múltiplos atores sociais e
Todas as conquistas da cidadania na desenvolver suas habilidades no campo do
história do Brasil são fruto das lutas soci domínio da informação, da capacidade de
ais, aliás oomo nas demais partes do mun análise e sistematização das práticas so
do. Mas é importante dizer que também ciais, da elaboração de propostas.

A exclusão pela violência
Ida Pietricovsky de Oliveira
Assessoria de Comunicação

A marca ma.is cruel da exclusão é a vio
lência. Em apenas uma semana, dezenas de
tr abalhadores rurais em quatro diferentes
estados foram assassinados ou expulsos de
terras. Hoje, no País, existem 80 focos de
conflitos agrários, envolvendo 13 mil fami
lias. A indefinição de políticas públicas para
o setor rural brasileiro está aprofundando
uma crise já bastante grave. O Governo in
siste em tratar a reforma agrária como um
caso de policia.
Vale sempre lembrar que, ao não defmir
uma política agrícola para os pequenos e
médios produtores rurais - responsáveis por
80% do abastecimento interno de aJimentos
básicos - teremos, gradativamente, um de
sabastecimento do mercado e encarecimen
to dos produtos alimentares.
As situações de conflito tendem a aumen
tar. Não há qualquer proposta concreta para
as terras onde existe situação de tensão en
tre posseiros e latifundiários. O Incra infor
ma que não mexerá em áreas de conflito.
Uma das consequências dessa política é o
relatório da Comissão de Direitos Humanos
da Câmara dos Deputados. onde se consta
tou como o Estado (sej a ele Federal ou lo
cal) além de não apoiar esses grupos de tra
balhadores sem terra, se empenha em ali
mentar a situação de conflito e agredi
los.Abaixoparte do relatório da Comissão
Externa que investigou a violência ocorrida
em Rondônia a nove de agosto passado.
RELATÓRIO
A Câmara dos Deputados constituiu uma
Comissão Externa de Representação (CER)
para verificar as conseq0ências e levantar
informações sobre o conflito de Corumb1a
ra, em Rondônia. A Comissão foi composta
pelos deputados Nilmário Miranda (PT/
MG). presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Coordenador da Comissão de
Direitos Humanos e Coordenador da Comis
são Externa de Representação; Emerson
Olavo Pires (PSDB/RO), Padre Roque (PT/
PR) representando a Comissão de Agricul
tura e Con.tücio Moura (PMDB/RO).
GRUPO EM COLORADO DO OESTE
No Ginásio de Esporte de Colorado do
Oeste estavam detidas 355 pessoas. A Co
missão procurou levantar o maior volume
possível de informações através dos possei
r os e assegurar que os mesmos não sofres
constrangimentos, ameaças ou violên-

sem

cias. Foram visitados em seguida cada wn
dos 41 internados no Hospital de Colorado
do Oeste.
CONCLUSÃO DO GRUPO QUE
VISITOU O ACAMPAMENTO
Ê inquestionável o fato de que no acam
pamento dos posseiros da Fazenda Santa
Elina houve uma chacina, CUJO número ofi
cial de vitimas foi até reduzido se cons1de
r annos a proporção da ação consumada. Os
acampados encontravam-se em área extre
mamente favorável, caso fosse a intenção
deles resistir de fato à ação policial. As ca
racterísticas da área a tomnnam propicia ao
impedimento da apro.ximaçfto e mesmo ao
massacre dos policiais. Ao contrano, os pos
seiros, ingenuamente, armaram para s1 uma
verdadeira arapuca, ao instalar o acampa
mento numa CIU\'a do córrego e derrubando
a mata ao redor, inviabilizando assun a fuga,
ou dificultando-a ao extremo em caso de
necessidade..
- Segundo os relatos de todos os entre
vistados, há fortes indicios de mwta violên
cia policial após encerrada a resistência dos
colonos. Muitos dos que estavam escondi
dos na floresta garantem ter ouvido dispa
ros até adiantadas horas do dia, quando a
própria PM admite ter encerrado o despejo
ás primeiras horas da manhã.
- O relato de Maria dos Santos Silva mãe de Vanessa, morta por um llro - é teste
munho patético de que não se respeitaram mi
nimamente os direitos das mulheres e crian
ças, como tentam fazer crer os relatos da PM
DA AÇÃO DA POÚCIA MILITAR
Erro grav1ssimo foi a decísão da PM em
realizar a ação de despejo a partir das 4 ho
ras do dia 9, portanto, no horário noturno. A
execução tomou-se dessa fonna ilegal e in
constitucional, ferindo tanto o Código de
Processo Civil quanto a Constituição Fede
ral, que assegura a incolumidade do domi
cilio durante a noite. O próprio relatório do
Cel. Wellingtoo Barros ao Governo do Es
tado confuma a ordem de despejo à 4 horas.
Os soldados foram expostos ã situação de
alto risco, resultando em dois mortos e onze
feridos, segundo se apurou oficialmente aLé
aquele momento.
Os laudos da necrópsia desmentem a tese
de "emboscada", alegada pelo Comandante
da PM: seis dos mortos receberam tiros as
costas; vários deles foram baleados na ca
beça; vários alvejados a curta distância, in
dicando exceções.

Há inúmeros casos de violência cometi
da pela PM contra posseiros rendidos, do
minados e deitados. Chama a atenção o de
Moacir Can1argo, que foi baleado após ter
ajudado a PM a colocar os mortos num ca
rrunhão. A CER ouviu dezenas de depoun1J11tos de feridos, brutalmenté espancados após
terem sido baleados, mclusive adolescentes.
É o caso de Oeniz Rodrigues Souzn, 15 anos,
que levou Wll tiro no broçô e aprescntavo
marcas de espancamento, assim como Adil
son Rocha Silva, 16 anos. Todos '")anl1arnm
deitados de bruços, em filu
DA RESPONSABILIDADE DO
GOVERNO FEDERAL
Não hd como isentar o órgão governa
mental rcsponsdvel pelo gestão do proble
ma agrário no Pais, o INCRA. de responsa
bilidade no trágico dcsfocho da operação de
despejo cm Corumbrnrn O INCRA perma
neceu ao largo do conflito, como se nilo ti
vesse �l)onsabilidade no assunto. Ora. de
acordo com a leg1slação em vigor, só o Go
verno Federal pode intervir cm desapropri
ações para fins de reforma agrária. Preocu
pa-nos a posição atual presidente do INCRA,
que ··não negocia com invasores" Ao mes
mo tempo, o Governo Federal não planeja,
não antecipa, não toma iniciativas.
Infohna-nos o deputado fe<lrral Paulo
Bernardo (PT-PR) que, consultando o SIA
Fl, apurou que o Governo f1..-deral só apli
cou alé o mês de JUiho, 3,29¾ do orçamento
do INCRA previsto para o ano c-Orrénte. e
que 92% dos recursos para a refom)a agrá
na estão contmgenciados.
Em apenas cinco dias - de 4 a 9 de agos
to - houve: 23 mortes decorrentes de confli
tos agrários no Brasil uma em Mamangua
pe (PB). duas em São João do Araguaia
(PA), 9 ém Santana do Araguma (PA.) e 11
em Corumbiara (RO). Durante todo o ano
de 1994, houve 47 mortes decorrentes dos
mesmos conflitos.
DA RESPONSABILIDADE DO
GOVERNO DO ESTADO
A responsabilidade: pela execução ina
dequada da ação de despejo é do Governo
do Estado Ação de despejo em horário no
turno é ilegal e inconstitucional. Execuções
extrajudiciais, lesões corporais, torturas e
abuso de poder são violações graves dos di
reitos humanos. Antes de apurar e investi
gar, o comandante geral da PM, Ccl. Welling·
tonBarros, ttnitiu opiniões de público que o
desqualificam para dirigir as apurações.

Somando esforços contra a
exploração sexual de crianças
Jussara de Goiás

Assessoria para as Questões
da Criançaodo Adolescente

Uma campanha s6 se toma realida
de se somar todos os esforços. Essa é a
atitude necessária se queremos de fato
dar um basta aos horrores da explora
ção sexual das milhares de crianças e
adolescentes que vivem o drama de te
rem suas vidas profundamente marca
da e seu futuro comprometido. Final
mente esse tema entra para a :-11.enda
nacional e hoje faz parte das disolll>� -.:es
de vários segmentos organizados. Os es
forços empreendidos pelas entidades
ligadas a esse trabalho uma é realida
de, principalmente aquelas que têm, no
seu dia-o-dia, ações voltadas para as
populações ma.rg,inalizadas. fiá muito
tempo essas entidades vinham tentan
do fazer com que o problema extrapo
lasse as constatações de seus relatórios
para sua concretização através de de
bates públicos e elaboração de propos
t.as para possíveis soluções. Pelo me
nos é assim que entendemos, já que,
diariamente, tem chegado até nós ín
f9rmações de seminários e encontros
dos mais diversos grupos que estllo cara
a cara com problema. Essas ações dei
xam clara a posição tomada de assumir
sua parte de responsabilidade na exis
tência do problema e debater com to
dos os segmentos sociais.
Assim nasceu a "Campanha Naci
onal pelo fim da Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes e do Sexo
Turismo" - voltada sempre para a cri-

ança e o adol�scente. Várias entidades,
que já tinham o tema em seu trabalho
como uma das ações estratégicas a se
rem tomadas, decidiram se unir e bus
car, junto com os outros segmentos or
ganizados, a elaboração de estratégias
para ações articuladas nacionalmente.
Essa é wna forma dar visibilidade ao
trabalho de todos e alcançar resultados
mais concretos. Como todo trabalho
que envolve ações coletivas a Campa
nha encontrou dificuldades que preci
sam e estão sendo trabalhadas: a pri
meira se deu no levantamento de re
cursos, afinal o Brasil é um pais conti
nental e garantir repasse de informa
ções, troca de experiências, seminári
os e produção de material é uma tarefa
para quem tem garra e clareza de obje
tivos. Esses recursos ainda não conse-
guimos mas não impediram a continui
dade da proposta. Outra importante di
ficuldade faz parte da própria idiossin
crasia dos movimentos sociais que, lús-
toricamente introjelaram, de um lado,
a personificação do salvador da pátria
e pode parecer que não se consegue
fazer história sem dar nome a um;
de outro lado, os medos e insegu
ranças em assumir parcerias. Portan
to, talvez seja melhor esperar para
ver no que vai dar.
Essas são duas posturas que esta
mos tentando diluir no andar da Cam
panha. Garantir trabalho articulado,
valorizando todos sem pennitir o be
neficio de poucos é o grande desafio;
temos poucos exemplos a serem segui-

dos mas queremos estar dentre esses.
Queremos conversar com todos para
construir um ponto comum. Porque
essa atitude? Em meio a tantas dúvi
das setoriais, para nós, s6 tem uma coi
sa importante: a organização de uma
grande rede de atores capazes de supe
rar tudo em nome de um objetivo - o
fim da exploração sexual de nossas cri
anças. É com esse objetivo que o
Il'IBSC está engajlí.do na Campanha e
tem essa ação como prioritária na área
da criança e adolescente. É ainda, e,
cada vez mais, assumindo uma postura
ética frente à sociedade, uma vez que
estamos todos falando em garantia de
direitos e, principalmente, em cidada
nia. É com essa finalidade que estamos
entregando, junto com esse Infonnati
vo, cópia da carta de adesão para que
todas as entidades, parceiras da utopia,
possam distribui-las amplamente cha
mando ao debate nacional.
As formas e ou estratégias serão
definidas nos fónms locais. É a comu
nidade que, conhecendo sua capacida
de de articulação, irá propor a organi
zação de debates, encontros, gincanas,
manifestos, moções. Enfim, irá encon
trar um meio de tocar na consciência e
no coração de seus cidadãos para a ati
tude exemplar de cada estado ou mu
nicípio indignar-se e exigir a implan
tação de políticas educaciooaJ, de saú
de, de geração de empregos, de re
forma agrária, etc. e programas de
apoio segundo as necessidades de
cada lugar.

Congresso assume �rticulação
de apoio à Campanha

�nnawn
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O Congx� Nacional realiza grandemntQ, no mesmo di� ,1ários depu.tadqsseu êngaj
próximo dia 14. ClllJ)rolda 11Campanha.Nacionafpeto mentQ, tendo sido:çr:iadíruma "Cômissãó'Parlam�
fun daBxploraÇlo Se�1.181 de Crianças-eAd.ole�JJtCS Especial deArti&ita� do PnJân'lentQ:à �lt
e do Selo Turisfuõl'. Essa definição já é testJ.ltà<fo de . �A <;omissão já definiu um prú.neUJi-cr9nograma 9
ações de�o do Coo�. Vem sendo díscuuqasdes� tr��o MJ parçeri!\ com as. entidadés-,e tenr�muJ�
de ôutubro de 94 e agora se C<)nc�tiza. As 'enti� dó no contpronti� dcptomo11e,r ações nos..e$t.ados..
de âmbito nacional, localizadas em]3rasilia � que escomissão� decidiu v.isitat os es_tados para o·tan
tão assumindo a art.icuta�o da campanha, foram reçaruento da Carnpanba COltl o objetivo <,fe J?teSSion
cebidas pelo presidenteda Çâfuara Federal, Deputado c<>ntra,a impunidà(ie e a falta de-P9lít1�.J>u�liças;t
Luls Eduatdo Magalhães, .no dia 09 passado. Nesse
!NESC
orgãfilza:ndo'a age.nda 'de lan�ento
encontro o Pr«:5id,en. te assumiu o comp�om.í55?-CO� a j�n_to à_ Coorden�doi-a"°"o. Çóngres S9ig,�p.·ut���
Campánha_ e mmcou a deputada Marilú Guunatt� nlú Gwnwães,Entte'�c;onlà to��!l�<?.S"��
assurmr a oootdenaçãodentrodo COllgtes.SQ. Nesse vul�os o .lançam�to .� cadii'e,s�. "· )t'\··

estará.
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Mortos e desaparecidos políticos:
uin resgate necessário
CecOia Maria Bouças Coimbra
Psicóloga - Prof. Adjunta da Universidade
Federal Fluminense - Presidente do Grupo
Tortura Nunca Mais/RJ.

ALeida
Anistia, de
1979, não foi o
que todos
os sthJres
clamavam:
a,,,pla, geral e
irrestrita. Ao
conJrário,
deixou th fora
sig,ujicativas
parcelasda
sociedade
brasileira...
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Passamos hoje, no Brasil, por
um momento de grande importân
cia na luta, que se trava há mais de
20 anos, pelo esclarecimento das
mortes e desaparecimentos poHti
cos, ocorridos durante a ditadura
militar. Este movimento, iniciado
ainda na primeira metade dos anos
70, estende-se até
os dias de hoje.
De inJcio, foram
grupos de famili
ares em diferentes
estados que come
çaram a se organi
zar para denunci
ar não somente as
mortes e os desa
p a r ec i m e n t o s ,
mas também as
torturas por que
passavam os pre
sos políticos à
época.
No d ecorrer
dessa luta forma
ram-se entidades
como o Movimen
to Feminino pela
Anistia e Liberda
de Democráticas,
os Comitês Brasileiros pela Anistia, dentre outros.
Naqueles anos foi de fundamental
importância os apoios de alguns se
tores da Igreja, com suas Comissões
de Justiça e Paz, de alguns parla
mentares e de parcelas da socieda
de civil brasileira que, desde a se
gunda metade dos anos 70, reorga
nizava-se e fortalecia-se.
A Lei da Anistia, de 1979, não
foi o que todos esses setores clama
vam: ampla, geral e irrestrita. Ao
contrário, deixou de fora significa
tivas parcelas da sociedade brasilei
ra que até hoje não foram anistia-

das: os mortos e desaparecidos po
Uticos e suas familias.
Em meados dos anos 80, esta
questão ainda continuava sendo ig
norada e mesmo impedida de vir à
tona. E mais, muitos elementos que
participaram diretamente do apara
to de repressão, nos anos 60 e 70,
ocupavam cargos públicos de confi
ança e eram homenageados oficial
mente. Naquele momento, surgiram
outras entidades que continuaram
�

das pelas entidades de Direitos Hu
manos e de Familiares, nada foi con

seguido do Governo Itamar Franco.
TotaJ silêncio!
Hoje, diante do Projeto apresen
tado pelo Governo Federal, impor
tante passo mas extremamente úmi
do diante das reivindicações de mais
de 20 anos, as entidades que lutam
por tal questão, os familiares de
mortos e desaparecidos polfticos e a
sociedade brasileira exigem que, cm
-nome do resgate da
memória histórica
de nosso pais, al
guns pontos sejam,
efetivamente, con
templados no cita
do Projeto:
l - Que o Go
verno Federal assu
ma, publicamente,
todas as mortes e
desaparecimentos
ocorridos durante o
periodo da ditadu
ra militar - de 1964
a 1985 - e repudie
oficialmente os cri
mes de lesa huma
nidade cometidos
pelo Terrorismo de
Estado naqueles
anos.
2 - Que toda a
sociedade brasileí
essa luta: os Grupos Tonura Nunca ra saiba o que aconteceu com esses
Mais/RJ do Rio de Janeiro, São Pau
militantes assass inados: como,
lo, Minas Gerais, Pernambuco e onde, quando e quais os responsá
Goiás e, posteriormente, a Comis veis por esses crimes hediondos.
são de Familiares de Mortos e De
3 - Que os restos mortais de to:
saparecidos Polfticos e o Comitê dos os que tombaram pelo Terroris
Catarinense Pró Memória dos Mor mo de Estado possam ser enterra
tos e Desaparecidos Políticos.
dos por seus familiares ou que se
Em J 991, esta questão ecoou no conte o que, na realidade, ocorreu
Congresso Nacional com a consti com eles.
Que a justiça e a verdade histó
tuição de uma Comissão de Repre
sentação Externa sobre Desapareci rica sejam finalmente feitas! Que o
dos Políticos, presidida pelo Depu Brasil possa efetivamente caminhar
tado Federal Nilmário Miranda. para se constituir em uma socieda
Apesar disto, e das pressões exerci- de democrática!

Rosa Moura

Geógrafa do Instituto Pataense de
Desenvolvimento Ecopõmico e Social

ílPARDES>

A urbanização brasileira conso
licla-se reforçando a existência de
regiões metropolitanas e fazendo
emergir àglomerações urbanas de di
ferentes portes. Essas áreas configu
ram espaços contlnuos assentados
sobre múltiplos territórios cuja ges
tão enfrenta a contradição de uma
cidade e vários governos, resultan
do numa cidade sem governo.
O arcabouço institucional para
romper com tal desgoverno enfren
ta um descompasso. Dispositivos
legais da Constituição Federal não
foram regulamentados; poucos Es
tados aprovaram legislações comple
mentares sobre a matéria; e os mu
nicípios, reforçados pela descentra
lização, buscam saldas locais, mui
tas vezes com tamanha eficiência e
criatividade, que modelos de cida
des tornam-se produtos pontuais no
marketing administrativo, mas per
manecem relegadas as funções pú
blicas de interesse comum.
Na reforma do Estado, a altera
ção do pacto federativo refere-se ape
nas a uma nova repartição de com
petências entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os municípios,
sem propor a criação de um federa
lismo de regiões e áreas metropoli
tanas, dotadas de autonomia politi-

representatividade das regiões urba
nas, áreas que também não são ob
jeto de competência específica do
Conselho nem configuram suas câ
maras permanentes de caráter con
sultivo.
O crescimento das demandas por
funções públicas de interesse co
mum - com destaque para a organi
zação territorial e para a gestão de
recursos naturais - e tal descompas
so institucional demonstram que a
questão das regiões urbanas precisa
ser retomada. Há um equívoco na
relação quase que sinonímica entre
descentralização e municipalização.
ca e não meramente administrativa Nas regiões urbanas a soma de mu
A delicadeza do tema, que envolve nicipios autônomos não constitui
poder, deixa-o novamente descon um todo e a dimensão supralocal não
se restringe ao equiUbrio entre au
siderado.
Projeto de lei do Poder Executi tonomia municipal eformas associ
vo, em discussão, retoma os objeti ativas (consórcios, comitês, etc.).
vos, princípios e diretrizes da polí Funções públicas cujas característi
tica nacional de desenvolvimento cas de origem, destino e efeitos são
urbano. É rico ao propor a institui comuns a mais de um município
ção de um Conselho Nacional de exigem funções, estruturas articula
Política Urbana, o qual pode tomar das que transcendam unidades ad
se um fórum de discussões sobre cri ministrativas. O exercício destas
térios e prioridades de investimen funções requer uma participação do
tos. No entanto, tal Conselho é se poder público e de forças emergen
torial e seu rebatimento territorial tes da sociedade em iguais condi
não traduz a diversidade e a com ções, numa relação democrática. A
plexidade da realidade urbana bra prevalência de subordinação toma
sileira, sofrendo ainda a limitação ineficaz uma parceria.
No âmbito local, o projeto de lei,
de ter sua composição submissa à
apreciação do presidente da Repú ao sobrepor questões pertinentes ao
Estatuto da Cidade, pode fragilizar
blica.
No âmbito das regiões metropo o encaminhamento de sua aprova
litanas e aglomerações urbanas o ção, sem dispor sobre seus aspectos
projeto apenas reforça o objetivo de mais importantes: a :função social da
articulação das esferas de governo propriedade e os instrumentos que
mediante ações integradas, a com garantiriam o acesso ao solo urba
petência dos Estados na instituição no. Num quadro de exclusão, en
dessas unidades regionais, e a ob quanto a realidade redesenha veloz
servância, pelos municípios, das mente novos espaços, os territórios
normas de ordenamento territorial permanecem paralisados por suas
e funções públicas de interesse co velhas instituições enfraquecidas de
mum, definidas pelo planejamento poder e fragmentadas em interesses
das regiões, no qual se inclui sua diversos. Sem instrumentos compa
participação. Na composição do tíveis, em tempos de descompasso
Conselho abre espaço para represen só resta à sociedade criar seus pró
tantes de capitais, cidades de médio prios estatutos, e aplicá-los, a seu
e pequeno porte, não absorvendo a modo.

O crescimento
das demandas
por funf-Ões
públicas de
interesse
comum-com
destaque para
a organização
territorial e
para a gestão
de recursos
naturais - e o
descompasso
institucional
demonstram
que a questão
das regiões
urbanas
precisa ser
reromada.
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Muito além do Pantanal
A Propósito da Hidrovia Paraguai-Paraná

Ma urício Galinkin, Meslre em Estudos Re&ionAis (América
Latina), pela Universidade de Londres, 6 Coord.
Técnico dn Fundaclio CBBRAC

Em realidade,
afomes6 não
sefaz. preseme
enlTe aqueles
povos localiza
dos nas
regiões menos
impactadas
pela expansão
prtdatória da
sociedade
nacional, e
pelas poliJicas
públicas
impümenta
dassob a
justf_Jicativa da
r,ecêssidade de
integrar,
desenvolver e
modernizar
o país ...
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Ricardo Verdum
Consultor do INESC e Coordenad�
"Mapa da Fome dos Povos lndí&enas"

Passado pouco mais de um
ano desde quando foi apresenta
do o primeiro Mapa da Fome en
tre os Povos Indígenas no Brasil
(Brasilia,julbo de 1994), entre os
dias 16 e 18 de agosto reuniu-se
em Brasília a equipe que coorde
nou o levantamento que terá como
principal produto um segundo
Mapa da Fome - atualizado e com
informações bem mais qualifica
das sobre a situação da fome en
tre os Povos Indígenas.
Abrangendo um maior núme
ro de 'terras indígenas', este se
gundo levantamento veio, antes de
mais nada, reafirmar as conclu
sões do anterior. Naquela ocasião,
concluiu-se que pelo menos
28,27% da população indigena
estava tendo sérias dificuldades
para garantir sua sustentação ali
mentar, e que a fome atingia in
dices alannantes nas regiões Nor
deste, Sul, Sudeste e Centro-Oes
te.

Em realidade, a fome so não
se faz presente entre aqueles po
vos localizados nas regiões me
nos impactadas pela expansão
predatona da sociedade nacional,
e pelas políticas públicas imple
mentadas sob a justificativa da
necessidade de mtegrar, desen
volver e modernizar o país - em
especial aqueles situados na Re
gião Amazônica. Também, entre
aqueles que conseguiram garan·
tir, de direito e de fato, urna par
cela de seus territórios e somaram
ao seu conhecimento tradicional
novos conhecimentos que lhes ga
rantissem auto-suficiência ali
mentar e sustentabilidade social
e ambiental.
Se até bem pouco tempo a luta
pela demarcação das terras dos
povos indígenas parecia ser sufi
ciente para lhes garantir a sobre
vivência tisica e cultural, o levan
tamento sobre a situação da fome
entre estes povos nos mostra que
a realidade é bem mais complexa
e desconfortável. O que fazer, por
exemplo, frente a situação viven-

ciada cotidianamente pelos Gua
rani Kaiowá do Mato Grosso do
Sul, habitando em minúsculas
ilhas de terra devastadas e pres
sionados a sujettarem-se a condi
ções semelhantes àquelas quando
a escravidão era urna prática ofi
cial no Brasil, ou frente a condi
ção de indigência em que vivem
muitos grupos indígenas do Sul
do pais; ou frente a situação dos
índios rehràntes que fogem da
seca e da fome do Nordeste para
viverem na perifena dos centros
urbanos do Sudeste. Até mesmo
aquelas imagens paradisíacas dos
Yanomanu e dos povos indígenas
do Parque do Xingu, o cartão pos
tal da política indigenista brasi
leira nos anos 60 e 70, estão hoje
ameaçadas a olhos vistos
Em 1993 tomamos consciên
cia de que mais de 20% do povo
brasileiro passava fome; o que vai
acontecer agora quando descobri
mos que mais de uma centena de
povos no Brasil vivem sob o es
pectro da fome e com seu futuro
ameaçado?

Após encontros preliminares iniciados cm 1987, os go
vernos da Argentina, Bollvia, Brasil, Paraguai e Uruguai apro
varam um Estudo Preliminar de Viabilidade Econômica, cm
Janeiro de 1990, criando, logo cm seguida (maio/1990) o
Comite Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná
(CIH), com as funQÕCS do detalhar e implantar esse projeto
nos Rios Paraguai e Paraná. Essa via para alto fluxo de trans
porte de cargas teria como porto inicial a cidade de Cácercs,
no Mato Grosso, Brasil, e porto final em Nucva Palmira, no
Uruguai, com 3.304 km de extensão.
Em dezembro de 1994, várias organizações governamen
tais, que já vinham se debruçando na análise desse mcga
projeto, promoveram um Seminário Internacional sobre a
Hidrovia, no Parlamento Latino-americano, cm São Paulo,
reunindo cerca de 100 ONGs.
Desse encontro nasceu a RIOS VIVOS- Coali1.ão Para
guai-Paraná-Prata, com o objetivo principal de elevar os pa
drões de vida da população da rcgii!o, combatendo o modelo
de desenvolvimento implícito nesse mega-projeto, que con
dena as populações dos pafses da região a um crescente grau
de miseq1bilidadc e exclusi!o. Nesse contexto, inclui-se a
necessidade de alterar o projeto proposto pelos governos. Essa
éoalizi!o já conta com mais de 300 ONOs associadas dos cin·
co palses e do 'Hemisfério Norte. Tem um colegiado diretor
com 12_ organizações, uma Secretaria Executiva( .. ) e várias
Comissões em funcionamento.
BAIXANDO O NtvEL

Esses rios sempre foram utilizados pelas populações lo
cais como via de transporte de cargas e passageiros. A aber
tura de estradas de rodagem na década de 60 e a implantação
da ferrovia até Corumbá provocaram grande diminuição do
uso do rio Paraguai, especialmente para cargas.
O projeto da C.ll-l pretende, agora, alterar a escala de uti
lização do rio Paraguai, tomando o trecho de Assunção no
Paraguai, até Cáccres, no M.ato Orosso-BR, tam�m navegá
vel durante todo o ano com um calado(profundidade) mini
mo de três metros. A idéia básica é fazer trafegar grandes
comboios de chatas, transportando basicamente grãos(soja),
madeira e minérios (de Corumbá), rio abaixo, e combusU
veis, fertilizantes e agrotóxicos, rio acima. De Assunção e
Buenos Aires e Nueva Palmira, o rio já comporta o tráfego de
grandes embarcações.
Para pennitir a passagem de comboios que movimentem
grandes toneladas não bastarâ, entretanto, aprofundar o leito
do rio: será preciso, entre outras coisas, aumentar o raio de
curvas, para evitar a necessidade separar as chatas; fechar
braços de rio para manter o maior volume de água no canal
principa.l, e retirar rochas que afloram cm vários pontos do
rio. Enfim, alterar os controles geomorfológicos da vazão do
rio Paraguai.
A partir de estudos existentes, é posslvel estimar que
somente para encher a nova calha do rio Paraguai, durante
todo o ano, com tres metros de profundidade, será preciso
retirar mais 15 bilhões de metros cúbicos de água do Panta·
nal brasileiro, no primeiro ano. Isso eq0ivale a praticamente
todo consumo doméstico de água da população brasileira,
durante um ano (se todos dispusessem água encanada em
suas casas).
Essa água sairá do Pantanal, diminuindo a �ltura �� sua
lâmina d'água e tam�m o nlvel de seus lençóis freahcos.
O resultado será o inicio de um processo de alterações cm

toda a vida da região, alguns dos quais, torna-se possível
vislumbrar.
VIDAS SECAS

O Pantanal é um complexo fonnado por uma dezena de
diferentes ecossistemas, frágeis e sensíveis que, anualmente,
registram um "pulso" de cheia e seca que dá o ritmo para a
natureza e populações locais. Isso toma o Pantanal uma das
grandes áreas de concentração de avifauna do mundo. A ''re
gularização" artificial do regime hidrológico do rio Paraguai,
pretendida pelo mcga-projeto, alteraria essas variações natu
rais.
Ao serem alterados os controles gcomorfológícos da va
zão do rio Paraguai, uma série de acontecimentos cumulati
vos irá ocorrer, afetando a economia e populações locais, fau
na, flora e solos.
Há, inclusive, a possibilidade de desertificação de várias
áreas do Pantanal, no longo prazo, dadas a composição areno
sa que boa parte de seus solos apresenta.
Com menor volume de água, o Pantanal absorverá menos
energia solar e conseqüentemente, diminuirá seu potencial bi·
ótico(capacidade de produzir vida). Ou seja, sua produtivida
de, sua capacidade de gerar vida, estará reduzida. Adicional
mente, algumas terras deixari!o de ser cobertas anualmente
pelas águas, ou ficarão menos úmidas com o rebaixamento do
lençol freático, e assim se tomarão menos férteis e passarão a
refletir mais energia solar, provocando no longo prazo altera
ções no micr<H:lima. O regime de chuvas tenderá, então, a se
alterar.
Menos vida nas águas resultará cm menor quantidade de
peixes, reduzindo conseq0entemente a capacidade do Panta
_
nal de alimentar as aves, que terão sua população reduzida
seja por mudança na rota de migrações, seja por simples mor
tes por falta de alimento. As aves de maior porte, como o
TuiuiCI, por necessitarem de maior volume de alimento, serão
as primeiras a sofrerem com as mudanças .. Atualmente são
registradas cerca de 650 espécies de aves no Pantanal, das
quais 20% são aquáticas.
AMEAÇA Á VIDA

Nilo podemos, entretanto, fiXlir nosso foco apenas na ques
tllo do Pantanal brasileiro. O mega-projeto que os cinco paí
ses pretendem implantar vai, entre outras, desterritorializar
populações tradicionais e indígenas, especialmente no Brasil
e Paraguai, quebrar seus modos de vida e suas culturas, criar
e tomar mais agudas as disputas de terras, atrair migrantes e
ampliar muito a pressão sobre serviços urbanos básicos na
região, elevar a poluição nos rios, aumentar as enchentes rio
abaixo. Além disso. esse projeto buscará incentivar a retirada
de madeira no Norte de Mato Grosso, na Bolívia e no Para
guai, bem como a transformação dos cerrados em grandes plan
tações de soja(para alimentar porcos na Europa).
Trata-se. pois, de uma ação humana com repercussão ex
tremamente complexa, em todos os campos de conhecimen
tos, e que exige uma avaliação cuidadosa e segura. A CIH
contratou, através do PNUD, a realização de um estudo de
impacto ambiental. Ao analisar-se o programa de trabalho dos
consultores contratados é possível verificar a superficialidade
como a questão será tratada: o diagnóstico de toda a região da
Hidrovia, de Cácercs, no Brasil, a Nucva Palmira, no Uru
guai, será realizado cm apenas quatro meses!
Esse resumo é apenas uma pequena amostra de alguns
problemas sociais, econômicos e ambientais que esse mcga
projcto poderá provocar.
(• º) A Secretaria Execuliva da
RIOS VIVOS é exercida pel.a ECOA

Com merwr
volume de
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diminllirá seu
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de produzir
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sua proàuti.vi
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As próxiinas reforillas
constitucionais, o que está em jogo

As re/onnas
tribuJ.ária e
fiscal não
terão o
akance
pretendido
pelo presiden
te Fernando
Hermque no
seu programa
de governo.
Devido a
pressões dos
governadores
e prefeit.os
ficarão
restritas às
alterações na
área de
exportação,
fim do
Imposto sobre
Produto
1ndustrialil.ll
do-1PI
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Pnulo Pires de Campos
Assessoria &pedal
Neste seg\mdo semestre vai co
meçar um novo lance das refonnas
constitucionais. A base parlamen
tar de sustentação do governo Fer
nando Henrique, é a mesma, o que
muda são os interesses individuais
dos membros desta bancada. Ago
ra, o governo vai conferir se, de fato,
tem uma base parlamentar sólida e
fechada com as propostas de mudan
ças de FHC. As principais propos
tas de emendas constitucionais são:
Previdência Social; Fiscal e Tribu
tária; Administrativa; e a única de
origem do Congresso Nacional, a
refonna Política - Lei Orgânica dos
Partidos e Código Eleitoral.
A emenda constitucional refe
rente a Previdência Social, já apro
vada a sua admissibilidade, na rea
lidade são duas. Uma restrita ao sis
tema previdenciário, alterando as
regras da aposentadoria dos Lraba
lhadores da iniciativa privada e ru
ral além de por fim às seguintes apo
sentadorias: por tempo de serviço,
a integral do servidor público, a es
pecial do professor - a partir do ano
2005 - e de oulras categorias e man
tendo os privilégios dos militares,
entre outros. A segunda emenda, a
mais prejudicial para o cidadão co
mum (aquele que hoje está desem
pregado), é a que altera. de forma
sutil, o artigo 196 da Constituição
Federal. A PEC acrescenta a este
artigo "nos termos da lei", remeten
do a implementação de pollticas
sociais e direito à saúde à legisla
ção ordinária. Essa legislação po
derá limitar o acesso de todos aos
centros de excelência da Rede Pú
blica de Saúde e restringir as obri
gações do Estado em prover ações e
serviços de saúde. Enquanto a soci
edade civil está atenta para a refor
ma da previdência, corremos o ris
co do Congresso aprovar a emenda
que desobrigará o Estado à univer
salidade da saúde, sem muita dis
cussão.
As reformas tributária e fiscal.
não terão o alcance pretendido pelo
presidente Fernando Henrique no
seu programa de governo. Devido a

\

pressões dos governadores e prefei
tos, ficarão restritas às alterações na
área de ex'J)Ortação, fim do Imposto
sobre Produto Industrializado-lPI. A
idéia é criar, no seu lugar, o ICMS
federal, aumentando a base de con
tribuição para os cofres do governo
Federal. O que não está claro é se a
fonte central de arrecadação será o
governo Federal, repassando poste
riormente aos Estados e municípi
os, ou se os governos estaduais é que
ficarão responsáveis pela arrecada
ção e repasse, tanto para o governo
Federal, quanto para os municlpi
os. Na hipótese mais provável, ou
seja, de federalização da arrecada
ção, voltará a velha política do pi
res na mão.
Esta emenda, provavelmente,
virá acompanhada de um ajuste fis
cal, com o governo mexendo no
Imposto de Renda de Pessoa Jurídi
ca, reduzindo algumas deduções,
tais como o vale transporte e o vale
refeição. Haverá diminuição dos
encargos das folhas de pagamento e
será criado o Fundo de Estabiliza
ção da Economja, com o mesmo for
mato do Fundo Social de Emergên
cia, ou seja. os 25% dos recursos
do Orçamento da saúde, educação
ele. continuarão a ser retidos. O
Fundo Social de Emergência, que
termina no final deste ano, será
substituído pelo novo Fundo. O Im
posto de Renda de Pessoa Flsica,
também terá algumas modificações,
deverá ser estabelecida uma allquo
ta única de 10%, e as deduções se
rão restringidas.
O ministro Bresser Pereira lan
çou, durante o primeiro semestre,
diversos balões de ensaio com suas
propostas de reforma administrati
va. Já se falou em manter a estabili
dade, apenas para os funcionários
de funções típicas do Estado, porém,
sem direito a greve. Quer, ainda,
acabar com o Regime Jurídico Úni
co; proibir que os Poderes Legisla
tivos e Judiciário possam aumentar
seus salários; acabar com a isono
núa; diminuir algumas vantagens
dos militares etc. Hoje. o ministro
está propondo que todos tenham di
reito a greve e nenhwn tenha esta-

bilidade. Muito já se falou e pouco
se concretizou.
A reforma política pode ficár li
mitada à aprovação de algumas
emendas, entre elas a reeleição para
presidente da República, governa
dores e prefeitos a partir de 1998;
alterações percentuais para evitar o
segundo turno das eleições (caso um
candidato tenha wn terço dos votos
válidos no primeiro turno, estará
eleito. Hoje, para conseguir se el�
ger em primeiro turno é preciso 50%
dos votos mais um); mudança na
data da posse; restrição à divulga
ção de pesquisas eleitorais; e, tal
vez, se estabeleça maior controle
sobre os gastos nas campanhas. A
Lei Orgânica dos Partidos Políticos
também sofrerá alterações, penní
lindo que através do estatuto do par
tido, seja introduzida a figura da fi
delidade partidária. A justificativa
para a volta da fidelidade partidária
é assustadora, não se pensou no elei
tor e nem como forma de acabar o
troca-troca de legendas, mas sim, de
oferecer meios de controle dos par
tidos sobre a atuação de seus parla
mentares.
Dentro da reforma política, duas
emendas são, propositadamente,
voltadas para acabar com os peque
nos partidos. A proibição de coliga
ções para as eleições proporcionais:
vereador e deputados e a represen
tação na Câmara dos Deputados, só
tendo direito a representação na Câ
mara o partido que, em eleição ge
ral, obtiver 5% dos votos válidos,
distribuldos em nove Estados, atin
gindo 2% em cada um deles. Para
lançar candidatos a presidente da
República, governador, pref eito e
senador a legenda teria de cumprir
essa exigência Se em 1994, essa
emenda fosse realidade, no Congres
so Nacional teriarnos apenas os se
gu i ntes partidos: PMDB, PFL,
PSDB, PT, PPR, PDT, PP e PTB.
Da parte do governo, espera-se
ainda uma proposta de Emenda
Constitucional referente ao Poder
Judiciário. Na Câmara, como já foi
publicado no liüom1ativo INESC de
junho, encontra-se em tramitação
uma centena de Emendas Constitu
cionais.
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A solidariedade e a indignação como respostas
à exclusão de camponeses e índios
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O mapa da
solidariedade
humana
Página 4 e Encarte

Guarani-Kaiowá:
No limite da
dignidade
Página 10

A Campanha da Ação da Cidadania c n
tra a Fome, a Miséria, pela Vida vai mapear
a solidariedade. Uma ação necessãria para
sabennos quem somos, quanto somos e o
que fazemos. É preciso divulgar esse extre
mo ato da compaixão humana de ajudar pes
soas que precisam de aq>paro, algo que não
pode ser pago. A Ação da Cidadania mos
trou que apoiar outras pessoas enriquece a
todos como cidadãos e nos engrandece como
sociedade.
No entanto, precisamos estender nossos
sentimentos de solidariedade para os cam
poneses e povos indígenas que vivem mo-

mentos dramáticos. A ausência de po
líticas públicas capazes de dar respos
tas à violência e a impunidade, que
possibilitem a que homens, mulheres
e crianças - índios ou não - vivam de
maneira digna, é uma afronta.
É preciso que haja o resgate do sen
timento de indignação contra a exclu
são de milhares de pessoas vítimas da
pobreza, da ganância, do desrespeito
aos direitos mais básicos do ser huma
no. Que a solidariedade possa nos res
gatar a vontade de continuar a lutar por
um país mais justo.

AGENDA

Qual a
verdadeira
história do
Comunidade
Solidária?

Página 12

08 o 10/11 - Olobalizatioa, Economic (Ois) Order
and Mcgacítics - evento preparatório ao
Habitat U - Parlamento Latinoamericano/
SP
08 à 10/11 - Semlnário Nacional "Para que Partici
pação Popular nos 0Qvemos Locais?" FórumNacional de Participação Popular
nas Administrações Municipais Demo
cráticas, Prefeitura de Recife e Sudene/
PE
09/11 • Audiência Pública "Projeto Carajás" com
GTA do Maranhão e Pará e presidente da
Companhia Vale do Rio Doce - Comis
são de Agricultura da Càmara/DP
10 e i l/11 - Global Parlamentarian Mceting on
l labital • Reuinón Regional para Améri
ca Laliná y el Caribe - evento preparató
rio ao llabitat li - Global Parlamentari
ans on Habitat/Chile

10 a 12/1 l - Seminário "A Cidade das Mulheres:
Gênero e Pollticas Públicas" - Instituto
Cájamar/SP
21/11 - btlnçamento do Mapa da Fome entre os
Povol; lndfgenas - Congresso Nacional
INESC e Ação da Cidadania/DF
22 a 24/1 t - Workshop sobre Mercosul "Sociedn
dc e Parlamento" - INESC/Comissões de
Agricultura e do Mercosut da Câmara e
CCPD • Espaço Cultural da CâmaralDF
2,2 a 25/11 - Scmimírió ''Educação e Movimentos
Sociais- resgatando e.xpedências, buscan
do novos caminhos" - Instituto Cajamru:/
SP
29 e 30/11 - Semináiío "Adolescentes em Conflito
com a L,ei e o,<; Medidas Sócio-Educat:i-·
vas: lmplémcntando o Estatuto da Cdan
ça e Adolescente" - Congre$so·Nacio
nal- INESC/OF

Terra para brancos e índios
Cadeia para os criminosos

Assim como
os índios, os
milhares de
traball1adores
rurais sofrem
do mesmo mal:
o abandono e
do descaso da
sociedade e do
governo. Num
país em que os
etnias não são
respeitados,
qual a
democracia
possível?

rios, entre outros, produzem para ex
qualquer um que tentar se opor à or
No Brasil a violência no campo já
portações, invadem terras, soncgan1
dem estabelecida.
é uma triste tradição. Vem desde o des
impostos, destroem a cultura indlgena
No começo deste ano o INESC ela
cobrimento quando os lndios foram
e escravizam camponeses no caminho
borou ques1ionário respondido por 165
brutalmente expulsos de suas terras e
pelo lucro-acima-de-tudo.
deputados para snber quais eram a.� ten
mortos pelos descobridores. Descen
Não bastasse toda est-a tragédia, em
dências dos parlamentares em relação
dentes destes primeiros brasileiros pe
que o Estado se configura como maior
aos conflitos no campo e a reforma
rambulam hoje pelas estradas, como
mendigos. Alguns conseguem ocupar
agente dos conflitos, se abate sobre ln
agrário. Nada menos que 88 julgaram
as poucas terras demarcadas pelo go
dios e trabalhadores rurais outro dra
que a ação necessária para por fim aos
verno. Mas quando isso ocorre, são
ma: a impunidade. Nenhum único man
conflitos é a reforma agrária, contra 38
ameaçados de expulsão, passam fome,
que julgnram ser necessâria II migroçllo
dante dos assassinatos de posseiros ou
são seviciados e usados para trabalho
de índios foi preso. Nenhum in, nsor de
para outros ãreas e l 8, que acham que
escravo. Assim como os indios, os mi
lerrns foi punido. A e.xccção foi o con·
o caminho é rcgulam1:ntar o direito
lhares de trabalhadores rurais sofrem
dcnnção e prisão dos assassinos de
agrário. Mesmo com a maioria apon
do mesmo mal: o abandono e do des
Chico Mendes - Darci e Dnrli Alves do
lando como soluç!lo para o campo, a
CàSo da sociedade e do governo. Num
ação tisiológicn da huncada ruralista
Silva, pai e filho. A ironia é que fug_i
pa.ís cm que as etnias não são respeita
ram e a polici:i não consegue captura·
nao impede que decisões neste campo
sejam definilivamentc tomadas. O go
das, qual a democracia possível?
los. enquanto eles são vistos em suas
Os índios, com seu legado e os po
fuzendns. A policia, na verdade, não
verno Fernando l lcnrique Cardoso pro
m1:1e assentar ns familias e dar condi
vos da floresta trazem uma cultura mi•
quer prendê-los.
lenar, mui10 particular onde a lógica ca
egundo dados da Contag, este ano
ções para que produ1.am. De acordo
com o Movimento dos Trabalhadores
foram 586 contlitos agrários, numa ãrea
pitalista do lucro acima :ité da razão,
Rurais Sem Terra, os números são fal
superior a nove milhões de hectures,
não se encaixa e é rechaçada. A reali
sos (ver página 12).
envolvendo quase 90 mil famílias na
dade rural brasileira é cruel. Isto é o que
A reforma agrária é imprescindivel
disputo pelo posse da terra. Também
mostra o Mapa da Fome entre os Po
para que o Brasil produza mais alimen
este ano. 42 lndios Guarani-Kaiowá, do
vos Indígenas, que será lançado no pró
tos para seu povo, para que trabalha
Mato Grosso do SuL se suicidaram.
ximo dia 21: cerca de um terço do po
dores rurais tenham onde trabalhar, para
Entre as vê.rias razões para tal compor
pulação indígena brasileira passa fome.
que índios possam continuar a contar
tamento estão a perda de suas reduzi
Outra crueldade: das três milhões de fa
sua história com dignidade e condições
das terras para invasores. além de se
milias pobres que vivem no campo,
de vida, para que a violência e a impu
rem explorados pelas carvoaria.'i e fa
somente 30 mil terão acesso ao crédito
nidade acabem de uma ve-1. Que toda a
zendeiros sem qualquer escrúpulo. Não
agrícola, segundo dados do Confede
sociedade entenda que os fatos ocorri·
se mata mais índio e posseiro como
ração Nacional Nacional dos Trabalha
dos no campo trazem Impactos para to
antes. em grande quantidade (a tragé
dores na Agricultura (Contag). Mais
dos, s.:ja no campo, seja na cidade, tais
dia de Corumbiara foi um acidente onde
crueldade: os lndios não são conside
como aumento no preço dos produtos
a policia, sob o comando dos latifundj
rados quando o assunto é cré-Oito agrí
agrícolas, inchaço nos centros urbanos,
ârios, perdeu o controle). Agora, os cri
cola. Só recentemente as mulheres pas
saram a ter direito à terra. Todos esses
aumento da violência nas cidades. en
minosos eliminam lideranças capazes
ingredientes juntos têm como resulta
tre outro$. Que o governo deixe de retóri•
de organizar resistência. Utilizam mé
do a fome. Enquanto isso, empresas pri
todos com requintes de crueldade para
ca e passe a assentar os sem terra e a d�
vadas e públicas e grandes latifundiádeixar marcado e não ser esquecido por
marcar e proteger as diferentes elnias.

O Leitor Opina
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"Fico muito feliz em receber o jomalzi
nho lnfonnativo, muito útil em meu estudo.
Tenho l2anose curso a6•série. Venho alJ'a·
vés desta dar uma sugestão: Talvez seria bom
se vocês abrissem um espaço do lnformati·
vo para concursos ou exposições de reda
ções. Mantendo contato com escolas para pu
blicações dessas. Assim as pessoas se man
teriam informadas ou mesmo conscientes
dos problemas em debate. Cada mês as re
dações seriam baseadas nos assuntos de
maior debate do Informativo..."
Gilsane Duarte Rodrigues - São Sebas
tião do Rio Preto/MO
Sua CJ1rta é linda e foi uma agradável
surpresa saber que alguém ülo jovem li o
/nformaJivo. ln/diz.mente, apesar de muito
boa sua idéia, não temos como leva-la adi
ante, por enquanto. Obrigada.

'ºA RCF- Rádio Comunidade Friburgo' rádio comunuária. educativa e ecológica,
parte do proJeto de comunicação do Preã, esteve no ar com sucesso, em 94, durante três1
meses... Saiu do ar em função de uma
denúncia... Hoje, entre outras 16 emissoras em
todo o Pais, a RCF é uma das beneficiadas
pelas auiais negociações em tomo do projeto
de lei de Radiodifusão Comunitária,junto ao
Ministério das Comunicações. COMUNIDA
DE estara novamente no ar. em fase experi
mental, no dia 1 ° de setembro.. "
Equipe Projeto Preã- Nova Friburgo/RJ
Nós do INESC nos congraw/amos com
a equipe do Preá e com tíJdos que lutam por
uma vudadeira democracia 110 Pais e es
pera que outras rádios co munit6rias pos
sam partilhar desse direito. Parabéns e trutl
lo ax.é.
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Reforma agrária se faz
invadindo terras

Edélc10 Vigna de Oliveira
Asse.�soria das Oueslões Agrária e Agrícola

A violência no campo brasileiro
é resultado de uma política aplicada
,desde 1945 que produziu o hiato
campo-cidade. Esse padrão observa
do em todos os Estados em desen
volvimento, revelou uma fonte de
instabilidade polltica no campo. Sa
muel Huntington, da Universidade
Harvard, em seu I ivro "A Ordem
Política nas Sociedades em Mudan
ca" publicado em 1975 escreveu so
bre o problema.
Inicialmente, o campo domina
va a cidade. Nessa sociedade, o cam
po predominava e ambos (rural e
urbano) eram estáveis. Com o desen
volvimento da cidade, a elite urbana
ficou mais forte do que a elite rural.
Criou-se um embate entre duas po
lítiças. A sociedade ainda era rural,
mas sua política tomou-se urbana. A
elite rural, aos poucos, desloca seu
interesse para a cidade, mas não es
vazia o poder do campo que é mar
cado pela produção e pelos votos de
cabresto. No Brasil situamos esse
época na década de 20.
Para os países que se moderni
zavam o choque das duas forças ("le·
vante camponês") era muito mais
importante do que para os países
modernizados. Esses países já esta
vam equilibrados enquanto àqueles
buscavamm o equilíbrio para saltar
para a modernidade. A busca da es
tabilidade nos países em desenvol
vimento foi facilitada porque que a
população rural era mobilizada para
dentro do sistema polftico, ao invés
de se mobilizarem contra o sistema.
Segundo Huntington, o "Levan
te Camponês" ocorre de quatro for
mas: 1 º) numa sociedade colonial,
sob o patroclnio dos intelectuais na
cionalistas (Índia e Tunísia); 2°) num
sistema partidário onde um setor da
elite urbana se alia aos eleitores ru
rais e vencem os latifundiários nas
umas (Turquia, Ceilão, Birmânia,
Senegal e Sudão); 3°) um levante
militar (Coréia do Sul e Egito); 4°)
sob direção de um grupo de intelec
tuais urbanos com apoio popular
(Cuba). Todas essas fonnas supõe a
mobilização dos camponeses para o

combate polltico. No "caso naciona
lista" o alvo é o poder imperial; no
"caso partidário'': o alvo é o partido
governante; no "caso militar''; o alvo
é a oligarquia dominante; no "caso
revolucionário": o alvo é o sistema
político existente.
A reforma agrária pode ser via
bilizada por duas condições: l 3) con
centração do poder num novo gru
po de elite; 2°) mobilização dos cam
poneses organizados na execução da
refo1ma. Na BoHvia, por exemplo,
os camponeses ocuparam as terras e
se organizam. A nova elite gover
nante aprovou uma lei confinnando
os direitos dos camponeses.
A reforma agrária, é por nature
za, confiscatória. Ela requer a toma
da da propriedade de um grupo para
entregá-la a outro. Essa característi
ca é que a toma a mais importante
das reformas para um governo mo
derno. Somente na Venezuela e no
Irã não houve confisco, a indeniza
ção foi paga pelo petróleo.
A elite latifundiária pode ser des
locada de várias maneiras: 1 º) pela
revolução, onde os camponeses eli
minam a elite latifundiãria; 2") pela
ocupação militar, onde a ação estran
geira introduz novos atores e subor
dina os latifundiários por meio do
domínio colonial, mas não os deslo
cam completamente. Exemplos des
sa ação pelo exército dos EUA tive
mos nas Filipinas (1930); no Japão
(1945), onde os proprietários foram
indenizados com os valores vigen
tes em 1938 (virtual confisco); na
Coréia do Sul (1945) as terras dos
japoneses foram distribuidas e o go
verno, em seguida, eliminou a clas
se latifundiária coreana elevando o
grau de igualdade econômica no
campo. Em Formosa a ocupação
chinesa auxiliada pelos americanos
promoveu a reforma agrária.
A refonna agrária pode, também,
ser promovida por: 1 º) lideres tradi
cionais (lrã pelo monarca Alexan
dre II, em 1961/62); 2°) por lideres
militares (lraque, Paquistão e Egito,
onde, em 1952, os felás invadiram
as terras e o novo regime aprovou
uma lei agrária; 3°) governos demo
craticamente eleitos (Índia, Filipi
nas, Venezuela, Chile e Peru).

A reforma agrária congressual é
uma longa tarefa e, muitas vezes,
impossível. Nos países em desenvol
vimento, os legislativos são mais
conservadores do que os executivos,
pois são dominados pelos latifundi
ários. No Paquistão, a reforma agrá
ria ficou dez anos em discussão e só
foi realizada quando o general Ayub
Khan invocou-a como missão. No
Irã, o parlamento foi suspenso para
ser possível decretar a reforma agrá
ria. No Egito e no Paquistão, a le
gislação ficou paralisada até que
Nasser assumiu o poder. Na Siria
(1950), a discussão ficou paraHsa
da. Na Coréia (1940), retardaram a
proposta dos EUA de reforma agrá
ria até ser aprovada pelo novo pre
sidente coreano. Na Índia (Século
XIX), o Partido do Congresso tinha
um compromisso histórico de elimj
nar os "zamindars" (criados pelos in
gleses). Nas Filipinas (1963), foi ne�
cessário a intervenção do Presiden
te Macapagal. No Brasil (1960), o
Congresso recusou a proposta de
João Goulart. O Peru (1960) negou
se a aprovar a lei. Na Venezuela
(1960) foi preciso uma comissão
extra-parlamentar para redigir o tex
to da lei.
No Brasil onde não há partidos
fortes para fazer a reforma agrária,
é necessário que haja um racha nas
classes dominantes e o apoio dos
industriais, do comércio e dos pro
prietários de terras progressistas.
Esse padrão ocorreu nas Filipinas
(1963), Colômbia (1961) e Peru

A reforma
agrária, é por
natureza,
confiscatória.
Ela requer a
tomada da
propriedade de
um grupo para
entregá-la a
outro. Essa
característica é
que a torna a
mais importan
te das refor
mos para um
governo
moderno

(1964).

A ocupação e a violência rural,
ao produzirem demandas ao gover
no federal, apressam a reforma agrá
ria. Isso ocorreu nas Filipinas, com
a rebelião de Hukbalahap (1940);
no Peru, com a ocupação de te.rras
em Cuzco (1960). Na Colômbia
(1930) o governo legitimou a ocu
pação das terras pelos camponeses.
A história nos ensina que a mo
bilização dos trabalhadores rurais
não é necessária para iniciar a refor
ma agrária, mas é fundamental para
que ela tenha êxito. Para isso, é pre
ciso estimular a organiz.ação no cam
po. A reforma agrária só acontece
quando se toma organizada.
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Os Esmoleiros do Congresso
Paulo Rocha

Assessorjn de Orçumcnto Pilblico

São milhões de
ações de
solidariedade
que são
praticadas pelo
povo brasileiro,
mas que não
aparecem.
Pois bem.
Chegou a hora
de Jazer tudo
isso virar
notfcia!
Vamos fazer
um grande
MAPA DA
SOUDARIE
DADEno
Brasil
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Augusto de Franco � membro da
Secretaria Executiva do Forum Nacional
de Ação da Cidadania contra a Fome, a
Miséria e pela Vida

A Ação da Cidadania contra a
Fome, a Miséria e pela Vida está
fazendo um grande levantamento
das ações coletivas de solidarieda
de pra�icadas_pela sociedade brasi
leira. E a AÇAO DA CIDADANIA
MAPEANDO A SOUDARIEDA
DE!
Diariamente os jornais, as rádi
os e as televisões mostram casos de
violência e de corrupção. E também
de individualismo (cada um cuidan
do da sua vida, sem se importar
muito com os outros). Mas nós va
mos mostrar que a realidade não é
bem assim. A partir desse levanta
mento, que já está sendo feito em
todo o país, vamos ver que a ajuda
mútua, a honestidade e a colabo
ração, estão acontecendo todo o dia,
em cada lugar do Brasil, af pertinho
de você! São milhões de ações de
solidariedade que são praticadas
pelo povo brasileiro, mas que não
aparecem.
Pois bem. Chegou a hora de fa
zer tudo isso virar notícia!
Vamos fazer um grande MAPA
DA SOLIDARIEDADE no Brasil.
Deste Mapa constarão vários tipos
de ações solidárias, praticadas cole
tivamente (por algum grupo, comi
tê ou entidade): arrecadação ou dis
tribuição de alimentos, roupas e aga
salhos, iniciativas de geraçã.o de
emprego e renda, de democratiza
ção da terra, de saúde, de educação,
de habitação, de saneamento, de di
reitos humanos, enfim: de CIDA
DANIA!
Se você já participou ou está
participan_ d o de alguma ação des
se tipo, NAO FIQUE FORA DO
MAPA!
Entre em contato com o respon
sável pelo seu estado através dos te
lefones da lista abaixo, para saber o

endereço da central de recolhimen
to dos Fomiulários. No Encarte "C"
e "D" deste lnfomiativo você encon
trará o Formulário padrão. Ele pode
ser reproduzido (fot0copiado) por
você.
AJude a distribuir as cópias des
te Fonnulãrio na suo cidade. Mas
antes de reproduzir o Fomiulário n!Io
se esqueça de colocar o endereço da
central de recolhimemo do seu esta
do. No final do Fom,ulário e.xiste um
espaço em branco destinado a este
fim.
�jude a divulgar a campanha

AÇAO DA CIDADANIA lv1APE

ANDO A SOLIDARlEDADE le-

vando a noticia do mapeamento
(com o conteúdo deste artigo que
você está lendo) para os jornais, rá
dios e televisões do seu municlpio.
Você pode obter a veiculação desse
material gratuitamente se conversar
com os responsáveis por esses mei
os de comunicação.
Ajude a organizar e a realizar a
Campanha no seu municlpio, bair
ro, escola, igreja ou local de traba
lho, mobilizando outras pessoas para
trabalharem no levantamento.
Não deixe de comunicar tudo o
que está fazendo ao Comitê Estadu
al da Ação da Cidadania do seu es
tado pelos telefones abaixo:

AC ........ José Ferreiro Neto {louro) ................ (068) 224·5127\2241077 Rl26
Al ....... ,. Ângelo Brondõo........... .......... ....... (082) 221-1033 \9821315
AP ......... Eunice Soares Pereira .................... (096) 224-2802 \241-1515
AM .. ..... Mono dos Groc;os de Castro ........... (092) 622-4014\40l5\4016Rl 99
8A ......... Rito Amóho Carneiro ...................... (071) 247-7353
CE... ..... Molvinier Mocedo......... ................. (085) 22 l • 1324
DF ......... Renné Simos . .............................., (061) 321.5811
ES ......... Sitias dos Santos Vieira ................. . (027) 222-6479
GO ....... Morio Oisselmo de Arruda ............... (062) 223.3398 \210-4697
MA ........ José Ribomor/Rosório leal ............... (098) 221-1632 \212-2491
MT ........ Amélio Poccola . ............................. (065) 624-3680 \322-2967
MS ....... Maria Heleno Bicudo.................. .... (067) 726-4121 R1083
MG ....... Rogério de Souza .... ....................... (031) 261·2322
PA ..... ,... Elias de Poulo A(oúio......... ......... .. (09 J) 222·03 l 8
PB ..•...... Fronc1noldo do Nascimento Silvo...... (083) 222·5808
PR ......... Luiz Carlos Correo Soores ............... (041) 224.7536
PE ......... Maria Cecílio Coelho ... ,.................. (081) 224·3675 \424·2122 R201
PI ......... . Mosilene Rocha ........ ,................ ..... (086) 218·4851 \232·1212
RJ.......... Mour!cio de Androde/Fernonda ,...... (021) 276-4560 \537-8228
RN ........ Rober1o Marinho do Silvo................. (084) 223-7208
RS ......... Brizobel Bohrt ...............:................. (051) 228-3044 Rl 407
RO,...,... Zequmho Aroújo/Clafilde Farias,...... (069) 222·2994 \221-8921 R357
R.R ......... José Alencar ................................... (095) 224-9944 \225-3884
Se ......... Rui Ricard do Luz .• ., ........................ (0482) 24-7113
SP ......... Maria Mogdoleno Alves ................... (011) 604.9201
SE ......... Morio Teles dos Scmtos ..,................. (079) 211-1868
TO ........Antônio Vreíro ................................. (06'3)215·3839
TRIÂNGULO
MG .,..... Folcõo Vasconcellos......................... (034) 239-4831\2394878

Recentemente os meios de comu
nicação noticiaram a existência de
falsos mendigos na capital federal.
Se tratavam de pessoas que, bem
vestidas e aparentemente bem nutri
das, usavam farrapos para pedir es
molas, e ainda submetiam crianças
à essa vexaminosa situação. São os
"esmoleiros por profissão".
Curiosamente, ou melhor, tragi
camente, o comportamento dos de
putados federais e senadores com
relação ao Orçamento Federal nos
últimos anos faz lembrar esses fal
sos "esmoleiros". Isto porque a
Constituição de 1988 deu a eles po
deres para alterar as propostas de Pla
no Plurianual, Lei de Diretrizes Or
çamentárias e Leis Orçamentârias
Anuais, elaboradas pelo E�ecutivo.
No entanto, as prerrogati as consti
tucionais do Congresso tem sido uti
lizt1das para discutir e aprovar prin
cipalmente emendas de caráter pa
roquial que vjs-am única e exclusi
van1ente atender as pressões das ba
ses regionais dos parlamentares. Em
outras palavras, lodo o processo
ocorre em torno das negociações
para a aprovação e posterior libera
ção de pequenas esmolas orçamen
tárias, enquanto o Governo destina
bilhões de reais para os fins que de
seja, sem qualquer controle do Con
gresso.
Cabe a pergunta: esse era o de
sejo do constituinte quando devol
veu ao Congresso suas prerrogativas
cassadas pelo regime militar nas
matérias orçamentárias? Respondo
sem a menor dúvida que não. Ao
devolver o poder de emendar o Or
çamento ao Congresso, que havia
sido cassado pelo regime militar, a
Constituinte pretendeu dar à socie
dade, através de seus representantes,
a oportunidade de discutir e definir
as prioridades nacionais de pollticas
de governo que se expressam atra
vés do Orçamento.
Mas não foi isso que aconteceu.
Até a Cf I do Orçamento as infor
mações na Comissão Mista de Or
çamento eram de diflcil acesso, as
reuniões se estendiam pela madru
gada adentro com a presença de pou
cos parlamentares e a aprovação de
emendas era feita de forma comple-

tamente obscura, quando não irre
gular. Poucos foram os parlamenta
res que, de 1989 até agora, se preo
cuparam em propor alterações no
PPA, LDO e Orçamento que tratas
sem das políticas públicas do gover
no Federal. Muito pelo contrário, a
regra até aqui foi o paroquialismo.
Este ano os trabalhos da Comis
são de Orçamento tiveram importan
tes mudanças e inovações, que vie
ram com a aprovação da Resolução
nº 02/95-CN. Para os leitores que
não acompanharam os últimos infor
mativos do rNESC, esclarecemos
que a resolução estabeleceu uma
nova sistemática de apreciação da
proposta orçamentária, tomou os tra
balhos da CMO mais transparentes,
criou audiências públicas com mem
bros do Governo e representantes da
sociedade civil e alterou a forma de
apresentação das emendas ao Orça
mento. Tudo isso na tentativa de for
talecer o debate temático em detri
mento do interesse paroquial, o que
vem acontecendo com um sucesso
considerável.
No entanto, alguns acontecimen
tos neste segundo semestre vem de
monstrando que nem tudo mudou no
Congresso. Para o Plano Plurianual
foram apresentadas 1.535 emendas,
mas a maioria delas pretendendo
priorizar obras de caráter localiza
do. Muitas delas travestidas do com
plemento "regional". Para se defen
derem dessa prática alguns parla
mentares alegaram que, para incluir
obras no Orçamento (hospitais, es
colas, calçamento, etc) é preciso que
elas constem do PPA, pois, como de
moram mais de um ano para serem
realizadas, elas são de "duração con
tinuada". E como a constituição pre
vê que os programas de "duração
continuada" devem estar no PPA, eles
apresenmram as emendas! (SIC).
A proposta Orçamentária para
1996, por sua vez, está com a trami
tação atrasada. Entre outras razões,
em virtude das pressões para aumen
tar a fatia de recursos que podem ser
destinadas para a aprovação de
emendas, quando na verdade deve
riam estar se preocupando com as
destinações setoriais do Orçamento
( educação, transporte, agricultura
etc.). Houve quem defendesse até a
definição de uma quota para cada
parlamentar (R$2 milhões), que ele

poderia destinar para onde bem en
tendesse, num processo semelhante
às antigas e famigeradas subvenções
sociais. Nessa briga, enquanto o re
lator geral queria restringir as emen
das individuais para priorizar a apro
vação das emendas coletivas (das co
missões permanentes e das banca
das estaduais), parlamentares e al
guns líderes partidários pressiona
ram por mais recursos para aprovar
as emendas paroquiais.
Não se trata de discutir aqui se
os Congressista devem aprovar ou
não emendas que destinem recursos
para estados e municípios. Voltare
mos a esse tema numa outra ocasião.
A questão é que, quando se fala em
Orçamento, as atenções dos parla
mentares, salvo honrosas exceções,
estão voltadas apenas para este fim.
Com isto, deixam de cumprir o pa
pel que lhes cabe, de discutir e apro
var as prioridades governamentais.
Ficam no varejo e deixam passar o
atacado. Preferem, como a esmolei
ra da Brasília, ficar com alguns tro
cados do Orçamento, ao invés de
arregaçarem as mangas e fazerem
sua parte para garantir a destinação
de recursos para setores essenciais
como as políticas de saúde, meio
ambiente e defesa das minorias. Pre
ferem cancelar recursos da desapro
priação de terras para a reforma
agrária e destiná-los aos matadou
ros e obras de eletrificação rural nas
"Piripiri's" da vida (com aconteceu
na aprovação da Lei Orçamentária
para 1995), do que questionar seria
mente os gastos com os juros da di
vida pública Guros esses definidos
pelo próprio governo).
Não percebem, pobres vereado
res federais, "esmoleiros por profis
são", que o Orçamento é uma peça
de ficção, e que o Executivo execu
ta o que bem entende, porque prefe
rem bater às portas do ministro para
pedir a liberação das emendas apro
vadas, do que fiscalizar os gastos orça
mentários do respectivo ministério.
Felizmente, o número de parla
mentares que não pensam assim nos
dias de hoje é maior do que na le
gislatura passada. Esperamos que
em breve os ambientalistas possam,
sem nenhuma, anunciar a extinção
desse espécime da fauna parlamen
tar: os "esmoleiros do Congresso".
A sociedade aplaudirá de pé ...

Poucos foram
os parlamenta
res que, de
1989até
agora, se
preocuparam
em propor
alterações no
PPA,WO e
Orçamento
que tratassem
das poüticas
públicas do
governo
federal Muiw
pelo contrário,
a regra até
aqui foi o
paroquia/ismo
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Reforma constitucional na Saúde
Memorial da terra
Edêlcio Vigna de Oliveira
Assessoria das Ouest� Agrária e Agrícolà

Os sindicatos
urbanos e
setores
importantes da
sociedade
brasileira,
jomradores de
opinião, estão
convencidos da
importância da
reforma
agrária.
Reconhecem
na, não pelo
seu caráter
radica� que s6
adquire em
contextos
revolucio11ári
os, mas como
uma forma de
aperfeiçoar o
sistema
capitalista
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As entidades civis e os partidos
pollticos que compõe o movimento
"Memorial da Terra", entendem que
a reforma agrária viabiliza o aumen
to da produção, a geração de empre
go e a solução da violência no cam
po. Por isso, orienta os seus militan-

As entidades sociais progressis
tas e os partidos de oposição colo
caram na pauta do governo a ques
tão da reforma agrária. A atitude do
Executivo não foi com
passiva, mas resultado da
luta dos trabalhadores ru
rais das mortes de Corum
biara, do VI Congresso da
Contag, do Grito Terra
Brasil, do n Congresso do
MST e de muitos outros
embates silenciosos.
O Governo FHC, ten
do à espreita os ruralistas
que esperam uma oportu
nidade para nova investi
da fisiológica, foi obriga
do a assumir uma série de
compromissos com as en
tidades representantes dos
trabalhadores rurais e os partidos de tes a cobrarem as promessas do pre
oposição: fornecer comida às famí sidente Fernando Henrique Cardo
lias acampadas; agilizar os proces so e a lutarem pelos 12 pontos de
sos de desapropriação; retirar o seu reivindicações aprovadas pelo mo
projeto de lei que piora a lei do Rito vimento.
Sumário; visitar um assentamento e
l - retirar da pauta do Congresso o
desmentir as noticias de que o MST
projeto de lei complementar do
estaria vinculado ao grupo guerri
Poder Execudvo (n°37/95) e apro
lheiro "Sendero Luminoso".
var, em regime de urgência urgen
Os sindicatos urbanos e setores
Ussima, o projeto modificando a
importantes da sociedade brasileira,
Lei do Rito Sumário (76/93);
formadores de opinião, estão con 2 - aprovar, em regime de urgência
vencidos da importância da reforma
urgentissima, os projetos nº 490/
agrária. Reconhecem-na, não pelo
95 (procedimento especial para as
seu caráter radical que só adquire
ações de reintegração de posse
em contextos revolucionários, mas
ajuizadas dentro de um ano); nº
como urna forma de aperfeiçoar o
716/95 (intervenção obrigatória
sistema capitalista. Esse entendi
do Ministério Público nos litígios
mento, também, é o dos militares
coletivos pela posse da terra); nº
que reconhecem publicamente a re
733/95 (punição criminal para os
forma agrária como fator de desen
acusados de manter o trabalho es
volvimento da Nação.
cravo);
O presidente da República, aten 3 - liberação imediata da verba de
to aos novos ventos exonerou o pre
R.$1 bilhão aprovada no Orçamen
sidente do Incra vinculado às forças
to da União para 1995;
conservadoras, e colocou no cargo 4 - apresentar imediatamente um
o seu assesssor pessoal, sinalizando
cronograma de execução de desa
à sociedade que "vontade poUtica
propriações e de assentamentos
não falta para fazer a reforma agrá
rurais, conforme promessa de
ria". A sociedade espera, igualmen
campanha (assentar 40 mil novas
te, que não faltem os recursos ne
famflias);
cessários para sua efetivação.
5 - concluir, em 30 dias o inquérito

policial aberto por ordem do mi
nistro da Justiça para apurar a
responsabilidade dos envolvidos na
chacina de Corumbiara;
6 -levantar çm 30 dias todos os in
quéritos criminais cm andamento
envolvendo policiais civis e mili
tares acusados de violência
contra a população rural
(Ministério da Justiça);
7 - abrir inquérito policial
para apurar os casos de
violência cometida contra
a população rural, de acor
do com infonnações a se
rem enviadas por entidades
de direitos humanos (Mi
nistério da Justiça);
8 - determinar ao Banco do
Brasil que execute imedi
atamente as dívidas dos
1.276 maiores inadimplen
tes rurais e transfira essas
terras para o Incra assentar
familias de trabalhadores ruais;
9 - promover uma reunião entre os
governadores de Estado, onde haja
registro de conflito rurais. para
disciplinar o uso da força policial
nos casos de despejo;
1O - tramitar e aprovar. no Congres
so Nacional. em regime de urgên
cia urgentíssima, os projetos de lei
referidos nesse documento;
l l - levantar, no âmbito do Poder
Judiciário, as ações embargatóri
as contra as desapropriações para
que efetive os assentamentos;
12 - verificar no âmbito do Poder
Judiciário se há supervalorização
dos imóveis desapropriados e dar
conhecimento público dessa audi
toria.
O "Memorial da Terra" , as enti
dades e os partidos politicos, reco
mendam aos seus simpatizantes que
orientem suas representações esta
duais para que articulem fóruns es
taduais, atos e outras aitividades
que reforcem as reivindicações. O
ponto de referência do "Memorial"
será a Comissão de Agricultura e
PoHtica Rural da Câmara dos Depu
tados. Qualquer informação poderá
ser obtida pelo telefone (061) 3 I 86978/6979/698 I c/ Gerson.

Sérgio Francisco Piola
Méd1co-Suni1ans1a
Arlindo Filbio Gómez de Souw
Soci61ogo-Sunirnristu
AS PROPOSTAS
No "pacote" de emendas constitucio
nais paro o sistema de previdência social,
o Governo incluiu, furtivamente, algumas
propostas de alterações na área de saúde.
Vamos aqui tratar apenas das três que jul
gamos mais relevantes.
A primeira refere-se ao artigo 196 da
Constituição. Esse artigo assegura que a
"saúde é direito de todos e dever do Esta
do, gamntido mediante pollticas sociais e
cconom1cas que visem a redução de doen
ças(..)". A alteração proposta consiste na
introdução de uma ressalva dispondo que
"a saúde é direito de todos e dever do Es
tado, garantido, nos tennos da Jej. mediante
(... )". Mais adiante veremos o significado
dessa aparentemente pequena modificação.
A segunda é a inclusão no artigo 195
da cr, que trata do financiamento da se
guridade social (leia-se saúde, previdência
e assistência social), de parágrafo detenni
n,mdo que "lei federal definirá os critérios
de transferência de recursos para o siste
ma único de saúde e ações de assistência
social da UniiiQ para Estados, Distrito Fe
dera e Municípios, e dos Estados para Mu
nicípios, observada a respectiva contrapar
tida de recursos".
A terceira (parágrafo único do artigo
149), estabelece que ''Os Estados, o Dis
trito Federal e os Mu111cípios poderão ins
tituir contribuição, cobrada de seus servi
dores, para o custeio, cm beneficio destes.,
de sistema de assistência à saúde''.
Pela Constituição vigente a saúde é di
reito de todos e prover as condições para a
realização desse direito é obrigação do Es
tado, sem restrição de nenhuma ordem.
Consequentemente. a legislação infracons
titucional deve estabelecer apenas de que for
ma esse direito será garantido pelo Estado.
A nova redação, ao estabelecer que a
garantia do direito à saúde será regulamen
tada por lei - e lei ordinária que não neces
sita de quórum especial - permite que se
estabeleça limites ou restrições na obriga
ção de Estado.
Esclarecendo: Hoje todos têm direito a
atenção integral de sua saúde. Na nova pro
posta, a lei que regulamentar o artigo 196
pode estabelecer restrições como: somen
te as pessoas abaixo de determinado nível
de renda terão direito de acesso aos cuida
dos de saúde financiados pelo estado; a
atenção financiada pelo estado poderá não
ser mais integral, mas resumir-se a alguns
tipos de doenças, acabar com a gratuidade
irrestrita dos serviços e assim por diante.

Se isso acontecer, perde-se uma das
mais importantes conquistas da Constitui
ção de 1988, qual seja a do direito à saúde
como inerente à condição de cidadão. Re
trocede-se à situação vigente décadas atrás
quando apenas os trabalhadores vincula
dos à previdência social tinham direito a
uma assistência de melhor qualidade, en
quanto a grande maioria dos trabalhadores
tinham um atendimento restrito e serviços
de segunda classe.
A justificativa usualmente utilizada
para sustentar possíveis restrições no aten
dimento à saúde é de que o Estado não pode
financiar tudo para todos. Isso até pode ser
verdadeiro num sistema pouco eficiente,
com elevado grau de desperdício, e que não
obedece a prioridades. Mas o SUS foi cri
ado justamente para corrigir essas distor
ções e se ainda não pode corrigi-las é por
que falta vontade politica para desenvol
vê-lo em sua plenitude, expressa pela cons
tante irregularidade no fluxo de recursos.
além do insuficiente esforço em direção à
descentrai ização.
Essa justificativa esconde outros inte
resses. Para as empresas de seguro-saúde
seria muito interessante que os trabalha
dores com renda mais elevada fossem es
timulados a desvincularem-se do SUS e
transferirem-se para planos privados de
assistência à saúde. O "estímulo" poderia
ser, por exemplo, um desconto na contri
buição individual que fazem ao custeio da
seguridade.
A opção também poderia ser interes
sante para as grandes empresas comerciais
e industriais que se responsabilizariam pela
assistência à saúde de seus funcionários e
dependentes desde que, para tanto. rece
bessem algum tipo de incentivo fiscal,
como, por exemplo, o não recolhimento de
parte dos tributos que devem pagar à se
guridade.
Pode-se perguntar: Qual o problema?
O problema é que rompe-se com o finan
ciamento solidário do sistema de saúde,
onde todos contribuem - direta ou indire
tamente - para o atendimento igualitário de
todos. Alén.1 disso, o que é mais grave, cris
talizaria as desigualdades, na medida em
que alguns segmentos populacionais, so
bretudo os melhores posicionados econô
mica e socialmente, passariam a ter um
atendimento diferenciado.
A segunda proposta estabelece que as
transferências de União para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios devem ob
servar as respectivas contrapartidas de re
cursos dessas últimas instâncias do gover
no. É um entendimento equivocado de que
as transferências federais são uma espécie
de favor do Governo Central e não uma
obrigação constitucional de participar no
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financiamento do SUS.
Além disso, a formulação é ambígua.
Transferir mais recursos federais para
quem investe mais em termos de volume
ou proporcionalmente mais em função de
suas disponibilidades? Afinal, para termos
um sistema mais eqüitativo os recursos fe
derais devem privilegiar os estados e mu
nicípios mais carentes. Vale lembrar que a
maior parte dos quase 5.000 municípios
brasileiros dispõem de uma frágil base de
arrecadação, dependendo diretamente dos
repasses constitucionais. Tais municípios,
apesar de serem os mais carentes, seriam
prejudicados em função da não disponibi
lidade de re<:ursos próprios para a requeri
da contrapartida.
A terceira proposta de modificação pre
vê a possibilidade de estados e municípios
criarem contribuição cobrada de seus ser
vidores para custear sistema próprio de as
sistência à saúde.
Este dispositivo procura consagrar a
existência de sistemas específicos para os
servidores públicos, situação que reflete
uma distorção da idéia de um sistema úni
co de saúde. Menos mal se tais sistemas
fossem financiados com recursos oriundos
exclusivamente dos servidores. Na práti
ca, sempre há re<:ursos públicos - de toda a
sociedade - financiando serviços para uma
clientela especial.
Por trás de toda uma enxurrada de crí
ticas ao SUS, escondem-se inúmeros inte
resses de grupos que procuram se sobre
por ao interesse comum. Não é sem moti
vo que só aparecem na imprensa as maze-
las do SUS. Nenhum espaço é dado para
mostrar as experiências bem sucedidas, que
não são poucas, principalmente nos muni
cípios que assumiram a responsabilidade
pela gestão do sistema. Em diversos des
ses municípios reduziram-se as fraudes, as
internações desnecessárias e facilitou-se o
acesso aos serviços.
Por outro lado, a descentralização com
o concurso dos Conselhos estaduais e mu
nicipais de saúde, tem procurado democra
tizar a gestão pública e conferir maior po
der de decisão às instâncias locais, que são
mais sensíveis às reais necessidade da po
pulação.
A garantia do direito à saúde, a possi
bilidade de participar na gestão do sistema
foram conquistas importantes consubstan
ciadas na criação do Sistema Único de Saú
de. Essas vitórias da cidadania estão agora
ameaçadas por alterações constitucionais
que são apresentadas sem maiores discus
sões e, sobretudo, sem que sejam desvela
das suas reais intenções. O Congresso Na
cional tem o dever de levar à sociedade o
debate destas questões de forma clara, am
pla e transparente.

Entendendo a diferença
(o SUS velho e 0 novo)
Sérgio Francisco Piola
Médico-Sanitarista
Arlindo Fábio Gómez de Souza
Sociólogo-Sanitarista

Coexistem, hoje, duas fonnas de or
ganização e de atendimento na ârea de saú
de, sob a mesma sigla SUS.
A primeira, dita tradicional, herdada
de décadas de centralismo econômico, po
lítico, de não participação, de empreguis
mo e de conchavos clientelísticos. Nesta
forma de organização, os serviços de saú
de estão mais voltados à manutenção das
elites políticas sociais e regionais, que de
terminam, independentemente das neces
sidades da população, onde e quais servi
ços serão prestados, por quem e como se
rão providos. Este modelo persiste onde
o compromisso público dos governadores
é mais com seus sustentadores poHticos
do que com a população.
A segunda, fruto de uma mobilização
nacional que encontrou na s• Conferên
cia Nacional de Saúde em 1986 seu mo
mento de maior impacto político e que foi
consagrada pela Constituição de 1988. ba
seia-se num novo modelo gerencial e as
sistencial, com financiamento comparti
lhado com recursos fiscais das três esfe
ras de governo e da seguridade social. Esse
novo modelo descentralizado, hierarqui
zado, participativo e com competências
definidas para cada esfera de governo
substituiu o SUDS, Sistema Único Des
centralizado de Saúde, etapa anterior do
processo de descentralização.
A mídia brasileira, quando trata do
tema saúde na verdade, está mais interes
sada, com honrosas exceções, no espeta
culoso, tratando pois, muito mais do mo
delo tradicional do que do verdadeiro
SUS. É nos serviços que ainda seguem o
antigo modelo, que encontramos o maior
número de desvios, quer técnicos, quer
gerenciais, quer financeiros.
Do outro lado, onde o SUS efetiva
mente se implantou e isto já ocorre num
número crescente de municípios brasilei
ros - 3200 dos quais já contam com Con
selhos Municipais de Saúde - observa-se
uma nítida melhora no atendimento, um
barateamento de seus custos e uma mar
ginal presença de desvios financeiros. Fru
to exatamente da possibilidade de controle

dos serviços e ações de saúde por parte da
população que esse novo modelo ofere
ce. ao lado de um comprometimento cada
vez maior de prefeitos, governadores e se
cretários de Saúde, com a dimensão pú
blica dos serviços que são prestados à po
pulação.
Diferenças também podem ser obser
vadas em todo o processo de planejamen
to, programação e execução das ações de
saúde. Há muita diferença entre o plane
jamento feito com a participação dn co
munidade e aquele decidido a portas fe
chadas. É muito diferente a orientnção das
atividades que serão priorizadas nos esta
dos e municípios, quando decididas por
seus respectivos Conselhos de Saúde, da
quelas determinadas em função de inte
resses clientelistas dos donos do poder. É
muito diferente a atenção prestada à po
pulação- que atividades, que horários de
atendimento, que priorid.,des - quando
oriundas de uma decisão compartilhada
entre Executivo e Conselho. baseada na
realidade local, perfil epidemiológico e sa
nitário. existência de organizações e enti
dades da população que participam das
decisões.
No entanto. se aos analistas é fácil en
tender as diferenças, o mesmo não se dá
com a população, que continua. onde ain
da prevalece o modelo tradicional, a so
frer nas filas, a receber um atendimento
frio e burocratizado, a padecer da falta de
recursos financeiros e ser vítima das frau
des, que a mídia muito bem sabe explo
rar. Muitas das vezes, interessada em des
moralizar os serviços públicos, visando
sua privatização.
Com toda a certeza, o SUS representa
um dos mais bem sucedidos - se não o
mais - exemplos de democratização do es
tado brasileiro, acompanhando o amplo
processo social de construção da cidada
nia de nosso povo. Mas é bom repetir que
a distensão é difícil, pois os dois modelos
coexistem sob a mesma sigla e a tentativa
de desmoralização do SUS vem, na maio
ria das vezes, exatamente daqueles que se
beneficiaram e pretendem continuar a se
beneficiar dos "negócios'' que o modelo tra
dicional proporcionou e ainda proporciona.
No embate na esfera do Congresso
Nacional, esta distinção pode e deve ser
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feita. Há sensibilidade em um número
crescente de pnrlamentnres para entender
a diferença entre o tradicional e o novo
que realmente significa o SUS. Mas isto
não é suficiente. Nos debates sobre as pro
postas de mudanças na Constituição, ain
da prevalecem interesses outros de trocas
de füvorcs e barganhas. Mas se avança
mos no processo de descentralização das
ações e serviços de saúde, temos que acre
ditar e uii I izar seus resu I lados também na
esfera polltica.
Em outras palavras, alguns Congres
sistas poderiio aceitar mudar o texto cons
titucional relativo à saúde por algum gan
ho se apenas estiverem observando seus
interesses na esfera federal. No entanto,
sua sustentação política está nas bases, nos
eleitores, nos vereadores. prefeitos, depu
tados estaduais e governadores. E estes
sabem e estilo acompanhando - e partici
pando - desse processo de mudanças na
saúde. Se uma troca pode ser fácil no am
biente do Congresso. diferentemente será
quando esses mesmos parlamentares se
defrontarem com suas bases, podendo
então ser responsabilizados por eliminar,
dos direitos dos cidadão brasileiros, o
acesso universal e gratuito aos serviços de
saúde.
Diante de importância do que está em
jogo, a discussão das mudanças no texto
constitucional relativas à saúde deve ser
levada às bases políticas dos parlamenta
res e a toda a sociedade. Nesse momento,
certamente. também a m{dia deverá tratar
as questões relativas à saúde de outra ma
nei� pois a população certamente se pro
nunciará a favor da preservação do SUS.
O que nos dá esta certeza é que esta posi
ção foi reafirmada nas quase 2500 Confe
rências Municipais de Saúde e nas confe
rências que aconteceram cm todos os es
tados brasileiros, como eventos prepara
tórios à IX Conferência Nacional de Saú
de de 1992. Esta mesma posição tem sido
confirmada nas Conferências que atual
mente se realizam em todo o pais e nas
manifestações claras dos Conselhos de
Saúde, nacional, estaduais e municipais.
E mais. Quem vive nos municípios onde
o SUS está funcionando, sabe dos seus
ganhos e, certamente, não está disposto a
abrir mão deles e lutará para mantê-los.
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AÇÃO DA CIDADANIA MAPEANDO A SOLIDARIEDADE
USE UM FORMULÁRIO PARA CADA AÇÃO OU PROJETO
PREENCHA À MÁQUINA OU COM LETRA DE FORMA

�

1

1. IDENTIFICAÇÃO

1
1
1

1.1 Nome do Grupo ou Entidade que fez ou está fazendo a AÇÃO.: ___--=-----'=--------------1.2 Endereço do Grupo ou Entidade.: _______________________________
Cidade: _ ____________________ Estado.: _________ CEP:._______
Fax:. ________________:____...;

Telefone:

1.3 Natureza do Grupo ou Entidade (Marque com um X dentro do quadrado)

O - Comitê de Ação da Cidadania
O - Grupo Informal
O - Organização Educaclonal (escola, universidade,
cursinho)

O - Organização Prestadora de Serviços (escritório
ou assemelhado)

O - Organização Econômica (cooperativas, Ceasas, bancos,
mercados)

O - ONG
O - Organização Militar (qualquer força)
O - Organização Industrial (indústria)
O - Organização Recreativa (clubes, associações de lazer)
O - Organização Religiosa (igrejas, grupos religiosos)
O - Organização Comercial (comércio)
O - Organização Política ou de classe (partido, sindicato)

O - Outra. Qual?---=---------------------------------

1

2. CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIADOS
2. Se xo:

O - Homem

2.2 Faixa Etária:

O - Criança O - Adolescente
2.3 Localização.

O - Rural

O - Ambos os sexos

O - Mulher

O - Crianças e Adolescentes

O - Urbana

O - Adultos

O - Todas as idades

O - Rural e urbana

2.4 Quantidade:
Nº de indivíduos:

ou Nº de familias__

Nº de municípios que são atingidos por esta AÇÃO:_

3. CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO SOLIDÁRIA

3.1 Quanto ao tempo da Ação:

1

O - Constante O - Eventual
O - Em andamento. Inicio__/ __/ _ _

O - Conclulda: Inicio_ _/__/__ Término: __/ _ _/__

3.2 Quanto ao campo de atividade prioritária:

O - Terra
O - Habitação
O - Alimentação O - Emprego e renda
O - Educação
O - Saneamento O - Saúde
O - Direitos humanos e cidadania
O - Outros. Qual?_____________________________

.!.,_
_______

3.3 Quanto aos agentes/parceiros
3.3.1 Natureza do parceiro na ação (se necessário, pode assinalar mais de uma opção)

O - Governo Municipal O - Governo Estadual O - Governo Federal
O - Universidade. Qual?_____________________________ _______
O - Empresa. De que tipo?__________________________________
O - Igreja. Qual?________ ___________________________...:.
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0 - ONG. Nome__________________________________
O - Instituição Financeira. Nome__________________________________
O - Associação. De que tipo?_________________________________
O - Instituição Estrangeira. Nome_________________________________

A escola pública exige: capacidade
para exercer o poder de pressão

3.3.2 Forma de part icipação do parceiro (se necessário. pode assinalar mais de uma opção)

D - Financeira (dinheiro)

O - Material (alimentos, roupas, ferramentas etc)

O - Outra. Qual?________________

O - Assessoria/Capacitação (organização e treinamento)

____ do(s) parceiro(s)

____do prõprio Grupo ou Entidade

4. RELATE AQUI, EM POUCAS PALAVRAS, ESTA AÇÃO OU PROJETO:

A história da educação no Dmsil nilo
esquecerá jamnis o scssl!o da Comissão
de Educaç11t> do Senado Federal do dia
31 de agosto de 1995. Lamentavelmen
te essa data fica registrada como marco
de desrespeito ao processo democrático
que. n dum� penas, a sociedade brasilei
ra busca construir. Nesta sessão foi apro
vado o Substitutivo Darcy Ribeiro ao
proJeto de Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Conforme já informamos an
teriormente, na avaliação da maiorias das
entidades nadonais de Educação o Subs
titutivo traz cm seu conteúdo graves pre
juízos ao ensino br;L�ileiro. pnnc1palmen•
te por ser contrário à proposta de Escola
Pública defendida pela 1.on. no projeto
uprO\ado pela Câmam. l;rn análise feita
pela CNTE 1, através do Secretário Ad·
junto de Assuntos Educacionais, Júlio
César Soares. o Substitutivo aprovado
traduz um acordo feito entre o MEC e o
Senador Darcy Ribeiro, privilegiando
conteúdo privati7.ante e respondendo aos
ínteresses das escolas particulares.

-

Endereço residencial: __ _______________________________....,_____
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323.4198

Esperídião Amin

PPR-SC

311.4207

Oarcy Ribeiro

PDT-RJ

323.4340

Lauro Campos

PT-DF

311.2350

Marluce Pinto

PTB-RR
PFL-PI

225.7441

Marina Silva

PT-AC

323.4969

323.4726

Emília Fernandes

PTB-RS

323.5994

�go Napoleão
Ney Suassuna
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PMDB-PR

Roberto Requião

Nº 62
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Quem Votou Contrário
ao Sen. Darcy Ribeiro

Nome do entrevistador (se houver).____________________.....;..___________-= _

J

-

(061)

Cidade________________ Estado___________ CEP�----:---=:=-=----�___:_

Espaço para nome do patrocinador ou apoiador

�-

FtL'C

Quem Votou Favorável
ao Seu. Darcy Ribeiro

Espaço para endereço da central de recolhimento do formulário.

LEMBRETE

A Assessoria para questões da
Criança e do Adolescente agrade
ce àqueles que retornaram os ques
tionários que foram enviados para
sua avaliação e pede a quem ainda
não devolveu que o faça rapida
mente devido ao prazo determina
do para essa atividade estar se es
gotando.

O Substitutivo
aprovado
traduz um
acordo feito
entre o MECe
o Senador
Darcy Ribeiro,
privilegiando
conteúdo
privatizante e
respondendo
aos interesses
das escolas
particulares

D:A .COMISSÂO',ÓEiEDUê�cKcf DO. SENADO '

Nome da pessoa que preencheu este formuláno:____________________________

Envie este formulário preenchido
até 15 de novembro para:

Assuntos Econômicos para proporcionar
a avaliação dos aspectos de financiamen
to da política educacional mas seu pe
dido não foi acatado pelo plenário. O Se
nador pediu então preferência para o
projeto Cid Sabóia que também foi ne
gada. foi portanto aprovado o substitu
tivo Darcy Ribeiro. Novo processo de
tramitação recomessa e não podemos
deixar de tentar intervir. Assim sendo,
segue a relação dos membros da Comis
são e número de Fax para que possam
receber mensagens que pressionem no
sentido de inclu[rem no substitutivo
aprovado as propostas de emendas do
Fórum Nacional em Defesa da Escola
Pública

Essa votação foi ainda induzida pelo
ministro Paulo Renato que no dia ante
rior esteve pessoalmente em cada gabi
nete dos senadores membros da Comis
são de Educação, exigindo o apoio e a
presença dos mesmos na sessã.o do dia
31. Os esforços empreendidos pelo Fó
rum Nacional em Defesa da Escola Pú
blica junto a estes mesmos senadores e
l!dercs de partidos não conseguiram re
verter a situação.
Na sessão de votação compareceram
quase todos os membros da Comissão,
tendo sido prestigiada, inclusive, pelo
fider do governo no Senado, Senador
Élcio Álvan,-s e pelos donos de escolas
particulares que compareceram para
prestar apoio. Porém, segundo Júlio
César, nem tudo está perdido. O Fórum
de Defesa da Escola Pública defende a
aprovação do subsLitutivo do Senador
Cid Sabóia que aperfeiçoa o projeto
aprovado na Câmara. O Projeto da LDB
foi ao Plenário do Senado para votação
no dia 25/ 1 O. A preferência foi dada ao
substitutivo Darcy Ribeiro por ser o úl
timo parecer apresentado. O Senador
Eduardo Suplicy solicitou que o proje
to fosse encaminhado à Comissão de

Jussani de Goiás
As sessoria para as Questões
du Çriunçu e do Adolescente

3.3.3 Número de pessoas que realizam a AÇÃO:

NÃO VOTARAM

PMDB-PB

311.1045

Coutinho Jorge

PMDB-PA

323.4346

Waldeck Omelas

PFlrBA

323.4592

Joel de Hollanda

PFL-PE

311.1801

Sér io Machado

PSDB-CE

323.4199

Jefferson Peres

PSDB-AM

323.3189

Élcio Álvares

PFL-ES

323.3428

Edson Lobão

PFL-MA

323.2338

Gerson Camata

PMDB-ES

323.6495

Carlos Wilson

PSDB-PE

323.5373

Iris Rezende

PMDB-OO

323.6126

José Roberto Arruda PP-DF

323.3826

Epitácio Cafeteira

PPR-MA

Jl l.1058

José Fogaça

PMDB-RS

323.4341

Arthur da Távola

PSDB-RJ

323.6250

Jáder Barbalho

PMDB-PA

323.3429

Darc Ribeiro

PDT-RJ

323.4340

João França

PP-RR

311.1309

José Bianco

PFL-RO

323.3938

João Rocha

PFL-TO

311.1013

José Eduardo Outra

PT-SE
PPR-TO

323.3053
323.3188

Leomar Qintanilha
1

Fax
(061)

-

Texto bnse para esse 11rtigo foi envindo

pela CNTE( Confedcraçllo Nacional dos Trabalhadores no Educação)
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Por que proteger as
terras dos Quilombos
Domingos Outra
Deputado Federal PT-MA

Com o objetivo
de discutir a
relação
específica
destas comuni
dades com a
terra o Legisla
tivo, em
set_embro de
1995, abril,
pela primeira
vez abriu suas
portas, através
da Comissão de
Agricultura,
para discutir
diretamente
com represen
tantes dos
i11teressados
como titular
definitivamente
e em tempo ágil
as de terras
de preto

lnformavvo
lnesc
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Durante mais de quatro séculos, comunidades cons
tituídas por escravos que de diferentes fonnas escapa
ram dos mecanismos imobili.zadores da força de traba
lho das grandes plantações de algodão e de cana de açú
car, espalharam-se por todo o território do que hoje se
considera Brasil. Antes e depois da proibição do tráfico
negreiro, em 1850, antes e depois da Abolição da Es
cravatura, em 1888. essas comunidades se ergueram.
dentro e fora dos limites das plantalions. sobre as rui
nas do sistema de monocultura agrário-esportndor.
Antes mesmo da abolição, centenas de comunida
des já haviam consolidado uma afirmação étnica, rom
pendo com a "coisificação" (escravo como "peça··.
como mercadoria marcada a ferro ou como "coisa'',
desprovido de idencidade) e garantindo o livre acesso à
terra. As realidades factuais são por demais fortes para
que alguém possa desdizer isto.
Entretanto, não houve qualquer instituto legal pós
abolição que tratasse, do ponto de vista jurídico-for
mal, da relação entre essas comunidades, ou seja os ex
escravos e a terra. Silenciaram-se monarquistas e repu
blicanos, abolicionistas ou não. A questão agrária ficou
pendente, não obstante as advertências de Joaquim
Nabuco e do próprio Rui Barbosa, em 1919.
Independentemente da omissão legal Gurídico-for
mal), tais comunidades mantiveram-se firmes na con
solidação de seus territórios, autodefinidos como "ter
ras de preto" no Maranhão, Tocantins e Piauí e classifi
cadas como antigos quilombos por historiadores, estu
diosos e militantes do movimento negro. Seus domíni
os sobre a terra foram titulados apenas em siruações
especiais: quando se registraram doações, concessões
ou pagamentos por prestação de serviços guerreiros para
o Estado, a exemplo da Balaiada e da Guerra do Para
guai. Os escravos que lutaram com as tropas de linha
do Império contra seus antagonistas receberam terras
como forma de pagamento. Aparte esses casos especi
ais, as comunidades continuaram a ter seus domínios
sem reconhecimento formal e pennaneceram sujeitas a
conflitos, tensões sociais e frequentes ameaças de ex
pulsão.
As lutas prosseguiram durante um século, após a
abolição da escravatura, pressionando os órgãos com
petentes para que fossem agilizadas as ações fundiárias
que deveriam ter sido implementadas imediatamente
após a Lei Áurea. Governos da República Velha, do
Estado Novo e da ditadura militar, no entanto, pas
saram ao largo do cumprimento deste compromisso.
Os conflitos de terra se acirraram. A ação do Estado
manteve-se ineficaz. O Legislativo permaneceu silen

cioso.

Para dirimir essas situações de antagonismo e repa
rar uma divida mais que secular, as pressões se intensi-

ficaram a partir de 1985, forçando o Incra a reconhecer

as "terras de preto", assim definidas pelas familias de

ex-escravos que nelas vivem, como uma modalidade de
ocupação especial. Este primeiro passo favoreceu o re
conhecimento do que veio a ser chamado de remanes
centes das comunidades dos quilombos no artigo 68 das
Disposições Transitórias da Constituição de 1988. O re
conhecimento da "propriedade definitiva" fez crer que a
titulação seria wna consequência imediata. Enlretanto,
sete anos são passados e nada de concreto foi obtido,
exceto o reconhecimento de Frecha como Reserva Ex
trativista Quilombo do Frechai. O silêncio perdurou.
Com o objetivo de discutir n relação específica des
tas comunidades com a terra o Legislativo. em setembro
de 1995, abriu pela primeira vez abriu suas portas, atra
vés da Comiss11o de Agricultura, para discutir diretamente
com representantes dos interessados como titular defi
nitivamente e em tempo ágil as de terras de preto que se
distribuem hoje pelo Baixo An1a.zonas (Trombetas e Ere
pecuru), pela Baixada Maranhense, pelos vales dos rios
Tocantins, ltapecuru, Mearim e Pindaré, pelo Norte do
Tocantins, pelos sertões do Piauí e próximo ao Rio Par
naíba, pela Baixada Cuiabana, ao Mato Grosso, pelo Vale
da Ribeira, em São Paulo, pela Bahia, Alagoas, Sergipe,
Pernambuco, Amapã, Minas Gerais. Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Enfim, essas terras estão espalhadas por
quase iodo o pais, cujo campo tem um percentual de
população de ascendência negra estimado cm 44%.
Rompendo com o silêncio é que foram elaborados
projetos visando à regulamentação do anigo 68 Dispo
sições Transitórias e quando ocorreu ampla discussão
com os próprios interessados, estudiosos e entidades de
apoio da sociedade civil, particularmente mobilizadas
em tomo de questão. Um desses projetos foi apresenta
do por mim e pelos deputados Alcides Modesto (PT
BA), NiJmário Miranda (PT-MG) e Sarney Filho (PFL
MA). O entendimento é que as terras dos antigos qui
lombos constituem patrimô1uo cultural brasileiro. Por
isso são necessárias normas especiais que protejam a
identidade e possibilitem a reprodução social do grupo.
Segundo o projeto, caberá ao Incra a demarcação e a
expedição de títulos; à Fundação Cultural Palmares, a
fiscalização de todo o procedimento. Importante: a titu
lação da terra não será individual, mas comunal, de for
ma a garantir o modo tradicional de fazer e viver da co
munidade que a ocupa.
Fica também proibida a alienação das terras, pois do
contrário a ârea seria repassada a pessoas que não en
contrariam no local referência à sua identidade e memo
rial. A proteção ao patrimônio cultural brasileiro exige
essa condição.
É necessária a unidade de todas as forças democráti
cas e populares que lutam em defesa de uma Pátria justa
e solidária, visando à aprovação da regulamentação do
artigo 268. Estaremos assim fazendo justiça ao conjunto
da sociedade brasileira.

�.
··LÍTICA
URBANA

O complexo quadro fundiário
urbano do Distrito Federal
Neio Campos
Professor Licenciado do Den, de Geografia da Unb, e
Chefe de Gabinete du Sec. de Administração do ODF.
Compreender os processos que encetaram, numa ci
dade tão jovem como Brasllia, o aparecimento dos se
culares problemas relacionados à questão da proprie
dade da terra no Brasil é uma tarefa instigante, princi
palmente àqueles mais diretamente relacionados a es
truturação de seu espaço urbano.
Como em uma cidade que se pretendia planejada,
referência do racionalismo urbanístico funcionalis1a,
pode ao marco de seus 35 anos chegar ao quadro de
desordenamento territorial atual, negando, até mesmo,
uma imagem poética que sempre pairou no seu proces
so de formação sócio-espacial?
Por certo. a matriz de explicação para esta questão
passa pelo caráter do próprio Estado no Brasil, elitista
e retrógrado, espcclalmente no tocante à questão fun
diária.
Em Brasília, apesar da intenção progressista de se
estabelecer o regime de propriedade pública da terra,
com a desapropriação pela União de todo o território
do Distrito Fede.ral, passando ao domínio da NOVA
CAP, empresa pública criada para promover a construção
da Nova Capital, tal pretensão nunca foi concluída.
Como é bem apontado no Relatório Final da CPJ da
Grilagem elaborado em 1995 pela Câmara Legislativa
do Distrito Federal, "a problemática fundiária no Dis
trito Federal começa exatamente no ponto de indefini
ção dos limites dessas terras particulares que não pude
ram ser alcançadas pelos atos expropriatórios, com os
das terras públicas, problemática essa causada pela sa
nha devastadora de gananciosos empresários e inescru
pulosos grileiros, que deslocavam os títulos dessas áre
as particulares, quase sempre adquiridas mediante pro
cessos fraudulentos, para terras públicas, legalmente de
sapropriadas, só que bem mais valorizadas do que aque
las sobre as quais dizem possuir o domínio."
Atualmente, a situação fundiária do Dislrito Fede
ral, segundo os dados levantados pela TERRACAP, em
mapa publicado sobre a Propriedade da Terra, é a se
guinte: 51,36% são Áreas Desapropriadas, 8,�3% são
Areas Desapropriadas em Comum, 6,83% são Areasem
Desapropriação e 32,38% são Áreas Particulares.
Assim, o processo incompleto de desapropriação das
propriedades fundiárias do Distrito Federal, conjugado
com o forte caráter da especulação imobiliária, presen
te neste território em toda a sua história (antes mesmo
da inauguração da Nova Capital), além da ação frag
mentada e pontual e, algumas vezes, da omissão do
Poder Público na coibição desses processos, constituí
ram os fatores delineadores do importante quadro de
desordenamento territorial em Brasília. Esses se mani
festaram como invasões de terras públicas, vendas ile
gais de terrenos, ocupação irregular em áreas de pre
servação ambiental e assentamentos precários para as
populações de baixa renda. Importante ressaltar a for
ma acelerada como se deu o agravamento dessas situa
ções nos últimos anos, impulsionada pela passividade

do governo anterior e a utilização populista-eleitoreira
da política de assentamentos para baixa renda. Essa
política foi um importante instrumento de regulação
do Estado, a propriedade pública da terra para expan
são urbana, possibilitou promover a criação de assen
tamentos desprovidos de infra-estrutura e equipamen
tos urbanos básicos, muitas vezes incompatíveis com
o Plano de Diretor de Organização Territorial elabora
do pelo próprio governo.
O Governo Democrático Popular, instalado com a
vitória de Cristovam Buarque, vem enfrentando essa
situação desde os seus primeiros momentos, orientado
por uma nova filosofia que estabelece:
- "os verdadeiros invasores são os especuladores que
vendem terra pública que não lhes pertence;
- incentivo, tolerância e omissão do Poder Público ao
longo dos anos provocou a dilapidação do patrimô
nio coletivo;
- punição aos especuladores;
- oferecer poHtica habitacional para as camadas de rendas média e baixa; e,
- reabilitar a ação do Estado sobre o patrimônio públi
co, através da cobrança de direitos financeiros." (Re
trato de Brasília, 1995 - O Ponto de Partida)
Em relação aos problemas acima levantados, o Go
verno do Distrito Federal tem atuado tanto no campo
administrativo como no jurídico. No primeiro, por meio
de impedimento de edificações ou moradias, deixando
de licenciar o parcelamento dos lotes rurais e buscan
do desconstituir empreendimentos ou lotes não autori
zados.
No campo jurídico, segundo recomendação do Gru
po Executivo de Trabalho sobre Parcelamentos Irre
gulares de Solo, o Governo do Distrito Federal deve
desconstituir parcelamentos irregulares, implicando,
em alguns casos, a demolição de residências ou a sua
transferência para outras áreas.
Mas a implementação e efetivação desta nova pos
tura política do Governo para ser eficaz e duradoura,
deve ser articulada dentro de uma Política Urbana.
Para que não se constituam apenas em iniciativas rea
tivas às situações de fato, criada pela conflitiva dinâ
mica social algumas ações deverão ser tomadas, tais
como: revisão do Plano de Diretor de Organização Ter
ritorial, elaboração de Planos Diretores locais, instala
ção do Conselho de Planejamento Territorial do Dis
trito Federal e dos Conselhos Locais de Planejamento
Territorial e Urbano em cada Região Administrativa,
rezonearnento ambiental das Áreas de Proteção, ado
ção de política habitacional diversificada que contem
ple também a classe média, regularização dos denomi
nados "condomínios rurais" do DF, e utiliz.ação de in
trurnentos de tributação urbana que iniba a ação dos
especuladores fundiários.
Que tais medidas representem a consciência desse
governo para esta Politica Urbana. Será esta politica
que terá condições de enfrentar o cerne da desigualda
de e segregação espacial presente nos espaços urbanos
do Distrito Federal, porque tomou como ponto de par
tida, o enfrentamento da explosiva questão fundiária.

Atuaúllente, a
süuação
fundiária do
Distrito
Federal,
segundo os
dtzdos levanta
dos pela
TERRACAP,
em mapa
publicado
sobre a
Propriedade
da Terra, éa
seguinte:
5l,36%são
Áreas Desa
propriadas,
8 ,53%são
Áreas Desa
propriadas em
Comum,
6,83%são
Áreas em
Desapropria
ção e32,38%
são Áreas
Particulares
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Ordenar o território nacional:
Para quem? Para o quê?
Em tennos de
mortalidade
infantil (na
faixa0-5
anos), na
totalização dbs··
números
obtidos para
as 19 terras
habitadas
pelos Kaiowá,
Nandeva e
Terena,
chegou-se a
140óbiJos
registrados nos
1ílti111os dois
anos (ex.:
Anzamba(, 25
óbitos;
Caarapó, 20
6biJos; Cerrito,
15 óbitos;
Dourados, I 6
óbitos só entre
dez/1994 e
Jev./1995)
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Paul E. Lillle
Antropólogo ufiliudo ao Programa Conjunto FLACS0/UnB de
Estudos Comparotjyos sobre AmériCll Latina e o Caribe.

Guarani-Kaiowá: os limites
da cidadania indígena
Rican!o Verdum
Antropólogo. consultor INESC

terrn cercadas por fazendas ou próximas
e para o seu controle muito pouco tem
a núcleos urbanos locnlizndo no ·cone
sido feito de fonna eficaz. Em tennos
sul' do estado. O cenário formado pelo
de mortalidnde infnntil (na faixa 0-5
No último número do Informativo.
conjunto dos relatos recebidos 6 real
anos), na totalizaçilo dos números obti
nosso amigo Jurnndyr Carvalho Leite
mente
dramático:
pnrn
uma
população
dos
para as 19 terras habitadas pelos
tratou nesta página da intensão do Mi
de aproximadamente 23.500 guarani.
Kaiowâ, Nandeva e Terena, chegou-se
nistério da Justiça de incluir alterações
concluiu-se que, pelo menos, 50% dopo
a 140 óbitos registrados nos últimos dois
no processo administrativo de demarca
pulação está literalmente passando fome.
anos (ex.: Amambal. 25 óbitos; Caara
ção das terras indígenas (o Decreto 22.J
Na base desta situação aparecem.
pó. 20 óbitos: Cerrilo. 15 óbitos; Dou
91), alegando para tal o "fato'' de que
rados, 16 óbitos só entre dc:lll 994 e fev./
entre outros fatores. a pequena exten
neste não estaria previsto, te.xtualmeo
1995). Frente a esta situação, não é difí
são das terras destinadas pelo governo à
le. o denominado "direito ao contradi
cil de concluir que os inúmeros suicfdi
estas populaçôes; o fato de as terras es
tório". Ainda, chamou a atenção para a
os registrados entre os Kaiowá nos últi
tarem em grande parte desmatndas, al
provável geração de novos conflitos fun
mos I O anos, num total de 192 se con
gumas na sua totalidade. em decorrên
diários, decorrência destas alterações. e
tarmos as três mortes ocorridas em ou
cia de invasões, de arrendamentos e de
para o retrocesso que este ato deverá ou
tubro último, estão intimamente relaci
projetos agrícolas implementados pelo
poderá redundar caso sejam revístas de
onados com o quadro acima resumida
órgão tutor. cm décadas passadas. sob o
cisões anteriores (o aspecto retroativo
mente apresentado.
titulo geral ·desenvolvimento comuni
contido na proposta). De fato, o tema é
Tendo em vista a semelhança de cau
tário'; a queda na produtividade dos so
polêmico e importante, e não é a toa que
sas e problemas enfrentados pelo con
los em decorrência dos desmatamentos
a ele tem sido privilegiado o papel de
e do natural di:sgaste decorrente do uso junto da população indígena no sul do
centro das discussões envolvendo, por
estado. qualquer ação ai implementada
intensivo; o assoreamento e a poluição
um lado, seus defensores, e de outro,
deverá. necessariamente, contemplar o
dos cursos d'ãgua por inseticidas e pes
organizações indígenas, organizações da
conjunto das terras ocupadas pelos Gua
ticidas, decorrentes do manejo inadequa
sociedade civil no Brasil e no exterior e,
rani. Nesta perspectiva, uma estratégia
do dos solos e da ulilizaç,ão irracional e
inclusive, o Ministério Público Federal,
irresponsável de agrotóxicos no entor
a ser adotada poderia ser algo nos mol
que tem se mostrado contrário à referi
des dos denominados distriros especiais
no das terras; as mudanças impostas ao
da proposta.
padrão alimentar da população e o em
sanitários indígenas, envolvendo as
Não obstante a relevância deste
pobrecimento da dieta; o escasseamen
organi7.ações
e comunidades guarani, os
tema, quero tratar aqui de um outro cam
to das fontes protéicas nativas e as difi
órgãos federais e as organizações não
po de preocupações também legítimo e
culdades impostas pelas relações de
governamentais de assistência e apoio às
que, creio, tem o potencial de colocar
mercado para a obtenção de fontes al
populações indlgenas. Para além das
um ponto final na referida polêmica (in
ternativas de proteína animal. Provavel
ações emergenciais, quando avaliada sua
clusive u-azeodo para o centro das dis
mente a situação dos Kaiowã e Nande
necessidade, deve-se pensar seriamente
cussões um outro "contraditório", desta
va seja uma das mais extremadas dentre
na ampliação da extensão das terras in
feita o dos povos e comunidades indí
aquelas enfrentadas pelos povos indíge
dígenas, incluindo as ãreas de floresta, e
genas), falo da situação vivida pela po
no incentivo a produção de alimentos de
nas hoje, uma situação de diflcil enfren
pulação Guarani Kaiowã e Nandeva no
tamento. Os Guarani, por exemplo, são
fonna (social e ambiental) sustentável,
estado do Mato Grosso do Sul.
estigmatizados e marginalizados Lanto
aproveitando em especial o conhecimen
De um total de vinte e seis terras
pela população regional quanto por ou
to indlgena das potencialidades da re
indígenas onde foi constatado habitarem
gião. A recuperação e a fiscalização da
tras etnias indígenas da região.
índios Guarani no MS, para a elabora
qualidade ambiental são também funda
Em todas estas 19 terras indígenas,
ção do Mapa da Fome entre os Povos
mentais, assim como ações no campo da
a desnutrição e a anemia foram aponta
Indígenas recebemos informações de
saúde e saneamento.
das como os principais problemas de
dezenove terras, todas elas situadas na
Talvez assim possamos pensar numa
saúde da população. A tuberculose.
região denominada de Arquipélago Kai
possível cidadania indlgena
igualmente. estã presente em todas elas,
owá-Nandeva - um conjunto de ilhas de

O ordenamento do território nacional, embora seja ne
cessário, é extremamente problemático. Nas esferas go
vernamentais brasileiras é geralmente tratado como um
assunto estratégico e técnico. O programa do "Zoneamen
to Ecológico-Econômico" (ZEE),responsabilidade da Se
cretaria de Assuntos Estratégicos, tem a finalidade de 'or
denar' todo a território nacional mediante o levantamen
to e análise de dados geológicos, geográficos, biológicos
e sócio-econômicos. Com a utilização de técnicas avan
çadas tais como o sensoriamento remoto, o ZEE espera
encontrar os usos ideais para cada pedaço de terra exis
tente no pais.
Mas este 'sonho tecnocrático' rapidamente desvane
ce-se ante as múltiplas forças econômicas, sociais e polí
ticas em oposição. Daí temos que fazer duas perguntas
básicas: Quem deve controlar o território? Quais são os
uso5 que se devem dar a ele? A primeira pergunta nos
leva diretamente ao tema dos direitos dos povos tradicio
nais. Cada povo tem direito ao acesso e controle sobre
um território para sua sobrevivência e reprodução enquan
to grupo diferenciado. No Brasil, isto atinge claramente
os povos indígenas que habitam milenariamente suas áre
as e, portanto, têm direito a um território próprio sob sua
gestão. Portanto, um dos primeiros passos no processo
de ordenamento territorial será a demarcação das terras
indígenas e a garantia de sua integridade, além de asse
gurar o acesso dos remanescentes de quilombos, cabo
clos e caiçaras às terras que historicamente ocuparam e
utilizaram para sua sobrevivência como grupo. Também
o processo de ordenamento territorial teria que ver a ma
neira mais eficaz e justa de assentar os chamados "sem-ter
ra",pessoas que vivem e trabalham no campo mas que não
possuem terras.
A segunda pergunta nos leva ao tema do usufruto da
terra e o controle sobre seus recursos naturais. Pode-se
distinguir entre usos públicos - pensando no bem-estar
geral da nação - e usos privados - dirigidos a beneficios
particulares-, sendo que os primeiros devem ter priorida
de sobre os segundos nas decisões sobre o ordenamento
territorial. Uns dos usos públicos sobressalentes do terri
tório nacional é a criação e manutenção de Unidades de
Conservação (UCs) cujos objetivos principais consistem
na preservação do patrimônio natural do país para o be
neficio das futuras gerações e no resguardo da biodiver
sidade planetária.
Quando as UCs sobrepõem-se aos territórios históri
cos dos povos tradicionais, situação que existe em mais
de 80% das UCs existentes, cria-se um choque e11tre os
interesses públicos e os direitos históricos à terra desses
povos. O caminho para solucionar estas situações encon-

Ira-se na noção de 'co-gestão do território', no qual os
povos tradicionais ganham direito de morar dentro de áre
as protegidas mas cuidam delas em base de planos de uti
lização visando a uso sustentável de seus recursos. As Re
servas Extrativistas e os Projetos de Assentamento Extra
tivista representam dois exemplos de co-gestão que estão
funcionando na atualidade, mas pode-se criar muitos ou
tros tipos de territórios de co-gestão, particularmente re
ferente aos povos indígenas que, em geral, mantêm práti
cas de uso sustentável do meio natural.
Uma vez garantidos os direitos territoriais dos povos
tradicionais e assegurada a proteção do patrimônio natu
ral do país, o processo de ordenamento territorial pode
prosseguir com a estruturação do território para os demais
usos de ordem privada t�is como a agricultura,a minera
ção, a madeiração, etc. E aqui onde os estudos técnicos
têm um papel importante,já que ajudam a definir as ãre.as
mais aptas para cada uma dessas atividades econômicas.
Mesmo assim, o conhecimento técnico tem seus limites.
Em muitos casos,não existe só um uso apto para uma ãrea,
senão vários. Como decidir quais deles serão permitidos
ou priorizados?
Na atualidade as decisões sobre as atividades econô
micas a serem implantadas tendem a ser tomadas com base
nas chamadas 'leis do mercado' que favorecem aquelas
atividades que geram o lucro mais alto. Todavia,tais ati
vidades não necessariamente são as mais benéficas para o
povo como um todo, e em muitos casos beneficiam só a
um grupo reduzido de pessoas. Será que o cerrado brasi
leiro, por exemplo, deve se converter num grande campo
de soja para alimentar gado nos Estados Unidos? Além
disso, podem criar sérios problemas ambientais que afe
tam pessoas alheias ao empreendimento econômico. Será
que a garimpagem de ouro que deixa rios poluídos de
mercúrio representa um bom uso da terra? Novamente es
tamos diante decisões políticas que vão muito além de
questões meramente técnicas.
Finalmente,temos que ver quem vai fazer cumprir no
chão o ordenamento territorial feito no papel. Por um lado,
o governo brasileiro,em todos seus níveis, tem que mos
trar sua vontade polltica na implementação do ordenamen
to feito no papel por seus funcionários. Por outro lado, os
movimentos sociais e outros setores populares precisam se for
talecer para proteger seus direitos territoriais frente aos in
vasores sem escrúpulos que só procuram um lucro rápido.
O Brasil precisa ordenar seu território, mas esse pro
cesso não pode ficar somente em mãos de tecnocratas. O
ordenamento territorial é um processo político que tem
que envolver os distintos setores da sociedade e que deve
garantir os direitos históricos dos povos tradicionais. Mais
ainda, as decisões sobre os usos econômicos da terra não
podem ser tomadas somente com base nas exigências do
mercado, mas deve levar em consideração questões de justi
ça social eo bem-estar do povo brasileiro em sua totalidade.

Está em tritmitaçilo na Comlss:lo de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Depu
tados uma Proposta de Fiscalização e Controle sobre o Zoneamento Econômico-Ecológico da Amazônia Legal
- ZEE. Durante o mês de novembro, diversas audiências públicas serão rcnlizndas. ta l qual vem acontecendo
desde outubro.
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Falso ou verdadeiro...
Paulo Pjrcs de Çamoos
Assessoriu Especial

Duas somas
diferentes
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feitas, indo de
acordo com os
üueresses de
quem conJa: as
I00 mil de trigo
in natura, ou
ap6s a conver
são, que
significam
20.800
toneladas
de macallão
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A proposta inicial deste artigo era
uma avalinção da fàlUJ. de ousadia em
inovar do Programa Comunidade So
lidária-PC$. Conversando sobre o
tema com uma assessora dn Secreta
ria Executiva do PCS, ela me conven
ceu a ler um documento atualizado
das ações do programa. Apesar de
acreditar na seriedade da Secretária
Executiva Anna Peliano, e de seus as
sessores, o relatório aumentou mi
nhas dúvidas sobre as atividades do
Comunidade Solidária.
Este relatório das ações realiza
das joga com os números informa
ções e comparações que deixam dú
vidas com relação a verdade dos fa
tos. De acordo com dados da primei
ra página do relatório, houve um in
cremento de 62% dos recursos do
programa em relação ao orçamento
de 1995. Como não está detalhado
quais são as ações, fica diílcil de sa
bermos onde houve este aumento ,já
que foram reduzidos os recursos de
alguns Itens do programa, entre eles
o da merenda escolar (R$ 775 mi
lhões proposto em 95 e RS600 mi
lhões para 1996).
Na proposta de suplementação
alimentar, estão responsáveis pela
distribuição de alimentos o Progra
ma de Distribuição Emcrgencial de
Alimentos - PRODEA - e a merenda
escolar. No relatório é feita uma cri
tica sutil ao PRODEA, criado pelo
CONSEA no governo passado, ao
comparar a quantidade de aiimentos,
agilidade na distribuição, transparên
cia e credibilidade do programa.
Das quantidades distribuídas, o
documento informa que "No biênio
93/94 foram distribuídos pouco mais
de 200 mil toneladas" e "Já no âmbi
to do Comunidade Solidária estão
disponíveis 400 mil toneladas ... ". É
preciso deixar claro três coisas: 1) as
400 mil toneladas já estavam dispo
nibilizadas desdejulho de 94. Não fo
ram distribuldas no ano passado, en
tre outras razões, devido as fortes cri
ticas feitas pelos técnicos da Direto
ria de Politicas Sociais do IPEA, que
na época assessorava o CONSEA, às
diversas fonnas de distribuição pro
postas por assessores do presidente
do CONSEA (naquele momento, mi
nha posição também era contrária a
distribuição); 2) as 200 mil tonela
das de produtos ln natura retirados
dos estoques públicos, foram distri
buídos na sua totalidade. Deve-se
somar às 200 mil, às 100 mil tonela-

das de trigo que entraram na terceira
e quarta etapas do programa. Duas
somas diferentes podem ser feitas
indo de acordo com os interesses d�
quem conta: as 100 mil de trigo in
natura, ou após a conversão, que sig
nificam 20.800 toneladas de macar
rão; 3) como a distruição dos alimen
tos não é in natura, e a taxa de con
versão - do trigo e do milho -, na
média, fica entre 32% e 34%, não se
rão 400 mil toneladas a serem distri
buídas (as 400 mil são formadas por
100 mil de arroz, 200 mil de milho e
100 mil de trigo).
No que se refere à transparência
do programa, transcrevo o que foi es
crito no "Balanço das Ações de Go
verno no Combate à Fome e a Misé
ria - 1994" elaborado pela Diretoria
de Pollticas Sociais-DPS do IPEA,
em dezembro de 94: "Outra preocu
pação do CONSEA, na época da ela
boração do PRODEA, ... Para estes,
um Programa nos moldes da propos
ta anteriormente mencionada, que
previa troca de produtos in 'natura por
produtos beneficiados, com conver
são tão desvantajosa para o erário
público era o que de melhor poderia
ocorrer, pois desta t'orma mais fácil
seria encobrir evenfuais desvios ou
falta de produtos nos armazéns de
correntes de sua utilização pelos pró
prios armazenadores" (página 44).
Sem falarmos que a maior argumen
tação técnica, que levou o CONSEA
a rejeitar o programa que previa a tro
ca de produtos, foi fornecida pelos
técnicos da DPS/JPEA. Fica a per
gunta: o que levou o Comunidade So
lidária a optar por este programa? o
que mudou na forma das trocas?
Na questão da agilidade, não foi
o fato do produto ser in natura que
atrasou o cronograma do PRODEA,
usando o documento elaborado pela
DPS/IPEA, na página 49 do "Balan
ço", estão elencados os principais
problemas que geraram o atraso na
distribuição dos produtos. Dos 5 pon
tos, apenas no último é levantado o
fato dos alimentos serem in natura.
Nos demais as falhas começam pelo
atraso na liberação dos recursos, pas
sam pela desestruturação da CONAB,
localização dos estoques, indo até
estruturas públicas e civis não orga
nizadas para operar na ponta o Pro
grama.
Apesar das diferenças entre os
PRODEAS, é louvavel a iniciativa,
neste ponto inovadora e ousada, do
Comunidade Solidária, em distribuir
cestas básicas aos acampados sem
terra e às populações in<Jí�enas.

Na merenda escolar temos dados
fornecidos pelo SfAFI que são dife
rentes dos números do Comunidade
Solidária. Mesmo al existe uma jus
tificativa plauslvel,já que a Secreta
ria do Tesouro Nacional não repas
sou os recursos da merenda. O órgão
do Ministério da Educação responsá
vel pela Merenda Escolar, a PAE, to
mou dinheiro emprestado do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação para garantir a continuida
de dos repasses dos recursos para os
Estados e municípios. Só não sabe
mos se no pagamento deste emprés
timo é acrescido alguma taxa de ju
ros.
No programa de desenvolvimen
to rural, o relatório do Comunidade
afirma que: "Até a presente data o
Programa de Reforma Agrária pro
moveu o assentamento de 20.800 fa
mllias, superando largamente a mé
dia anual de assentamentos dos três
últimos governos". Este númerojá foi
questionado pelo Movimento dos
Sem Terra. O jornal Folha de S. Pau
lo na edição do último dia 20, abre a
página 1-8 com o título "INCRA di
vulga dados falsos de assentamen
tos". Nesta matéria, que ainda não foi
contraditada pelo INCRA, é denun
ciado que, em Minas Gerais, o IN
CRA anunciou ter assentado, de ja
neiro a setembro deste ano, 646 fa
milias. Documentos obtidos pela
Agência Folha, indicam que o assen
tamento de 72, 13% do total anuncia
do (466 famílias) ocorreu nos últimos
20 anos.
No pais todo, o relatório do IN
CRA informa que, até o dia 20 de
setembro, haviam sido assentadas
17.768 famílias. Como a informação
do Comunidade Solidária de que nes
te ano foram assentadas 20.800 fami
lias foi passada pelo INCRA, de duas
uma: ou os técnicos do INCRA não
sabem aritimética, ou assentaram
mais 3.032 familias nestes 60 dias que
separam os dois relatórios. Aliás, po
demos dizer que foi um ato de hu
mi Idade do governo, pois assentou
sem fazer alarde e propaganda.
Por falta de espaço desta pá
gina ficamos restritos a essas ob
servações sobre o Programa Co
munidade Solidária. Apesar dis
to, quero reafirmar que reconhe
ço a capacidade e seriedade dos
técnicos que assessoram o PCS
espero retomar o assunto em ou
tros números do Infor ma tivo
INESC.

ERRATA
O Subsídio "PROJETO - ISSO Indicadores para uma Intervenção Social sobre o Orçamento
Público" tem como autores Paulo Rocha - assessor de Orçamento Público do INESC - e Cetina
Junqueira - economista e consultora do INESC.

-A6ENOA-21
Pessoas e entidades interessadas em receber cópia da Agenda 21, em português, enviar para o
INESC um disquete de alta densidade com 1.44 mega (MB 1.44). Por favor, enviar junto o selo
para resposta.

C.N 228/95

Brasília, 30 de outubro de 1995

Ilustríssimo Sr.

O INESC, que vem atuando diretamente dentro do Congresso Nacional, e
sempre atento ao andamento do reordenamento Jurídico-Institucional do país em
relação as questões sociais e também a Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Federal, tem a honra de convidá-lo, como também a sua equipe de
trabalho, a participar do Seminário: "Adolescente em Conflito com a Lei e as
Medidas Sócio-Educativas: Implementando o Estatuto da Criança e do
Adolescente".
O evento acontecerá no Auditório Nereu Ramos, no Anexo li do Congresso
Congresso Nacional, em Brasília, nos dias 29 e 30 de novembro/95, voltado para
todo o Parlamento Brasileiro, membros do CONANDA, Presidentes de FEBEM's e
congêneres, Órgãos Públicos, Entidades de Defesa de Direitos das Crianças,
técnicos e educadores.
O objetivo do evento é ampliar as discussões das medidas Sócio
Educativas e fortalecer os argumentos técnicos e jurídicos de sua aplicabilidade,
visando evitar alterações na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do
Adolescente que restrinjam os direitos já conquistados. Visa também discutir
experiências concretas de implementação das medidas sócio-educativas e
produzir subsídios para o trabalho cotidiano dos profissionais responsáveis pela
aplicação destas medidas.
Este evento se estrutura em quatro painéis, seguidos de debates e
trabalhos em grupo para redação de propostas, conforme programação que
segue anexo.
Aguardamos atentamente a confirmação de sua presença ou de pessoas
de sua equipe. Por gentileza, queira preencher a ficha que segue anexo nos
remetendo o mais breve possível para assegurarmos sua inscrição.
Para maiores informações contatar com Edgard ou conosco no telefone
(061) 226 8093, após as 14:00 h.
Atenciosamente,

Ju
Asses.d

.
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Câmara dos Deputados

CDH

Seminário:

"Adolescentes em Conflito Com a Lei e as Medidas Sócio-Educativas:
Implementando o Estatuto da Criança e Adolescente"

Local: Auditório Nereu Ramos, Anexo li, Congresso Nacional, Brasflia - DF
Data: 29 e 30 de Novembro de 1995 - das 14h00 às 19h00

FICHA DE INSCRIÇÃO
1.
2.
3.
4.

Nome: _____ __________________ __
Organização:_______________________
Cargo/ Função: ___________________
Endereço Para Correspondência: ________________

Cidade:-----------------------CEP:
-------------------------.,-----------------------------------------

Bairro:
Estado:
Telefones:
Fax:

Tipo de envolvimento com a questão dos adolescentes em conflito com a lei:
( ) Membro do Poder Executivo
( ) Membro do Poder Legislativo
( ) Membro do Poder Judiciário
( ) Membro do Ministério Público
( ) Membro Dirigente de Órgão/ Unidade de Atendimento
( } Técnico da Area do Atendimento Direto
( ) Educador
( } Estudante
( ) Voluntário
( ) Interessado_____________________ ___
(Especifique)

Local
Por Favor:

Data

Assinatura

Devolva a sua ficha de inscrição antes do dia 20 de Novembro de 1995
para INESC fax (061) 226 8042 A/C de Edgard Rocha. Contato por
telefone no número (061) 226 8093.

INESC-Instituto de Es1udosSócio-Econõmlcos • CGC 00.580.159/0001-22 - SCS - O. 8 - BI. B - n9 50 - 4e andar. Solas 429/31/33/35/7/9/41
Suporcenter Venâncio 2000 • TELEX: 614837 IESE - BR • CEP 70.333 • BrasOla-DF • Tel.: 226-8093. Fax: 226-8042

Brasllia, 04 de outubro de 1995
Prezados Senhores
A Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao continua tramitando no Senado, conforme já
publicamos nos Informativos dos meses de maio e junho desse ano nos quais comentamos as
modificações sofridas após o processo de aprovaçao na Gamara . O Fórum de Defesa da
Escola Pública defende a aprovação do substitutivo do Senador Cid Sabóia que aperfeiçoa o
projeto aprovado na Gamara. O Senado está votando o substitutivo Darcy Ribeiro. Essas
informacões tem o objetivo de contribuir para que os segmentos que há muito lutam por
garantia de direitos das crianças e adolescentes possam ir além das análises já divulgadas,
trabalhando para a ampliação dos debates. Possam ainda elaborar manifestações e
encaminhá-las ao Presidente do Senado, Senador José Sarney e aos sendores de seu estado,
de modo a provocar agilidade no processo de tramitaçao do projeto naquela Casa, priorizando
o substitutivo do Senador Cid Sabóia que contempla o projeto aprovado na Câmara.
O Projeto da LDB está no Plenário do Senado aguardando votaçao onde terá preferência de
votaçao o substitutivo Darcy Ribeiro por ser o último paracer apresentado. No entanto qualquer
senador poderá requerer prioridade(desde que o queira) para o substitutivo Cid Sabóia ou até
mesmo para o projeto aprovado na Câmara(Ángela Amin). Está af implícito uma vontade
politica.
Pressione também o seu representante na Câmara dos Deputados para que trabalhe no sentido
de reverter o voto dos senadores de seu estado. Após aprovação em Plenário o projeto
receberá emendas durante cinco sessões ordinárias, voltando às Comissões de Educação e
Constituição e Justiça do Senado. Volta novamente ao Plenário onde somente poderão se
feitos destaques de emendas. Finalizado e aprovado no Senado o projeto retorna à Câmara dos
Deputados onde somente poderá receber emendas supressívas e posteriormente vai à sansão
presidencial. O projeto da LDB portanto, passa por momento decisivo e exige nossa atenção.
De nossa parte gostaríamos de receber cópias das manifestações enviadas para garantir o
controle do trabalho de acompanhamento e pressão junto ao Parlamento. Vejam os votos no
Senado:
FAX
Votos Favoraveis
FAX
Votos Contrarias
(061)
ao Sen. Darcy Ribeiro
ao Sen. Darcy Ribeiro
(061)
311.4207
323.4198 Esperidião Amin/PPR-SC
RobertoRequião/PMDB-PR
311.2350
323 4340 Lauro Campos/PT-DF
Darcy Ribeiro/PDT-RJ
323.4969
Marluce Pinto/PTB-RR
225 7441 Marina Silva/PT-AC
323.5994
323.4726 Emília Fernades/PTB-RS
Hugo Napoleão/PFL-PI
311 1013
João Rocha/PFL-TO
311.1045
Ney Suassuna/PMDB-PB
323.4346
Coutinho Jorge/PMDB-PA
311.1801
Joel de Hollanda/PFL-PE
311.1309
João França/PP-RR
323.3189
Jefferson Peres//PSDB-AM
323.2338
Edison Lobão/PFL-MA
323.5373
Carlos Wilson/PSDB-PE
323.3826
José Roberto Arruda/PP-DF
323.4341
José Fogaça/PMDB-RS
323.3429
Jáder Barbalho/PMDB-PA
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1. APRESENTAÇÃO

Uma Campanha, seja ela qual for, nas
ce da necessidade imediata que um
conjunto de entidades, organizações e
pessoas sentem, de levar ao conheci
mento da grande maioria da população
os fatos que a geraram e, a partir dela,
buscar soluções para ehminar as ralzes
que a fizeram alastrar-se por todo o
temtóno nacional Portanto, necessita
da compreensão, envolvimento e real
engaiamento de todos(as) para ql1e
seus obJe�vos seJam alcançados
Com o intuito de resgatar o processo de
construção da Campanha e amphar o
envolvunento c1os atores sociais com
prometidos com a luta pelos direitos
mano . é que foi elaborado esse
su ·à(o para que todos tenham co
nh�cimento do h1stónco, projeto e o
trabalho até agora desenvolvido. O
objetivo é o embasamento para conti
nuidade das articulações e engajamen
to de outros atores sociais
2. HISTÓRICO

Em 26 de outubro de 1994. a partir
da articulação entre o Centro de
Articulação de Populações Margi
nalizadas (CEAP/RJ), o Centro
Brasileiro de Informação e Orienta
ção da Saúde Social ( CE
BRAIOS/RJ} e o Centro da Mulher
Oito de Março/PB, contando com o
apoio da Visão Mundial e da Fun
dação Samuel realizou-se a primei
ra reunião da Campanha. em Brasi
ha/DF

Para esta primeira reunião foram convi
dados diversas entidades, dentre as
quais citamos Associação Brasileira de
Organizações
Não-Governamentais
(ABONG), Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) Agência de
Notícias do Direitos da Criança
(ANDI/DF}. Centro Dom Helder Câmara
{CENDHEC), Comissão de Direitos
Humanos da OAB/DF Movimento dos
Sem Terra. ProJeto Axé. !BASE CE
DECA/BA, Agência Ecumênica de No
tfc1as (AGEN), Fórum Pennanente de
Combate à Prostituição lnfanto
Juvenll/CE, Movimento Nacional de
Meninos e Meninas de Rua (MNMMR),
Movimento Nacional de Direitos Huma
nos (MNOH), INESC e Fórum de Defesa
da Criança e do Adolescente (FOCA).
Neste encontro fizeram-se presentes o
MNDH, MNMMR. INESC, FOCA, CE·
BRAIOS, CEAP CM 8 de Março/PB e
Visao Mundial. Realizou-se uma pro
funda discussão acerca da proposta de
organização de uma Campanha, até
então denominada CAMPANHA NA
CIONAL DE COMBATE A PROSTJTUI
ÇÃO INFANTO-JUVENIL E AO SEXO
TURISMO"
Tendo como base a proposta apresen
tada, a 1mportãnc1a do tema, os elemen
tos estruturais/causas e as profundas
conseqüências que a proc:.tu1ção infan
te-juvenil e o turismo s9xual geram no
processo fonnativo de ,números crian
ças e adolescentes em nosso pais as
entidades presentes assumiram a pro
posta de desenvolvimento desta Cam
panha Para tanto, deliberaram pela

Campanha \iulonal/J<'IO fim tia ExpforaçiJD,
l1a/lnda � da Turismo Sr.nwl c,mrro
Crianr,,s t ldoles�tntts

3. CONSOLIDAÇÃO DAS

onal da Campanha ocorreu em 03 de
maio de 1995, em Brasilia/OF
Nesta reunião foram apresentados
os resultados do Grupo de Trabalho
encarregado de analisar e propor
sugestões ao ProJeto Global da
Campanha. documento/proposta de
reformulação da estrutura e o relató
rio do Grupo de Trabalho Jurídico
Rejeitou-se a proposta de alteração
apresentada, mantendo-se a estrutu
ra organizativa definida desde as
primeiras reuniões, aprovando-se
também a formulação final do Proje
to Global
Estiveram presentes CEBRAIOS
CEAP, CUT SERPAJ, MNDH, FE
NAJ CECRIA NEIM. Dando conti
nuidade à consolidadação do objeti
vo de articular e absorver as dis
cussões que ocornam no pais sobre
o tema a Coordenação Nacional
participou dos seguintes seminários·

BASES DA CAMPANHA
•

• M11ceiô com o

MNMMR/Al, CEDECA/Al,
CIJT/At.. lnn5 COIICei;io • tta/J.9//Jo com mulhe
res, S4rra Maria • do Conselho MU1Ncipal da
Contiçio Femitina. Tereza RBITllteslvereadota,
Dr. Danilo Gama!Jui1 de Direito, Reoeca Manà
Tenório/P1esid1.Y1te do Conselho Estadllõl de De
les., dos O.'reitos da Mulher; AvelilllJ Petetre da
Silva/ASSEDAI.. María do Socorro Go
me. 'Assesson, da vereadora Terezinhe RamireJ,
E Leges Vieira e Matia N. lyra • f)8storal da mu
/hel m,J1gif1àfi1ada, Nadeje C. de Amotim/OMEP.
Mana Táma Fetr&ra · Sgt PM e do Conset/Jo tia

Mtihet,
•

Adolescentes 110 Brasi, nos rias 29 e 30 de mar
ço de 1995. f}IOll10vitlo pelo CentJo de Referên·
eia para Estudos e Ações Sobre Criallf8S e Arfo.
lescentes em Bras17iado!Df.
nia pl1)fT1(Jvido pelo Fórum Pennanente de Desen·
vo/vimento e Turismo de Pemambuco . Universi
dade de Per113mbJJca/FESPIADM/ITEC, em 27 de
abn7 de T995, em Recife/PE

No derorrer desses meses de tmbolho forom
�íados contatos com o CEDECA·ABC, SIWlpo
da Aflihet Matginai111da/SP e ASSlJCl8f80 Pira
ce,,,d/SP;

• re:i!JJacão de rellfiões em JoJo Pessoa;

• Seninário sobre Explora�o Sex1111/ de Crianpas e

• Seminário sobre Tu11S1TJO. Prostitliçào e Cidada

CARTAS DE ADESÕES ENVIADAS

•

NoRiodepneirorea/izóusea T'reun,iJO em'26
de abril de 1995 com e partltf/MfÕD ilo Sindicato
dos Bancános do Rio de Jaoe,ro, Conselho Este·
dlli1f rle Defesa da C11an;e e do Adolescente, As·
sociaçõo Beneficente São Martinho, Programa
de Mllllletes do CEAP, ProJeto Roda Viva, C()mJs
sõo diJ Mulhet AdvDf»diJ da OAB/RJ, 2' Vara da
lnfáncia e da Juventlide. Maf/a luzia do Nasci
mento.
Prefeitflf8 Mu1Jicipal de Boiãnia/Assessonà da
Mulher

• Deputada Janete Capibenóe da Assembléia
legislativa do Amapá

ALAGOAS. Betánia Camefro Cava/cante
BAHIA: Gleide Gurgel G Tunsco. Co
missão da Mulhe, Advogada/OAB.
BRASÍLIA: Fórum Nacional Permanente
de Entidades Não Governamentais de
Defesa de Direitos da Criança e do Ado
lescentc/Fómm OCA, SERPAJ, CUT.
Visão Mundial, INESC, MST, MNMMR,
MNDH. Instituto Nacional de Educação à
Distância. Cong1esso NacionaVCamara
dos Deputados'
ESPIRITO SANTO NECA/Núcleo de
Estudos da Criança e do Adolescen
te/UFES.
GOIÁS· Assessoria Especial da Mu
lher/Prefeitura Municipal de Goiânia
MINA$ GERAIS: Conselho Estadual da
Mulher, Visão Mundial, Amencar.
PARAIBA· Movimento de Mulheres
rabalhadoras do Brejo, Conselho
Estadual de Direitos Humanos, Núcleo
da lnffmcia e do Adolescente, Associa
ção Santos Dias, Centro de Apoio Po
pular Novo Quilombo, Associaçlio Brasi
leira de Mulheres de Carrre1ra Jurfdica.
FUNDAC, Centro de Defesa dos Direi
tos Humanos. Central de Movimentos
Populares, Pastoral do Menor, Coletivo
Feminino, Santo Dias, SAMOPS. Fórum
de Defesa da Criança e do Adolescen
te, Centro de Educaçlio Popular e Sm
dical, Secretana Estadual de Mulheres.
Comissão de Mulheres do Sintep.
PERNAMBUCO: Comunidade dos Pe
quenos Profetas, Fundaçlio Terra,
Arcoverde, Amencar Dr. Homero de
Oliveira Andrade/Procurador Justiça
Estado Pernambuco, Dr Francisco
Sales de Albuquerque/Procurador Jus1

ver iten 3.1

tica emambuco), Dr. tvam Wilson Por
to/Promotor de Justiça de Pernambuco,
Ora. Lais Coelho Teixeira Cava/can
te/Promotora Just1ça Estado de Per
nambuco, Dr Charfes Amilton Santos
Lima/Promotor de Jusliça Estado Per
nambuco. Dllma Felizando.
RIO DE JANEIRO Comissão Perma
nente de Mulheres Advogadas/ 23"
Subseção/OAB, Lúcia Pinto de Mace
dol2S- Subseçáo/OAB, Celuta Cardoso
RamalhoNice-Presidente da Comissão
DHIOAB, Comissão Permanente de
Mul�eres Advogadas/1S- Subseção.
Sônia Maria Chrispim/3Ba Subse
çlio/OAB, 21a Subseção Angra dos
Reis, Alderi Maria Rolim/CPMA/1a
Subseção/OAB. Associação Projeto
Roda Viva. CDDH-Bento Rubião, Con
selho Estadual dos Direitos da Mulher,
Centro Brasileiro de Defesa da Criança
e do Adolescente, 1a. Vara da lnfánc,a
e da juventude, OABIRJ. 19a Subse
ção/OAB, Instituto de Seguridade So
ciaVMaricá Eliane Conceição de Jesus
Paula, Ana Lêia Correia L,ma Hu
ber/Advogada, Comissão Permanente
de Mulheres Advogadas da 1Ba Subse
çáo/OAB, Associação Brasileira de
Advogados do Mercado Imobiliário,
Projeto Legal/lBISS, Centro de Estudos
de Atenção à lnfáncia e às Drogas.
RIO GRANDE DO NORTE: Conselho

Municipal dos Direitos da Mulher e das
Minorias, Centro de Direitos Humanos e
Memória Popular, Centro Habeas Cor
pus Poüguar, Centro de Documentação,
Pesquisa e animação Cultural, Movi
mento Nacional de Direitos Huma
nos/Regional Nordeste. Cidade de
Mossoró, Casa do Menor Trabalhador,
Pastoral da Criança de Pamami
rim/Maria de Fátima Souza.
SÃO PAULO: Maria Tereza Augustf,
Conselho Estadual da Condição Femi
nina, Sônia Bressan
5

Campanha \11dmial pe/11jin, da t.\pldro("lf11,
1 10//11da e ,/fl Turiu,,o .\r.\llal c-0111,a
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3.1 -Articulação com Congresso
Nacional
A Coordenação Nacional da Campanha
esteve no Congresso Nacional quando
foi recebida pelo Presidente da camara
Federal, deputado Lu1s Eduardo Maga
lhães
Nesse encontro, organizado pela Depu
tada Marilu Guimarães (PFUMS) o
Presidente assumiu o compromisso
com a luta contra a v1olênoa e explora
ção sexual de crianças e adolescentes
e, para tanto indicou a referida deputa
da para assumir a coordenação da
Campanha dentro do Congresso Nacto
nal
Logo em seguida houve uma reunião de
trabalho com a participaçao dos deputa
dos. Chico Vigílante/PT-DF; Manlú Gui
marães/PFL-MS Mana Valadão/PPR
GO, Socorro Gomes PC do 8/PA; Fábma
Pelaes/PFL-AP Marta Suplicy/PT-SP,
Elctone Barbalho/PMDB-PA. Simara
Re1s/PMDB-BA. João Fassarella/PT-MG;
Nilmário Miranda/PT-MG Participaram
também as entidades CEBRAIO/RN
CEAPlRJ, SERPAJ, CUT, INESC,
MNDH MST e VISÃO MUNDIAL Nessa
reunião foi ofic:1alizada a criação de uma
COMISSÃO ESPECIAL PARLAMEN
TAR DE ARTICULAÇÃO DA CAMPA
NHA, sob a coordenação da deputada
Marilú Guimarães. e que Já definiu as
seguintes ações
Lançamento oficial da Campanll/1 no Congresso
Nacional,·
Sessão salene nessa data para homenagear
Anvn11n Abueva, Secrerá11a Executiva da Cam
6

•

•
•

•
•
•

/J8f1M htetfl?c,ona/ r.onrra a Pros1tt11içao Infantil
e Tunsmo Sexual na Asia:
l'altit,_ .o da Comiss§o Espet;ial lanpmen
to da Carnpanln 1,os estadas, para o qual será
fatOtmallf}en<h:
CIJtb p.lt!M-tentar assllfTle p.1rttcl(Jí1r da aro'cu/a,
çio tb CafTf}:Jnh.1 em SIJtJ respectivo estado;
Enno do carta ao UNICEF sollatando prestação
de contas das Bfões realil81ias pelos govemado
res, confomie tompro,lll$$0 asst1mitfo Jllnto ao
Pacto pela lnfiinaa e anictl..1çao junto oos novos
!J(J'l1!ffla(h,es e CDm as entidades não
gcvetl18/liet1t8IS:
Re31ilar 8tJfi&tr:i3 com o progmma Comunidade
SolidJM.•
Reafftar oU<ienaas com os Ministérios da Jusll
ta, Educação e Saúde;
So/Jotill aos govemado,es a mlplantaçJo do
disnue denúnaa" em cada estado;
SIJ!}fJfll aos govemJdores e prefeitos a reJJl,racão
de seminJnos f}8ra discussio e envolvimento
afTf}lo de todos os segmentos soc1a,s na Campí1
nha

c

no

4.1. Introdução
A sociedade br ,leira �em enfrentado
neste últimos anos, uma de suas maio
res cnses econôfl'\Jcas, põllticas e soci
ais, que tem resultado num crescente
empobrecimento da ma1ona da popula
ção afetando, de forma especifica, cri
anças e adolescentes.
Um fenómeno até há pouco "inv1sivel"
começa a aparecer no contexto sócio
polttico nacional: a exploração e violên
cia sexual cometidas contra crianças e
adolescentes, juntamente com o turis-

mo sexual, que vem 1ntens1ficando na
re91ao nordeste Nao existe nenhuma
estatística comprovada que dimensione
o número de crianças e adolescentes
que são exploradas sexualmente no
Brasil, entretanto, podemos afim,ar que
uma só criança depõe contra qualquer
pretensao do Brasil de, um dia, autode
nominar-se um pais civilizado.
A prática da exploração sexual não está
restrita apenas às meninas, existlndo
também um cont1gente de meninos.
Nos últimos três anos, algumas 1nic1ati
vas foram tomadas, a exemplo da insta
lação da Com,ssao Parlamentar de
lnquénto, destinada a apuração de
Responsabihdades pela Exploração e
Prostituição lnfanto-Juvernl. em 1993,
pelo Congresso Nacional Esta inic;;ati
va de primeira grandeza, trouxe pela
Rnmeira vez esta temática para dentro
do Estado, que é o pnnc1pal responsá
vel pela erradicação do problema.
Em outubro de 1994, o Centro de Defe
sa da Cnança e do Adolescente da
Bahia - CEDECA, realizou a 1ª Confe
rência Metropolitana sobre a Prostitui
ção lnfanto-Juvenil Feminina e Políticas
Públicas, em Salvador. Esta Conferên
cia, como exerclcio democrático e par
ticipativo permitiu uma ampla discussão
dos direitos e garantias individuais e
coletivos, visando ações transformado
ras que se materializaram nas propos
tas aprovadas.
Em março de 1995, o Centro de Refe
rência para Estudos e Ações sobre a
Cnança e Adolescentes do Distrito Fe-

deral - CECRIA, promoveu o "Seminário
sobre Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes no Brasil", em Brasília,
que resultou em propostas tais como:
•

trabalhar a questão ria explorapão sexual não
centrada somente na violência, mas enfatÍ1ando
a questão dos O1reitos Humanos;

•

aprofundar a discussão não só ria exp/01Bçào
sexual, de alcance internacional, mas pnilcipal
mente em nfvel nacional.

Sabemos que a esse problema, não se
restringe restrita apenas ao nosso pais,
a exemplo da realidade do continente
as,ábco e Aménca Latina A luta contra
esse tipo de exploração já se manifes
tou também em movimentos organiza
dos em forma de campanhas, a exem
plo da End Ch1ld Prostltuition in-it Asian
Tourism - ECPAT, em Bangkok Taj
lãndia, implantada em 1991, e já abran
ge trinta e quatro palses. Neste contex
to, o Brasil se apresenta como um dos
palses em que a exploração sexual de
cnanças e adolescentes toma uma
grande dimensão, com repercussão
mtemac,onal
O Brasil, pais com larga extensão geo
gráfica e realidades regionais distintas,
tem na região Nordeste uma situação
sóc10-econôm1ca de extrema paupen
zação que, no entanto vêm experimen
tando, a parttr de 1985, uma oportuni
dade de desenvolvimento, geração de
empregos e renda, com a indústria do
turismo através do incremento de altos
investimentos no setor Entendemos a
contribuição desse setor na economia
dos estados, muito embora devemos
reconhecer a dramática expansao de
7
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um turismo desvirtuado para "turismo
sexual estimulado pela publicidade
exótica. enfocando a mulher como uma
mercadoria sexual
Na região Norte, encontramos uma
realidade voltada para exploração de
crianças nas áreas de ganmpo e rnine
ração à exemplo das meninas de Cu1u
Cu1ú (PA}. retratado no hvro Meninas
da Noite·. do Jornahsta Gílberto D1mens
tem; as regiões Centro-Oeste Sul e
Sudeste com rea11dade não Ião diferen
tes entre s1 A partlr ao conhecimento
dessa realidade, entidades que traba
lham na defesa e prome>çao dos d1re1tos
da criança se articularam em tomo da
idéia de implementar uma campanha
em nível nacional buscando mobilrzar a
sociedade contra a exploração sexual
de cnanças e adolescentes e do turismo
sexual
Esta campanha focaliza diretamente
o objeto que pretende trabalhar. a
exploração e a v1olênc1a sexual
Esses crimes são, no nosso enten
dimento, toda e qualquer forma que
oprime e compromete o desenvol
vimento psíquico, físico e mental
Assim está definida a prostitwção
infanto-Juvenil de acordo com os
artigos 28 e 34 da Convençao Uni
versal dos Dlíeitos da Criança e, do
artigo 18 do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
A Campanha se propõe ainda a
envidar esforços na luta pelo fim do
turismo sexual envolvendo cnanças
e adolescentes a reivindicar reta
guardas de atendimento àqueles
8

que Já estão sendo vitimas, e a
sens1b1hzar a imprensa para o fim
do enfoque errôneo dado ao cnme
ele e cometido pelo explorador; os
meninos ou meninas sao vitimas e
não devem fazer parte das páginas
pohc1a1s

No Brasil, trabalhar e lutar pela implan
tação desta Campanha é cnar condi·
ções de ex1gibihdade para conquistar
em favor das nossas cnanças e ado
lescentes d1re1tos contidos no caput do
extraordinário artigo 227 da Constituição
Federal.

Portanto, a Campanha busca reunir
num esforço coletivo pelo Fim da
Exploração, Violência Sexual de
Cnanças e adolescentes e Turismo
Sexual Portanto. a Campanha busca
reunir um esforço coletivo pelo Fim da
Exploração Violência Sexual de Cnan
ças e Adolescentes e Turismo Sexual

•

4.2. Justificativa

A constatação desta realidade no
Brasil à qual a sociedade tem assisti
do nas úl!Jmas décadas, vem sendo
retratada nos últimos três anos pela
mídia nacional e mternac1onal e por
organismos ligados à Defesa dos
Direitos Humanos tais co
ONU,
UNICEF AME ICAN WATCH
ANISTIA INTE NACIONAL
A CAMPANHA NAC ONAL PELO
FIM DA EXPLORAÇÃO VlQLÊNCIA
SEXUAL CONT
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES Ê'-00 TURISMO
SEXUAL parte do reconhecimento do
valor intrínseco da criança enquanto
pessoa humana em condições peculi
ar de desenvolvimento f1s1co, mental e
afetrvo Ela pretende tembém poss1b11i
tar mudanças no cenáno nacional.

l

"É dever da familia, da sotiedarle e do Estado
assegurar à cnança e ao adolesceme, com abso·
luta pn'oridt7de o direito ü saúde, alimentaçao, IJ
educa .fo, ao Iam. iJ p1ofission,1/Jiação, IJ cultu
ra, à d,griidade, oo respetio, e kberdade e à con
vivÍ!J1CJ'a familiar e comunitána, além óe colocá
lus_ a sllfvo de toda fo1ma de ni,gligéncia, óiscn'·
lllll1llf:àO, exploroçiio, v1'o!Jncia, crueldade e
opressão�

Não
erlamos deixar de mencionar
os artigos 5 e 8º do Estatuto da Crian
e do Adolescente. Em 02 de setem
bro de 1990 a Convenção Internacional
é!o � Direitos da Cnança , após ter sido
�tifi'cada por vinte pafses, entrou em
vigor e no artigo 34 dispõe sobre este
tema com bastante clareza·
•

"Os Estndos que liJJem parte da Convenção se
engoj,1m à proteçao de cnanpas contra todas as
fonnas de exploropão e violência sexlllll".

Portanto, é chegado o momento da
sociedade brasileira se posictonar, num
esforço coletivo reunido todos os seg
mentos da sociedade civil, ONG's, sin
dicatos, conselhos de d1re1tos, conse
lhos de mulheres, de assistência, etc.,
parlamentares, ministérios e governos
de Murnclpios. Estados e Federal em
tomo da CAMPANHA NACIONAL

4.3. Objetivos Gerais

•

Promover a moMuacão da sodedade contra a
exploração sexual de cnançns e adolescentes e
do tun'smo sexual.·

• EsM111!,1r a formação de uma consciUncia crítiCà
na soCJedade mediante o uso dos meios de co

nmnicaçao do massa sobre a realidade da infân
cia no BraSJl'
• Desenvolver opJes contra a impunidade mohifi.
,ando e opinião púh/Jca para exigir a apli'capãlJ
das leis existentes:
• Ptessionar o Congresso Nacional para refotmu!a
çôo do C/Jdigo Penal 8ras,7eiro de forma a tomar
maior as penalidade para crime de exploração
sexual de cnnnças e adolescentes;
• Reivindicar dos Governos federal, Estad11a1s e
Municipais ações eletivas de combate e explora
cão sexual de crianças e adolescentes, bem
como o fortalecimento e criação óe programas
de atendimento;
• Promover o estnbeledmento de uma nova
relação entre a sodedade civ17 e o Estado que ga·
rentam participação na fotmulação e fisca/J',ação
das polftJcas públicas, voltadas ao combate à
explorepêo sexual e violência prellcada contra
crianças e adolescentes.

4.3.1 . Objetivos Específicos

•

CortScientJ'ztlr os riversos segtimentos profissio.
nais t(JIS t(}{Tl(): fl/Otonstas de táxi e de caninhão,
trabal!,;;dores e IR,Presán'os do ramo do tunsmo e
policiais;

•

Capacitar os profissionais da imprensa e os
veículos de c0111uricaçíio de miJSSIJ na ebonla·
gern da capacitação;

• Estimular a fom,ação de uma rede integmda
entre JfHies, Promotores e Delegacias da Infân
cia e da Juventude;
• Promover troca de experiências atmvés de seni
nJn'os, delJates, palestfiJS, etcy entre orgatizacões.
entidades QtJe otllim na deksa e
{JIOfllOçio dos tirei/os da cmmça e do adolescente.

movimentos,.

4.4. Duração

Uma vez que essa Campanha tem como
um dos objetivos a sensibilização da
.
sociedade.
em três anos seria possível
9
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l 10/i11(l11 ( dr, lurwr•r> St>.\Jlal c,mtra
Criança'i ( ,ltlnlt.fetllli!.f

dar os primeiros passos. para que o
debate se tome consistente. Ao final
deste período inicial de três anos. enten
demos que as ações terao seus desdo
bramentos continuados não nos permi
tindo limitar seu alcance e prever uma
data de seu tém,ino Durante o ano de
1997 data prevista para o término desta
pnme1ra etapa da Campanha tem-se a
perspectiva de uma avahação geral cios
resultados quando serão definidas novas
ações.
4.5. Estratégias E Ações

fonmiação de poktJC8S públiCJJS de atendimento,
bem como na fiscaKzacao de suas execuções.

•

•

Bfàorfntetv(!(lfio com instromentos concretos
para serem ecion.1dos /Jascedo em expetiências
MCÍOn.JiS e mtemacionais.

• GT

ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR
PERMANENTE: atl/81 junto ao C ongresso Nado·
na/ apresentando propostas, emendas. e projetos
de lei frente a temJtica. AlfJcular entidades e fó
rons que jJ atuam nesta áre/1 a exemplo do:
INESC. FÓRUMOCA, CFEMEA e outras.

comunicafao de ãn1!ito nacional e intemacional
ag'lízando 11178 rede de denúncias com campanJ,as
semelbantes. Este gflJf]O poderá ser submvitlo em:
matenal mtitimidia, material didático e estratég,
as de comtmcafeo.

• Produzv matetidl de tivtigaçtio da Can'f1a/llla
• Considerando íJS ristintas realidades ll!!Jl(IMÍS
ell/Jora1 materMIedtJCativo diktendéldo.

•

•

Ba/Jorar matenal ditigitlo ao púlJ/ico especifico
talS como, p,of'issianais de ClJfTIJJriC8çio, moto
nstas de táxi e de carnin/Jão e tio ramo tu,isticos
(agências de tlJIÍsmo, gtias turísticos, enlf}resá
rios do ramo, bugueilos, etcJ.
Estreitar níaçiies de intercJmbiJ. soidariedade e
cooperação com otgaristoos e entídatfes intemaci
onais, visando fortalecer os o/ietivos da Campa
nha.

• Envolvimento dos Conselhos Estadu;,,s e Munici
fJâ/S

para que estes incluam esta rellexão na

E\tabelece pe11alidades aos esrabeledme11tos que abrigarem cri
a11çaJ e adolesce11tes desacompa11hadas dos pais ou responsm•eis.

An. 1 ° Terão seus alvarás de funcionamento suspensos ou cassados pelo município, as
casas noturnas, hotéis, motéis, pensões ou estabelecimentos congêneres que forem fre
qüenrados ou hospedem crianças ou adolescentes desacompanhadas dos pais ou respon
sáveis, salvo i;e autorizados pelos mesmos.
§ 1 ° A pena de suspensão do alvará de funcionamento será aplicada por trinta dias por
ocas�o da primeira autuação.
s 2° A pcn.u de cassação do alvará de funcionamento será aplicada:

a) em caso de reincidência;
b) se por ocasião da primeira autuação for constatada a prática de violência
ou exploração contra criança ou adolescente.

• GT COMUN/CACÃO: gerenciar toda esfera de

Promover f6runs. de/Jates. semnános, grupos de
trabõJ/lo. jomadas. p;Jlestras, etc.
/carta1, lo/der. panfletos. /Jottons. adesivos.
dossies},

ANTEPROJETO DE LEI

• GT JURiOICO: ela/Jorar mecanismos de

de ONG's ínacionais e intemacionaisJ. entidades
sinricais, movimentas s«iais. instJtliç.ies púJJi.
cas e pdvadõs, en,vesanais e de t/BÍJ8ÍÍl8dores e
orgaristnos de coopen;cão

Veíetiar llàcionalmeflte a C�nha l1()S meios
de comunicaçãa {TYs, rárlos, jamais, revistas e
ollf dootsJ buscãndo a StJa veícooçio gratlÍta.

Ctiaçio de un ,isque dent1nci8 em cada Estado
como forma de capraçeo de infon11acaes.

4.6. Objetivos Da Criação De Gru
pos De Trabalho

• Attítwr e promorer a adesão de maiot mmero

•

6. PROPOSTA DE ANTEPROJETO DE LEI A SER APRESENTADO
PARA APROVAÇÃO NOS MUNICÍPIOS

Estabeleceram-se contatos e intercam
bio de experiências com diversas insti
tuições e campanhas estrangeiras, em
especial com:

•

COAUTION ON CHILO PROSTITUTION ANO
TOURISM • Inglaterra
• DEUTSCHE ARBBTSJEMEINSHAFT GEBEN
KINOERPROSTITIJITION /N
SEXTOURISMIJS · Ale,nanJ,a
• CH/lDR!HT WORLDWIDE • Holanda
• ENO CHILO PROST!Tlff!ON /N ASIAN TOIJ
RISM · Ta1lândia
• ll COLIBRI· ASSOCIAZJONE OI SOUOARIETA
EOOCUMENTAl/ONE-háffa
• ENO CHll/J PROST/Tlff/ON França

§ 3° A aplicação das penalidades previstas neste artigo não prejudicarão outras senções

ix:nais cabíveis.

Art. 2° A autuação processar-se-á por agente fiscalizador do município através de ação
rotineira ou: obrigatoriamente, por denúncia.
Parágrafo Unico - A denúncia poderá ser feita pessoalmente ao municipio através da
apresentação de regis1ro de ocorrência policial ou do Conselho Tutelar.
Art. 3 ° Os estabelecimentos citados no caput do art. 1 ° deverão ser comunicados do teor
desta lei, devendo afixar a mesma na portaria e nos quartos em locais visíveis.
§ 1 º O re�umo da lei, referido no presente artigo, será fornecido pelo municfpio.
§ 2° Os custos de divulgação interna a que se refere o parágrafo anterior caberá a cada
estabelecimento.
§ 3� O não cumprimento do presente artigo sujt:itará o estabelecimento a multa que
oscilará entre cem e mil unidades fiscais do município.
Art. 4° O Poder Executivo regulamentará a presente lei no praz.o de noventa dias.
Art. 5° Esta lei entro em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°

disposições em contrário.

Campanlta \'acional pdofim dJI E;.,:pl<>ra(Aõ,
l'iallncÍD c do 1lrrLsma S<!xual contra
Crian(OS c .�dlll.-sttnl�

7. ÚLTIMAS DELIBERAÇÕES DA ARTICULAÇÃO NACIONAL
Nas últimas reuniões realizadas nos meses de Julho e agosto o grupo, repen
sando o andamento da campanha, reafirmou mais uma vez o principio da de
mocratização das informações, transparência nas ações e pluralidade nas arti
culações. Sem isso não é possível chegar aos obJetivos propostos. Assim sen
do e, tendo clareza das dificuldades que devem ser superadas, definiu pelo
fim das denominações de Coordenação Nacional, Coordenação Executiva e
Coordenações Regionais e alteração do nome para evitar equívocos e deixar
claro que sô trabalharemos a problemática relacionada à crianças e adolescen
tes: Campanha Nacional pelo fim da Exploração , Violência e do Turismo Se
xual contra Crianças e Adolescentes.

Visão Mundial . Brasília
Att: Serguem Jassul
Fone: (031) 273.5944
Fax: (031) 273.3949
Att: Miralda da Rocha Fernandes
Fone: (061) 274.5389
•

Secretaria Executiva
Centro Brasileiro de Informação e Orientação da Saúde Social/CEBRAJOS
Ali. Oilma Felizardo
Fone: (0841221. 4711
Fax: (084)211. 2128

•

Articulação Regional Sudeste
Centro de Apoio ã População Marginalizada/CEAP
Att. Márcia Florêncio
Fone: (021) 224.6771 · Fax: (021) 232.6249

11

Central Única dos TrabalhadoresJCUT
Att. João Nelson da Mota Trindade
Fone:(061) 225.9374
Fax: ( 0611421.7401

Articulação Regional Nordeste
Centro da Mulher 8 de Março
�tt: Valquíria Alencar
Fone/Fax: (083) 221.6723

•

Movimento Nacional dos Direitos HumanostMNDH
Att. Valéria Getúlio
Fone: (061) 225.3337
Fax: (061)225.5157

Articulação Regional Centro-Deste
Serviço de Paz e Justiça/SERPAJ-Brasil
Att: Mana da Penha Félix
Fone/Fax:(0611225.8738

• Regiões NOfUI e Sul: ainda não pOSSuem entidades para a articulação. Estamos aguardando contatos
daqueles que possam vir a unir forças.

A estrutura que ora desenvolve esse trabalho compõe-se de:
•

Entidades de Articulação Nacional

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de RuaJMNMMR

Att. José Antônio Moltllll

Fooe:(0611 226.9634
Fax: (061) 225.1577

Serviço de Paz e Justiça/SERPAJ-Brasil
Att: Maria da Penha Félix
fone/fax:(061) 225.8738
Movimento Sem Terra
Att: Rita Zanotto
Fone/Fax: 322.5035
Instituto de Estudos Sócio.fconômicosflMESC
Att Jussara de Goiãs
Fone: (0611226.8093
Fax:(061) 226.80.42

INDIGNE-SEIIII
Diga Não à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes
Ligue para as entidades citadas.

7.1. Somand o Esforços Contraa a Exploração Sexual de Crianças
Uma campanha só se torna realidade se somar todos os esforços.
Essa é a atitude necessária se queremos de fato dar um basta aos
horrores da exploraçao sexual das milhares de crianças e adolescen
tes que vivem o drama de terem suas vidas profundamente marcadas e seu

Campanha Yaclonol pdn fim dll f:.\ploraçlln,
170/inâa t do Turismo S�11al conrrn
Crianças t ldoltsunra

futuro comprometido. Finalmente esse tema entra para a agenda naci
onal e hoje faz parte das discussões de vários segmentos organizados.
Os esforços empreendidos pelas entidades ligadas a esse trabalho,
principalmente aquelas que têm no seu dia a dia ações voltadas entre
as populações margmahzadas. hoJe é uma realidade Há muito essas
entidades vinham tentando fazer com que o problema extrapolasse as
constatações de seus relatórios para concretizarem-se em debates
públicos e elaboração de propostas de posslve1s soluções Assim en
tendemos, visto que, diariamente. tem chegado até nós informações de
seminários e encontros dos mais diversos grupos que estão cara a cara
com problema. articulando ações que deixam claro a posição tomada
de assumir a existência do problema e debater com todos os segmen
tos sociais.
Assim nasceu a Campanha Nacional pelo fim da Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes e do Turismo Sexual Várias entidades que já
tinham o tema em seu trabalho como uma das ações dec1d1ram se unir
e buscar junto com os outros segmentos organizados elaborar estra
tégias de ações articuladas nacionalmente de modo a dar visibilidade
ao trabalho de todos. Como todo trabalho que envolve ações coletivas,
a Campanha encontrou dificuldades que precisam e estão sendo traba
lhadas. a primeira se deu no levantamento de recursos, afinal o Brasil é
um pais continental e garantir repasse de informações, troca de experi
ências, seminários e produção de material é uma tarefa para quem tem
garra e clareza de objetivos. Esses recursos ainda não conseguimos
mas não impediram a continuidade da proposta. Outra importante d1f1culdade, e que não podemos ignorar faz parte da própr"a 1d1ossincras1a
dos movimentos sociais que historicamente mtrojetaram, de um lado, a
personificação do salvador da pátria e pode parecer que não se conse
gue fazer história sem dar nome a um, de outro lado os medos e inse
guranças em assumir parcerias, portanto, talvez seja melhor espera�
para ver no que vai dar
Essas são duas posturas que estamos tentando diluir no andar da
Campanha. Garantir trabalho articulado, valorizando todos sem permitir
o beneficio de poucos é o grande desafio; temos poucos exemplos a
serem seguidos mas queremos estar dentre esses. Queremos conver
sar com todos para construir um ponto comum Porque essa atitude?
em meio a tantas dúvidas setoriais para nós, só tem uma coisa impor
tante: a organização de uma grande rede de atores capazes de superar
tudo em nome de um objetivo - o fim da exploração sexual de nossas
crianças. É com esse objetivo que o INESC está engaJado na Campa-

nha e tem essa açao como prioritária na área da criança e do adoles
cente. É ainda, e cada vez mais, assumindo uma postura ética frente à
sociedade, uma vez que estamos todos falando em garantia de direitos
e, principalmente, em cidadania.
As formas e ou estratégias serao definidas nos fóruns locais. É a co
munidade que, conhecendo sua capacidade de articulação, irá propor a
organização de debates, encontros, gincanas, manifestos, moções.
Enfim, irá encontrar um meio de tocar na consciência e no coração de
seus cidadãos para a atitude exemplar de cada estado ou municlpio
indignar-se e exigir a implantação de políticas educacional, de saúde,
de geração de empregos, de reforma agrária, etc., e ainda, programas
de apoio segundo as necessidades de cada lugar
8. CONCLUSÕES

Esperamos que o trabalho ora apresentado possa contribuir para uma
melhor visualização de todos os passos dados até o momento para a
real implementação de uma Campanha Nacional, que tem como pres
suposto a luta contra a violência, exploração sexual infanto-juvenil e o
turismo sexual.
O processo vivenciado pelas entidades membro da Coordenação Geral
desde o inicio das discussões desta Campanha tem demonstrado que a
mesma é viável, necessária e seu propósito tem que ser atingido rapi
damente, ou seja, a utilização de meninos e meninas e os fatores que
levam estes(as) jovens à prostituição têm que ter fim em nosso pais.
Sabemos, que este trabalho só poderá atingir seu objetivo na medida
em que as autoridades brasileiras e o conjunto da sociedade concreta
mente estiverem envolvidas e dispostas política e economicamente a
cerrar fileiras com as organizações nao governamentais que ora de
senvolvem esta Campanha
No entanto, temos claro que, compete a nós, neste momento, iniciar
mos este processo de sensibilização nacional e internacional, pois
acreditamos que apenas a denúncia não basta Temos como cidadãos,
a responsabilidade de procurar saldas para esta triste realidade. Esta
mos certos que conseguiremos sensibilizar e envolver concretamente a
todos(as) aqueles(as) que, como nós, acreditam nos direitos humanos
e na mudança deste pais.
Segue cópia da carta de adesão para ser copiada e amplamente distribuída.
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O INESC
textos constantes das edições do "Subsidio", desde que
citada a fonte; solicitando-se que seja enviada uma cópia da
publicação.
Os leitores do "Subsídio" podem contribuir com artigos, relato
de experiências, textos, etc que serão submetidos ao
Conselho Editorial que se responsabilizará em discutir com os
autores as modificações que, porventura, venham a ser
necessárias.
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Entidades que trabalham com o tema Educação e Criança e Adolescente

Prezados Senhores,
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação continua parada no Senado, conforme já
publicamos nos Informativos dos meses de maio e junho de ano. As modificações
sofridas após o processo de aprovação na Câmara foram por nós comentadas e para
que todos possam conhecer os dois textos é que estamos, nesse momento, enviando
cópias. Segue portanto o texto que é resultado de sete anos de debates entre
sociedade e Congresso e que foi publicado pelo gabinete da deputada Marilú
Guimarães que tem sistematicamente cobrado posição sobre a sua tramitação no
Senado e o substitutivo do Senador Darcy Ribeiro.
O pais não pode continuar esperando. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é hoje
talvez a maior necessidade na área social, se é que podemos falar em prioridade
numa sociedade onde tudo falta: escola, saúde, moradia, emprego, comida,
cidadania.....
Nosso objetivo é contribuir para que os segmentos que há muito lutam por garantia de
direitos das crianças e adolescentes possam ir além das análises já divulgadas, e
trabalhar para a ampliação do debates subsidiados nos próprios textos das duas
propostas de lei. Possam ainda elaborar manifestações e encaminhar para o
Presidente do Senado, Senador José Sarney de modo a provocar agilidade no
processo de tramitação do projeto naquela Casa.
De nossa parte gostaríamos de receber cópias das manifestações enviadas para
garantir o controle do trabalho de acompanhamento e pressão junto ao Parlamento.

Atenciosamente,

}
Jui,a; :. �iás
Assessoria para quE(stões da Criança e do Adolescente

,J

INESC lnstlluto de Estudos Sdclo-Econõmlcos • CGC 00580159/0001-22 - ses, o. 8, BL B, nº so, 40 and., Salas 435/ 7/9/41
Supercenter Venãnclo 2000 • TELEX: 614837 IESE • BR • CEP 70.333 • Brasnla • DF • Tel.: 226•8093 - Fax: (061) 226-8042

....

_ ...

SENADO FEDERAL
(*) PARECER Nº 301, DE 1995
Da Comissão dt Coosdtuiçio, Ju.aiça e Cida
dania&. 90brc os Projetos dt Lei da Cimara n º 101, de
l99J (n• 1.258, de 1988, na origem), q�c "fba dlrecrt
zcs e bues da educação nacional•, e n• •s, de 1991
(nº 2.40.S. de 1989, na orl&m1), que "dispõe sobre a
colM:'CS.1ão de bolsas CM estudo e paqum aos pM-gra
duaoclos e dá 0•1tru prov6dênd• •.
Relator: Senador Darcy Rlbdro
O Projeto de Lei da amar. nºIOI. de 1993, que ''fula c:lim:n
l.CS e bases da educaçio nacional", identifica os fins. princípios e or
ganiza.çlo da educaçlo nacional. Tnta. especificamente. da educaçio
es00lar, seus rúveis e diferentes modalidades. disciplinando o seu fuo
cÍOIWTlCnto. Estabelece ainda normas pua a fon:nação e cam:ira dos
profissionais da educ:açlo. os recursos ft0an0eiros � o ensino e dl
Ntzas prov�. Originado em Projelo � poooo Le1l1pO
após a promulgaçlo da C.oostituiçio Federal em 1988. de autoria do
Ocp.uado Octávio E1íS10, teve longa tramilaçio na Ornara dos Depu
tados. Otegando a esta Cua. foi aprovado pela Canissio de Educa
i;io na forma de Subsliruuvo elaborado pelo euu.oentc Senador Cid
Sab6ia deCarvalho. Por sua vez. o ProJdO de Lei da Câinara nº 45. de
1991 (nº 2.405. de 1989. na origem. apensado 1() Proje(o de Lei da
Cimua nº 101. de 1993), que "dispõe sobre a ccnoessio de bolsa de
eSOJdo e pesquisa aoc p65-gracilandos e di outns prov1�11C'las". filia
peroentuais mirumos sobre vencimentos de prof�s das Instiru,çõ
es FodenlS de Ensino Superior par. cilculo das n:fenda.s bolsas, alim
de declarar o direito dos pós-graduandm 1 ass1Slénc1a médica. cmrc
outru medidas.
Qu.ui10 ao PLC 101. do 1993. tnúmcro, d1sposiuvos. ferem
diretamente os m.mdamentos de nossa v1gent.e Lei Maior, como.
por exemplo. os que enumenunos no quadro a segurr
Dispositivo do PLC n º 101)93
lnmo VI do art. 7

°

Ob,crva9ÕCS
,oh�
lnconlllltucionalidedc

a

.Ao elimirw. a palavn "público"
após a expn:ssio "ges1io
democrática do ensmo". o
pro,elO uaapolou os limiles
constitucionais do inciso Vl do
art. 206 da CF.

(•) Refeito por incorreções no anterior

Art. 10, Caput

A matéria 6 da compcdocil
pnvativa do Pre.aiden&e da
RepúblicL Artigos 61 e 84 da
CF. De acordo com o inciso V
doan

§§ 1 º. 2" e 3° do art. 1 O

Idem.

§ 2 doan. 17

Tam� deve ser objcilo de lei
complernen&&r
23.
(�
parigrafo único da a=)

º

FCTe o art. 61. § 1•, a.llnea e. e o
art. 84. VI e XXV da CP
AlíneàS a até e do art. 23

Idem

Act. 24. Caput

Idem

Inciso I e suas alíneas do art. kt. Idem
lnc� e su� alinea.s do art. � )dem

a

º

§§ 1 a 5° - do art. 24

Idem

Art. 25. Cap ut

Idem

°

§§ J º .i 5 do an. 25

Idem

Art. 42. Cap ut

É uma espécie de ua.o.sre�ocia
da obrigaçio do Esta:do pan as
empresas privadas. E, de cena
forma. um DOVO imposto ou
uma maneira difereDle de
tnbuw- maia ainda as Já
sobrccarregadu organi1.1ç,ões
da li� íniciatiVL

Parágrafo único do art. 42.

Idem

º

§ 3 do an. 50

Fere o art. 61, § 1 ° , o o art. 84
daCF

. §§ 2° e 3° do an. 52

Idem

Art. 62

O planejlmeDIO 6 obrigatóno só
pua o setor público. Pan o
privado, 6 ,ó iodicalivo (art.
174daCF).

2
§§ 1 º. 2º. 3° do an. 62

Fel"Clm o an. 61, § 1°, e o an. 84
daCF

A'rt. 70.
Parágrafo úrüro do o.rt. 7:l

Idem rumo o art. 62 do PLC.
Fere o art. 61, § 1 °. e o R4 da
CF
Idem

Patigrafo únm.> do an. 7to
§ l º dol.U'l. 117
An. 123 Caput

Idem
A matéria é da rompe1�nc1a do
Pn:s1dcn10 da República (an.
61. § 1 °. e art. 84. VI e XXV)

§§ l º e 2º doart. 12:l

Idem

An. 137.Capul

Idem

§§ 1 °, 2° e 3° do att. 137
An. 142. Caput

Idem

§ i º do an. 143

Idem

An. 144 Caput

Idem

ltlcm

Partgrafo ururo do an. 144

Idem

Partgrafo úruco do art. 146

Idem

An. ISO

Idem

O quadro ar una demonstra e,1ar o PLC nº 1O l. de 19'>l,
permeado de mconsl!lucionahdades. o qut no� obngou. para con
torná las. a clabonlr um projeto suhstJlul 1vo.
No que diz n-.spc110 à t6<'n1ra lcg1slauva alguns d1spm111vos
íoram suprimidos. pois eles abordavam matéria de rompclénna do
órgão nonnalivo do Poder Execuuvr. ou ljUC podcnom ser obJeto
de i.tmples p<lrtarias mm1s1enais ou ainda \JUC não mcreeena nuus
do que rcferênC'1a .:statuwia ou regiment.al por parte- das 1n�111u 1çõ
cs de ensino.
Outro J>C'·ado ckl PI C 101. de 199:l. é o exce�s1vo e. loi;ica·
�
�ente, pn:sc:,ndível dclülhamcn10 qut. para �er �nadCl. exigiu a
su�s.io de outros d1spos111vos.
Quanto ao Projero Suhsuwuv� do eml1len1e Relator da Cc>
m1ssão de Fducação desla Casa. iníehaneme. mameve a mesma
estrucura do PLC 101. de 199.1, e. l1>ns�1uentemc:n1e. grande pane
das mcons111uc1onolsdades e do c:-\l·css,vo detalhamcnto.
Os aro.. 21 e 22 do SusbLt1u11vo são exemplos ílagrantcs de
mc-oos111uc1onahdade. pois. alfm de c-narem novo órgão ptihlico.
dtSpõem sobre sua composição. organ11.açio e funC'ionamcn10. o
que é uma mtrorrussâo mdev1da nas compe1ênr1:I\ n:o;crvadas pn
vativamen1e ao Presidente da Republica peln\ art�. 61. 1°. e 84.
UlCÍSOS VJ e XXV. Cabe. neste c-aso. discutir a Mel.lida Prov1sóna
perunente, q.ie�lá 11am11ando no Congresso Nacmnal.
A Conslttu1ção 6 claB também ao afinnar que os planos na
cionais são obngat6nos para os órgão� públicos. mas apenas md1c-auvos para as U1S11ruições de cariter privado. mas o an. 53 do
Susbtilutivo não obedeceu a dit.ame de nosso mandamento maior.
O inciso Vl do art. 3° do Suhsulultvo tamb6m não se a1evc
10 lexto da Carta Magna.
Dentre os U1umer� exemplos que dcuiam c.lúv1uu quan10 a
c-on�ti1ucionolidade. ressohamos amda o § 2º. inciso Vil. e o � 3º.
com seus incisos. do art. 62, que definem J autonnrrua da gesLàu
Ílllanuira e palnmomal no caso de 1nsl1tu1ções púhhcas. Tais d1s
posi1ivos entram em choque rom O!i arts. 161. 1 e n. e 165. § 5". da
Cons111u1çào Federal.

Alguns artigos. com seus paràgrafos. se resumem a meros
detalhes, como os arts. 19, 54 e 100. por exemplo. que repetiram o
excesso de pormenores do PLC 101/93.
Esta � uma quesliio que. longe de mero formalismo. afeta o
delicado sis1ema de equilíbrio entre os uis Poderes. pilar da pró
pria Repúblic,a. Da mesma forma que nio cabe ao Legislativo in
vadir competl!ncias privadas do Ellecutivo, não é tolerável ou ad·
m.issivel que ocorra o contráno. Eis uma das rawes pelas quais os
parlamentos devem ter conlrole eficaz da constitucionalidade de
suas r,ropo$1çôt:s De outro modo. tai.ondo-se tabula rasa da or
dem consu1ur1onal, insuila se o caos JUridico e abala-se o regune
dcmocráhco. ai� porque. neste campo. os pequenos abisos podem
servir de pn:ceden1cs par11 abusos cada vez maiores.
·1 endo cm vista as dificuldades intranspontveis nos ca111pos
da consl1tuc1on.1lidade, dJ tecmca legislauva e da manulençio das
dirclntcs e h.i,;es nos estnlo� limttes da compe1ênc1a le gisla.1va da
Uruão. atnbuidll pela Lei Maior. não nos restou oulra opçJ10 a não
ser o ofen:cimento de um Substllutivo ao PLC 101. de 1993. Tal
Pmpos1ção aspua a completar e coroar o trabalho de seis anos do
Prtdcr Legislc111vo no scnudo de dar ao Pais uma nova lei de ed
caçao. Assim, elaboramos um proJelo global. atendendo às exigências JundKai. e. �inda. a1uali1.311do a matéria no que tange às grandes mudanc,·� ocomuu no seu longo tempo de tram1taç1". Nio
podemos congelar o i.1s1ema existenle. 1nd1íerentes l edição de leis
libertanas por países como I Espanha, França. Portugal e vànos
do nzy.,so con11nente.
Para tomar ainda mais abeno e ig1I o processo do elabora
çíw do pro;eto �ubs111uuvo. esta Corrussão houve por bem realiur
aud1êncm �hhca. o quepenmtiu que recebéssemos grande núme
ro d1· �ugc\tÕt·� dos !:,cnhores Parlamenlal'C$ e de entidades de edu
cadorcs e da soi.;1edad11 c,vd. e a opinião dos Senhores membros da
Cornissfo de r.ducaçlo da Câmara dos Deputados. Tais sugestões.
tant(l quanto poss!vcl. foram incorporadas ao novo lexlO.
N'o c.jue � refere ao Pro.JCIO de Lei da Câmara n� 45. de
1991. snrumbe nos aleiur para as dificuldades intransponlve1s no
l·ampo d:i oom1111Jc1onahdade. Com eíe1l0, encontramos não ape
na� um ou oulro a111gv mcon.�u1uc1onaJ, o que poderia se sanado
po1 emendas do Relat�. mas constaiamos estar o Projeto tolalcnte eivado de inc.onst1cuc1onalidadcs.
No avulso que publicou a maténa. ío1 inclulda uma emenda
do emmente Senador Lúcio Alcânwa. No entan10. por ter sido
Jprcsentada fora do prato regunental. ío1 ela prepdicada.
Concluindo. e);prcssamos nosso voto pela prcjldJC1al.idadt do
Projtto<le Let da Câmara nº 45. de 1991. e do Pro.)C40 Subst11uuvo do
Senador Cid Sabó1a de Carvalho e� ao Projetode 1&i da q.
nw-a nº 101, de 1993, na forma do subst11u1ivo a seguir. no que diz
respc,10 à con�11ucionalidade e à boe técruca legislativa.
T

SUBSTifU IVO
t.:�Labdccc: as d.in:trius e bases da educação
nadom1L
O Congresso Nacional decteta:
TÍTULO 1
Da Eduarção
An. 1 º A educaçao abrange os processos íormallvos que se
desenvolvem ru v,da íamiliar. na ronv1vênc1a humana. no lraha,
lho. mh 1ns111u1çõcs de ens1110 e pe�u1s.,. nos movunentoç soc1a1s
e orgam,..ações da sociedade civil e n.1s man1fes1.1çõcs cul1ura1s.
Paragrafo uniro. A presente lei d1sc-1plina a educação esco
lar. ljUC \(! desc:nvolve. prcdomman1emen1e. por meio de ensU10.
em in�l11u 1,,-õc� prnprias.

,.A
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TITULO 11
Dos Principios e Fins da Educação Nacional
Art. 2° A cdue11çio. dever da FamUia e do Estado. inspirada
nos princlpios da liberdade e nos 1dC' 1s de solidanodade humana.
tem por finalidade o pleno desenvolvimento da pessoa, seu prepa
ro p.1ra o cxerckio da cidadarua e :;ua qu11hficaçio para o trabalho.
An. 3° O ensino seri ministrado com ba.sc nos seguinte�
pnnc1p1os.
1 - unplant�iio progrcssivu da 1gualdadc de condições para
o acesso e pennanência na escola:
li - liberdade de aprender. enstnar. pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento. a arte e o sabrr.
HI - pluralismo de idfüs e de c-onccpções pedagógicas:
IV - apreço à liberdade e à tolerlncia;
V - coexistência de instituições públicas e pnvadas de cns1
no. incentivando-se a colaboraçio entre o EslAdo e a sociedade,
VI - gra1uidade dos cursos rcgulll'C$ do ensino público em
1·S1Ahclec1men1ns oficiais:
vn - valonzaçio dos profissionais do ensino. garantindo,
na forma da lei e respeitada a autonomia universilána. plano de
cam:ira pU'I o magis�rio público. com piso salarial profissional.
VIU - gcsllo democrilica do ensino público, na forma da
lei:
IX - garanlJa de padrio de qualidade.

§ 3° Em todlls as esferas administrativas, o Poder Público
assegurará cm primeiro lugar o acesso ao ensino obrig-tório. nos
lermos do caput dcsltl artigo. contcmplMClo em seguida os demais
níveis e modalidades de ensino, confo1me as prioridades oonstitu
cionais e legais.
§ 4° Comprovada a ncghg6ncia de autoridade cornpet.eric
para garantir o ofercciment0 do ensino obrigalório, poderi ela ser
imputada porc-nmc de responsabilidade.
§ 5° O cumpnmento da obrigatoriedade do ensino se fará
mc<úant.c a frequ6ncia à escola. asseguradas outras alternativas
para o seu cumprimeoto.
Art. 6° Alim do ensino obrigatório e gratuito, sio d�it.os
dos pais ou responsáveis e alunos:
1 - ter acesso a eSlabelecimento com padrio mfnímo de
q11aJídade, avaliado pelo Poder Público, alcançando os mm.imos de
dias letivos e horas-aula focados ncSta Lei:
rt - auebcr 111formações sobre cunfculos, programas, ava
liações do cstabelccimentO e frcqu6ncia e rendimento dos alunos.
Art. 7° Sio deveres dos pais e responsàveis:
1 - matric1Jlar no ensino obrigatóno seus filhos1' as crianças
e adolescentes sob a sua guud&. zelando pela sua f�ncia e ren
dimento escolares,
li - participar e colaborar com as associaçio de pais e ou
tras entidades de cooperação com a escolL

TÍTULODI
Do Dlrdto à Educação e do Dncr de Educar

TITULO IV
Da liberdade de cosino

Art. 4° O dever do Estado com a educaçio seri efetivado
mediante. a garantia de:
1 - acesso ao ensino fundamental. obngat6no e gratuito:
li - garantia de a�sso ao ensino fundamental gratuito para
os que não o cursaram na idade própria,
1D - progressiva fllllensio da obrigatoriedade e gratuidade
ao ensino 1Md10.
IV - atendunenio educacional cspeciaJ1udo aos portadores
de nec.ess1dade$ cducauvas especiatS, rrcferenc1almen1e. na rede
regular de ensino;
V - 11cndimcn10 cm cniche e pré-escola às cnanças de 1.tro
a seis anos de idade;
VI - acesso aos nivcis mais elevados do ensino, da pe�u1sa
e da cnação arúsuca. segundo a capacidade de cada um;
Vil - oferta de: ensino noturno rcgulu, a�ado às condi
ções do educando.
VID - atendimento ao educando. no ensino fundamental
público, au-avés de progr.11nas $Uplementarcs de mat.enal didáuco
cscolar. lr.lnsportc, alímentaçio e assisléncia à saúde,
A.rL Sº O acesso ao ensino obrigatório e gratuito � due1lo
público subjetivo, podendo qualquer a<bdio. grupo de cidadãos.
associações comun11ánas. organização smd.ical, enudadc de classe
011 outra legalmente constitulda. e. ainda. o Ministério Público.
acionar o Poder Público para exigi-lo.
§ 1 º Compete ao Poder Nblico.
I - recensear a população cm idade csc.olar par&. o ensino
fundamental. bem como os JOVens e aduhos que a ele não tiveram
acc,;so:
li - fazer-lhes a chamada públic.i; e
líl - ular, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à
escola.
§ 2° Qualquer das partes mencionados no caput deste artigo
tem legiu.núdade para peticionar no Poder Judici'1io, sendo gra1ui1.a e de rito sumário a ação judicial correspondente.

Art. 8° O eos1110 � livre à iniciativa privada, ateodidas as se
guint.es coo<liçócs:
I - <'11mprimen10 das normas gerais da edue&ÇJ.o nacK>D&l .:
do respcc.11vo s1sLema de ensino,
t1 - a11tonzação e avaliação de qualidade pelo Poder Público;

1ll - capacidade de au1oflllADCiamen10, �alvado o previs-.,
10 no An. 213 da Consu1u1ção Federal.
TÍTULO V
Da Organll..ação da Educação Nacional

,.

....

Art. 9º A União, os Estados. o Distrito Federal e õs-Mln.icf
pios orgaru1.1rio, em regune de c.olaboração seus respectivos á.st.c
mas de ensino.
§ 1 ° cabcri à Uruio à coordenação da polltica naciooa.l d:
educação. articulando os diferentes nlveis e siStcmas e exeroend >
funçio nonnauva. rcd1suibutiva e supl�iva cm relação às dema. 1
inslincias cduet.eionais.
§ 2° os sistemas de ensino lcrio liberdade de organii.açã >
nos tcnnm da presenllC Lei.
A.rt. 10. A Uniio incumbir-se-! de:
1 - elaborar o Plano Nacional de Ewcação. em colabcnçio
com os Estados. o Distrito Fedcnl e os Muo.iápios;
li - orgawzar. ruant.er e desenvolver 01 ócgios e instituições
ofic1a1s do sistema federal de ensino e o dos :remtõrios:
lO - prestar assis�ncia 1knica e financeira aos Estados, ao
Oistnto Federal e aos Muo.idpios para o desenvolvimento de seus
sistemas de ensl.llo e o atendimento prioritirio à escolaridade obri
gatória, t1xcrcendo sua função redistributiva e supletiva;
IV - estabelecer, em colaboração com os �tados, o Distrito
Federal e os Municípios, c.oropentências e diretrizes pan o ensiJr,
fuodamcnlal, que norteariio os curriculos e seus conteúdos mini
mos. de modo a assegurar formação búica com.un;

/
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V - coletar. analisar e d1ssemmar informações sobre a edu

VI ,níonnar ao� pa1ç e rosponsáve1s sobre a freqOéncta e o
rendimento do� alunos. hem como sobre a execução de sua pro
VI - assegurar processo nacional de avahaçio do rendimen posta pedagógica
to escolar no ensino íundamonlal e médio. cm colaboração com o�·
Art. 14. o� docentes incumbir se-ão de:
sistemas de ensino. ohJetivando o dcfiniçio de priondadc� e a me•
1 - elaborar e cumpnr o seu plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do cstahelec:imcn10:
lhon• da qu.ilidade do ensino.
11 vellU' pela 11pl't'nd11.agem d<is alunos:
VII - baixar norma� gerais sobre cursos de 1:u·adun\·ào e
pó�-çnduaç;'io,
1" - estabelecer csua1ég1as de recuperação para os alunos
Vlll - assegurar processo nacional de avaluu,:un das 1ns111u1- de menor rcnduni:nto;
c;õcs de onç1no supcnor. com a cooptrnção dos sistemas que tive
IV minisu-ar os dias leuvo� e horas-aula esul>cl�1dos.
além de pan1t'1p1Lr rntegrnlmcnlc dos penodor-ded1cados ao plane
rcm responçab,lidade sobre cstr rúvel de cnsu,o;
IX � 1u1oriav. reconhccur, credenciar e �upcrv1s1onar JS JBnlCnto. à .1vah11ção e ao desenvolv1men10 profissional:
V mloborar com as a11v1dadcs de articulação cta escola
ll\Slllu1ções de cnsu,o supcnor do seu s1s1ema de ens1110,
l'e>rn as fanúhas e n l'omun1dade.
§ t <> Para descmpcnliar as suas funções. a União lica nu1on
uda a cnar um órgão normauvo colalxm1dor.
Art. 15 (h s1Hcma, de ens,no definirão as nomw. da ges§ 2° Para o cumpnmento do •ltspos1llvo nos u,c1sos V. V1 e 1.àu dcnh,cr.ihca do en�mo público na educação básica, de acordo
VIII. a União terá al·es�o a todo, m d.it.lns e informação ncl·c,sá
<'om as su.is pecvhandadci. u wnfonnc os seguinte� princípios.
1 - part1c:1paçáo dos doe.entes na clàboraçio e eiux·ução cio
rios. de 10dos ll'- t>Sl3t-clcc1men1os e órgãos educacionais.
proJCtO pc<Jagóg1rn da escola
� 3° A'!'. 1lrihu1çoe� const.a.ntcs do inciso IX poderão ser de
11 - pan1c1pação das comunidades escolar e local na gestão
lefnda, •••" l ·\lndos e an 01stn10 l·ederal. desde que manienham
inst1w1,Õl•, dr en,mo ,upcnor.
do estabt:lenmento de ensino.
Art. 16.
smcmas de ensu,o assegurarão aos esiabcleci- �
§ 4° os resultado� d(1 m1cma de avaliação a que se refere o
...
mcnlos 4ue o� mlfgntm progressivos graus de autonomia pedagómr,,,, \ li e IX onent.lr.l,, a polillca educacional.
g1c.i e adm1rus1r.u1va e de gc�làtl financeira. ohscrvadas as nonnas
t\n. 11. Os L:stad,,� llk'umtnr--.;c-io de
1 - nrga1111..ar, manier e desenvolver :.cus SISlemas de cnslllo: gerais de dircllo ímanc:ciro publico.
l\rt. 17 O ,1s1em.i federal de cosmo compreende.
li - dcí111tr as fomus de ,·olahornçào com os Mu01cíp1rn..
1- a, 1ns111u,çc"1Cs de cn\lllO manudas pela Uruão;
cAcrrcndo ação red1stnhu11va e suplc11va, pan1rulanncntc no cam
li - Js 1n�t1tu1çõcs de ensino wpenor criadas e mmudai;
p<> dn ensmo fundamental:
Ili - elahorar e executar poli1a a� e plan,1� educaciona1�. pela 1ruc1alJVa pnvada.
Art; 18. ús mi emas de cn\ino dos fatados e do D1suito Fc
t .,1 consonência com os d,rctn,es e planos nac1ona1s de educa
dc-ral u>mpl'Ccndem.
� hl, integrando e coordenando as çuas açõc\ e as dm ,eu, Mu
n1dp10s:
r - as ms111u1çõc� de ensmo mantidas pelo Poder Público
IV - autoriur. reconhecer. crcdcnnai. arnmpanhar e :iv�
r�ta:.lual e pcl,l D1\lnto Federal.
li ,as msu1u1çôcs de ell)UlO supcnor mantidas pelo Poder
liar o� estal>clcctmcntos do seu s1�1cma de un�rno;
V - assegurar o ensino funda.mcn1.il e ofcr�:cr. l'llm rrmn
Puhlim 1numr1pJI.
c.iade. o ensino m&i10. e n formação dos proíiss1ondt� de cducaç.io.
IU - as IO.\tllu1ç<'>es de cnstno lundamental e médio tnada,
Parisraío único. Ao Ois1n10 rt.dcral aphc.u ,c-3o .u wm
e mantidas pel,1 U11rn111va pnvada.
pc1ênc1as referentes aos l!s1ados e aos Municip1os
Parágrafo úmn•. No Dt.\lnto I oocral. as 1nstitu1ções de edu
l\n. 12. Os Mu01cip10s mcumtiir :.e-ão de
açào U1fan11I. mJdas e manudas pela u11c1auya pnvada. 1111cgram
1 organ11ar. manter e desenvolver ,l'u �,,1,·rnil <k cn\1flo 1.11
�cu \1�1cm.i de cn,1m1.
tc-gnu,do-o com u políllcas e plano:. educ:ac:1ona1s da Umao e 80�
An. 1 �. O.\ s1stcmai. mumc1pa1s de cnsmo compreendem
1 - as 111�111u1çõe.s do ensum íundamental. médio e de cdu
Estados.
li - exercer ação redi�tril>uuva cm rcla\àO s was es cação 111(an11I man11das pelo 1-'oder Público municipal.
li a� 1n,111u1�·õcs de educação mfanul cnadas e manudas
colas.
lll - bau:ar nonn.u complementares para o .eu Mstema de pela 1ruc1a11va pnvada.
CIISÍIIO,
TíT1JI.O VT
IV - oferecer. rom absoluta pnondade. o ensino fundamen
Dos
Nivas
\'
das
Módalidade.s
de Educação � tnsino
tal e, em $egu1da. a educação u,íanul. vedada a atuação cm outros
níveis e modalidade\ de ensino enquanto não estiverem plenamen
Ct-.Prn.lLO 1
te atendidas as neC'Cs.�idades da sua � de competência.
Das
Disposi�s
Comuns
Art. 13. Os est.abelecunentos de cnst.no. sob a rcsponsahih
dadc de sua direção. mcumbir-se-ão. respe11.1d.l� as nonna� co
Art. 20 1\ cdul'ação escolar se d1v1de em·
mun� e as do seu smema de ensino. de
1 cdut·a\·ãn hth1l·a.
1 - elaborar e execuw sua proposta pedagógica;
11- ensino i.upenor.
II - administrar seu pessoal e seus recursos m11ena1s e ÍI
CAPÍTULO li
na.nceiros. na forma da lei,
n� Educação Básica
J D - velar pelo cumpnmenlO do plano de 1rabaJbo de cada
dooenie:
SEÇÃO!
IV - prover meios para a recuperação dos alunos de menor
011s Disposições Gerais
rendunento:
V - articular-se com as fanúlta, e a comunidade. cnando
Art. 21. A educação bãsica. composta pela t.du�ção u,fan
processos de mttgração da sociedade com a escola.
til, pelo en�rnll fundamental e pelo enmlQ médio. poderá orgarucação:
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1.ar-se por séncs anua1�. pcrfodos i.eroestr.11s, c11:los: grupos dessc
nados. �-om hasc na idade. compc1ênc1as e oull"Os n1térios, além
de outras formaç de orgoni1.i,·Jo. çernpn: 4ue o micrcsse do pro
.-tsso de npn:nd1r.a1:1cm :asçim o l'OC(.)lllcndar.
§ 1 ° A e54:ola podcri rcdass1fícar os alunos. inclusive 4uan
do � tralar de transferências cnlre os1.abclcc1mentos çlluad( s no
Pais e no cx1cnor.1cndo c-nmo biso .. s normas cumc-ularcs ijCra1s.
§ 2° O calcndúio escolar doveri ac.lcquar-sc is pccuhanda·
des reg101l11s, U'lclus1vc chmiucas e económicas. a ,nténo do rcs·
pcc:uvo sntoma de ons1110. sem com isso rcduur a carga le11va prc·
VISla nesta Lei.
Art. 22. A educação básica regular orgaruw-se-á de acordo
com .is segu1111c.s DCXTI\II$ COl'lluns
1 - a carga horana min1111a anual 'len\ de 01LOCcn1as boras.
d1�u,bu1das por um mlmmo de duantos dias de tfettvo u-abalho
cS4.-olar. excluuido o tempo n:servado aos cume$ •finaJs, \JUando
houver.
li - a class1ficaçio em qualquer sfoe, e�ce10 a pru:iein do
ensUlo fuodamcmal. pode ser fen.a:
a) por promoçio. para aluoos que CUr'$Ullll, com aprovc1t.a
meoto. a séne ou fase IJllenor, oa própna escola.
b) por tnnsferénci.a. para candidalos procedcotes de outm
escolas,
e) independeotemetlt.e de escolariuçio antenor. mcd1aruc
avahaçio feita pela c.soola.. que dcfi.oa <> grau de deseuvolvu:neot.o
e expt :icoc11 do candidato e pennita sua i.nscnçio na s�rie ou et.a
pa adequada, conforme rcgulamen1.1çio do rcspccuvo sist.ema de
enstno.
1D - a venlicaçio do rcoduneo.lD es-00w observari os se
gulllte cnt�nos
a) avaliação coDlínua e CUIDlllaUva do desempe nho do alu
no. can pn:valcocta dos aspccios qua1J1a11vos sobre os quanutau
vos e dos rcsuhados ao longo do período sobre os de eventuais
provas m.ais,
b) poss1bil1dade de =pençio de csrudos para aluo01 com
att'lso escolar;
e) possibilidade de avanço nos cunos e nas series medWlle
venflClçàO de aprcodu.ado;
d) aprove1wneoto de estudos coocluídos e.ora btW>,
e) obngat.onedade de eszudot de n,cupcraçio. de prcferên
pualelos ao período !d.Ivo, pua os caso& de bauo rwduneot.o
escolar. a sa-em disciplinado, pelas instituições de -:o.sino eo, seu
reg.uoeDlo.
IV - o cootrole de írfJqilênaa fica a cargo de
esLabdccimenlO de ensino, cooforme o disl)O't.o oo se11 rega.mcoco e nas
DOllD&S do rcspcctivo saiema de ensino.
V - cabe a cada i.a.alitulÇio de cnsioo eitpewr bist6ricos es
colues, declarações de c.cmclusio de série e diplcmu ou cenúic:a
dos de oooclusio de curaos. oom u espccificaçõu �bfveis.
Art. 23. Os wniculoc da educ� t.síca terio uma b&.se
nacional comum. estabelecida pela Uniio, que podcri ser comple
mcotada, cm cada si$t.ema de ensino e. se for o e&.10, em cada csta
belecimcoto, com uma pane diversificada. de modo a assegurar o
rcspcllo a.os valores cul!UrlW e arút1.1001 a.aclooais. re8JOO,Us e lo-

r

,ia

§ l As atividades anisticu o a ecà.lcaçio fisica, mtegndu à
proposl.& podag6gíc.a da c.scola, serio ativ� obriga&óriu DO
ensino li.md&mellla.l e mtdio. sendo oferecidas oponwúdadu •ixo
priadas pua a.luoos pc,rtadc:Rs de occeasidadu especiais.
§ 2" O ensino da Hist<:ria do Bra,tl lcvari em con&.a u 000lribuições du diferenl.eS aJlturu e etuiu para a fonnaçio do povo
bnsileiro.
O

Art. 24. Os con11:údos \.-Umculares da educação hás1ca ob
s1:rvar.lo. amda, as wguinrcs d1reln1.cs
1 - o d1tusáo de valores fundamentai� ao interesse social.
,,os du-e11ns e c.Jevcre.� dos c1uadlos, de respeito ao bem comum e à
ordem dcm�Tàllca.
11 - c-0ns1deraç.ão das condições de escolaridade dos alunos
em cad.l eslabclc�:,mrnto.

Sl:.ÇÀOO
Da Educação Infantil
Art. 25. /\ cdul'.ição infantil tem como finalidade o dcsen
volvunemo mtegral da t,iança até -reis anos de idade. em seus a�
�·to\ .fis1co, psicol6g1co. uelectual e social. complementando a
ação da famllia e da comunidade.
Art. 26. A educaçào mfantil sc:rá oferecida cm:
1 - creches. ou cn11dades cquivalent.es. para crianças de até
uis anos de idade.
l i - em pré-escola., para as de quairo a seis a.nos de idade.
Art. 27. Na l'.ducação infantil a avaliaçJo se fará mediante
.1c.ompanhamento e reg1s1ro do seu desenvolvimento. sem o ob;eti
vo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

SEÇÃO UI
Do Ensino Fundamental
An. 28. O cnsuio fuodameow. com duraçlo rniJúma de oito
"'IIJ\o • obngatóno .i parur dos sete anos de idade e dividido cm ci
du , 1.era por obJehvo a formaç ão básica do cidadio, mediante:
1 - o desenvolvuncnt.o da capacidade de aprcoder. tcodo
c�o m'e103 b:.isiros o pie.no domiwo da leitura. da c:scnta e do
cilculo,
11 - a comprccosão do ambient.e D.a.lw.i e ,ocial. do sist.ema
poliuc-.o. da te01ologia e dos valores em que se fundamenla a so
c1odade.
1D - o cleseovolvimenro da capacidade de aprendiz.agem.
te 1do em vma a aqu1S1çio de coobc,cimelllos o habilidades e a foc
maçio de atitudes e valora;
IV - o fortalecimonlo dos víoculos de familia. dos laçiot de
sohdanodade humana e de tolerincia ru:lproca cm que se asse011
a vida sociaJ.

§ I º É faculcado _. ,�anas de elllÍDO deadobrv o eoaino
fundamenw em dois cicloa:
l - o pnmeao definido. buicamem.e. por estar a c&t8D de
dooc01cs de turmas que llWllstraD a toea1.idadc ou a maiona dol
compo11en�s cumcuian,11;
li - o segundo deíuudo, buicamcmo. por estar a carp> do
dooeOI� tspccwizados por CO!llp0De41e QU1'\QJW',
§ 2° A cxt.co.sio do ensino fuodammlal poderi. faatb.ativ..
mcDLe. ser ampliado pua DOYo ID06 de dw.çio, &Diciaodf>• aos
seu anos de idade.
§ 3 ° O ensino �ligi01JO, de maaicula íawllativa, cxio,títuid
disciplina dos bodri01 D0lmlil du c:.cola& p1bUcu de ensino
fundameow.
§ 4º O ensino fuodamnnw regular ICd mini.atndo em Jln
ponuguesa.
as.segurada 1s comuo.idadea iDd1geou tambm> a
gua

..
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utilização de su.s llnguas maternas e processos próprio� de apren
dizagum.
An. 29. A. jornada cscqlar no ensU10 fundamental scri de
pelo menos quatro bons de trabalho efetivo em sala de aula. sendo
progressivaruen\C ampliada para o tempo integral. associado apto
grunas suplementares de aJímentaçio, assis�ncia l sa\ldc. mate
rial dkl!tico-escolar e transporte.
§ l O SIio ressalvados os casos do enslllo norumo e das for
mas alternativas de organização autori.udas na presente Lei.
§ 2° Os sistemas de cnsmo darão prioridade, na criaç.io e
extensão da escolaril.llção em tempo 10tegral:
a) a LOrw priont'1ias de atcnçio educacional, ca racteria
das pela elevada ocorrência de pobreza e bauto descmptnho cdu
caeiooal. especialmente na� '1-eas metrop0litanas:
b) às primeiras séries do ensino fundamenllll. sucessiva
mente. até atingir a última.
§ 3 ° A extensão da escolaridade cm tempo 111tegral podcril
fazer-se mediwe csc.olas integradas. combinação de escolas-ela�
se com escolas-parque, escolas suplementares ou oulras modahda
des defuudas pelo.s s1stemu de ensmo.
§ 4° A jornada de trabalho do.s professores seri subordinada
ls necessidades do bcririo letivo dos alunô.\.
SEÇÃO JV
Do Ensino Médio
An. 30. O ensino mtdio, com duração mínima de três anos,
tcli como fUl•lidade.\
1 - a consolidação e o aprofundamento dos conhccunentos
adqutndos no ensino fundamental;
li - o apnmoramento do educ111do como pessoa humana:
1 U - a formação básica para o trabalho e a ,·1dadania.
Parigrafo UntCO o eMtn0 médio ten\ como OhJet1vos
1 - a preparação do educando para a con11nu1dadc dos seus
estudos:
li - � formação íacu hauva do aluno para o excrctcío de rr<r
fissões Lé<:nicas.
An.31. O ensino médio terá orgaruzação flexível para aten
der às divcrsaficadas necessidades dos seus aluaos.
Parigrafo único. Os runos do en�mo médio tcrao ll<Jl.!iva.
lênt'ia legal e habihtar:io ao pmssegu1mento de eswdo .
SEÇÃO V
Da Educação de Jo,·c:ns e Adultos
An. 32. A educação de _JOvens e adultos �r:I destin.ada
àqueles que não tiveram acesso ou oonlulu1dade de t\rudos no en
SU>O fundamental e médio na idade própn9'
Parágrafo único. Os sistemas de ensmo assegurarão aos p
vens e aos adultos, que nio puderam efcQJar os e5tudos na idade
regular. opor1Un.idades educacionais apropriadas, levando em con
ta as características do alunado. seus interesses. condições de vida
e de trabalho. mediante cursos e exames.
Art. 33. Os s1S1emas de ensino manlerio cunos e exames
supletivos quto1 compreenderão a base nacional romum do conicu·
lo, habilitando ao prosseguimento de estudos cm cariter regular.
§ 1 ° Os exames a que se refere o caput des1e artigo se reali
wio:
a) ao nivel de conclusão do ensmo fuodamenlal. pera os
maiores de quinze anos:
b) ao rúvel de conclusão do ensino m&ho. para os maiores
de dezoito anos.

§ 2° Os t·onhec1mcntos e habilidades adquiridos pelos edu
candos por meit>s informais serao aferidos e reconhecidos median,
te exames.
Sl?.ÇÃO Vl
D11 Educação Profls!ljonal
Art. 34. A educação profissional. mtegrada às diferentes
íormas de educação. ao tnibalho. à ciência e à tecnologia. conduz
ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.
Parágrafo único. O aluno matnculado oo egresso do ensino
íundamental. m6dio e superior. bem como o trabalhador em geral.
jovem ou aduho. contará com a possibilidade de acesso à educa
çãn pmíiss 1onal.
Art. 35. A cduc.ição profissional será desenvolvida em artr
cul11c,:.lt1 c.om o ciumo regular ou por diferentes estratégias de edu
' ª\;u, conttnuada em instituições espec1ah1adas ou no ambiente
de trabalho.
Art. 36. O conhcc1mcnto adquirido na educação profissio
nal. tnclustve no trabalho. poderá ser obJC I.O de avaliação. reconhe
nmcnto e ccllificaçio para prossegunncnto ou condusio de esru
dos. bem como para o c,ierclcio profissional.
Art. n. As csl·olu técmcas e profiss1ona1s ofe�c.erão rur,oo .1herto� am alunos das redes pública e ponirular de educação
b6s1ca, cond1c1onada a sua matricula à capac-idade de aproveilA·
mento e não ao nlvel de ell<:olandade.
CAPITULO Ili
Do Ensino Suprrlor
l\rt. 38 O ens1n9 ,upcrior tem por finalidade promover o
domínio c o d\·senvolv1mento das c1ênc1as e das humanidades. a
formação hum.tni\llCa e prnfissinnal. a pesquisa. a difusão ruhural
e a e tensao. bem como n,ntnbu1r paro a solução dos problemas
w,c1ona1 e rrg1ona1s
An. 39. O ensum supcnor abrangerá o� st'j,1UÍnl1·� rnrms e
programas:
1 - pós mêd1os. abertos a candidatos que atendamª"' ruiu1s,tp, eslAbelecidos pelas instituições de ensino.
11- de graduação, abertos a cand1da1os que tenham concluí
do o t>nstno medio ou equivalente e tenham sido classificados em
proc-esso seleuvo:
IO de pós-graduação. compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem como cursos de espec1ali1.açào. aperfeiçoa
mento e outros. aberto� a candid2.tos diplomado� cm 1'Ursos de
graduação e que atend.utl às ex 1génc1as das U1Stitu1ções de enstno.
IV - dr extensão. abertos a candidatos que atendam aos
rcqu1mos es1abel�1d0!. em cada cw;o pelas instituições de enli1110.
Art. 40. As 111stttuições de ensino superior se organii.arão na
forma de
l- univemdades;
li - centros de ensino superior.
1D- ins, itutos:
IV- outras formas de organ,zaçào.
A rt. 41. A autorização e o reconhecímento de cursos. hem
como o credenciamento de instituições de ensino superior. terão
prnos ltmitados. sendo renovados. periodicamente. após processo
regular de avaliação.
§ 1 ° O resultado das avaliações. o recredenciamento das
insu1u1ções referidas no caput e a renovação de reconhecunento
de cursos poderão mduir iecomendaçAo para desativar cursos e
hab1ht.açôes.
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§ 2° Às U1s111u1çõcs cuja avahaçio for dcsía11orivcl será
concedido praw para saneameruo de suas deficiEnc1as, após o qual
serão reavaliadas.
§ 3° Pcrs1s1mdo as deliciEncias aponladas no proc.esso rea
11ahawvo. as u,�titu1Ç("les de cnSlllO supcnor pc,dcrio sofrer inlcr
vcnç�o e, ainda
1 no ca�o de universidades. perder, tcmporariamcn1e. a
sua autcmomia e pn:rmga11v11s.
li - nos demais cuos. ser descredenc11das e ter canceladas
a autonraçlo e rcconhcc-imenlo doi. seus cursos.
§ 4° No caso de 1nsutu1çio púbhca, o Poder lixeculivo rcs
J'l<lnsAvel por sua manutenção 11companhará o procc�so de sanea
mento e íomcceri rcrunos ad1c1on1is. se ncces�ncx, para a wpe
ração das deficiénc1as.
An. 42. No rnsmo supcnor. o ano leuvo regular. inde
pendente do ano c1v1I. tem. no mlnimo, dut.entos dias de trabalho
acadênuco eíettvo, podendo. &Ulda, as 1.mtibJ1ções oferecer. en1rc
os J)eriodos regulares. programa� de ensino, pesquisa e extensão.
§ I º As 1ns111u1çôcs informarão nos 11\teressados .intes de
cada pcrtodo le11vo os prognmas dos cursos e demais componen
tes curriculares. sua ciJração. n:quisitos, qualific-aç:io dos proíe�so
re., n!cursos disponíveis e cnt�rios de avaliação. obngando-sc a
tumpnr as respec11vas condições.
§ 2° Os alunos que tenham compmvado aprove1t.amen10 nos
estudos. demonstrado por meio de provas e outros ms1rumentos de
avahaçio JX!(lerio ter abreviada a duraçio dos seus cursos.
§ 3° E obngat6na a freqüência de alunos e professores. sal,
vo nos progtamas de educ.açào i dist.ãnc1a.
An. 43. l\s instituições de cMmc, supcnor poderão mu,1s
trar cursos regulares em regime senado ou s1$1ema de créditos.
Parágn1fo ún1to. Os rursos poderão ser de meio pcriod<' ou
de período mtegral. qualquer que se.13 o horário ou atnda mU1is1ra
do� a dislát'ltia.
Art. 44. Os diplomas e�pcd1dos pelas ins111u1ções de em1no
supcm,r crcdenc-1ada� ou reconhecidas. quando regi$tr dos, terão
valid.lt.le nacional como prova da formação recebida por -.eu 11w
lar.
§ 1 ° Cab<!rá às ms111u1\·ões de ensino supenN t'TOOent·1 ..w,
<XI �r<inh«-1ws registrar o�.d1plol!)-I! por ela� c1pcd1dth
§ 2° o� diplomas uped1dos por un1vers1dadts eserangr1ras
�erão revahdaoos l)<.lr umversid.'ides pühlié:as que tenham CUNl do
mesmo nlvel e áru ou equiva�ntc
Art. 45. As ms111u1çõe de i:nsUlo supcnor abnrã<> matncula
nas disciphruis de seus cursos a alunos não regulares que demons
trarem tapacidade oe cursã-las com proveito, mediante processo
selctwo prévio.
Parágrafo úrut"o, As ins1i11.11ções refendas no c�p11t poderão
<"OOccdcr cenificados de estudos suJ>:eriores parc1a1s. de diferentes
nlve,s de abranginna. aos alunos que aê-urnulem tréd11os cm pelo
menos Clll<'O d1�1plinas correlacionadas.
Art. 46. E livre o uerck10 das proíissõcs, ex1�da a quahfi
cação especial. na fonna da lei. nns áreas da saúde. da engenharia
e do dirc110.
Art. 47. As universidades são lmuw1ções plundisc1phnarcs
de fonnaçllo dos quadros pr<>lhs1onais de nível supenor. de pes
quisa. de extensão e de donúmo e cultivo do saber humano, que se
cancterizam por
1 - produção 11\lelecwal 1ns111uc1onahtadil mediante o esru
do s1stemã11co dos temas e piol>lemas mais relevanies do ponlo de
v1s1a regional e nacional.
II - maiona de seus docentes em regime de tempo integral e
com utulação em ruvel de mestrado e doutorado.

Paràgrafo único. É facu hada a criaçio de universidades es•
pecializadas por campo do saber.
An. 48. No exercicio de sua autonomia. slo asseguradas is
universidades, sem prcj.iíro de outras. u seguintes alribuições:
1 - criar, organiur e extinguir cursos e programas pós-m6dios. de gnduaç.ào, pós graduação e extensão. obedecendo às nor
mas gerais da União e. quando íor o caso. do respoctivo siscema de
ensino,
li - fixar os curriculos dos seus cursos e programa�. obser
vadas as normas gerais pertinentes;
IU - e�iabelecer planos. programas e projetos de pesquisa
cientlfica. produção artistica e atividades de extemào;
IV lixar o número de vagas de acordo com a capacidade
lllst1tuc1onal e as exigências do seu meio;
V - elaborar e reformar os seus estarutos e regunentos em
conM.>nãocia com as normas gerais almentes;
VI conícrir graus. diplomas e outros titulos;
VII - firmar contratos. acordos e convEnios:
Vlll aprovar e exel.1J1.11r planos. programas e projetos de
inve�t,mentos referente� a obras. serviços e aquisições em geral,
bem como adnún1strar rendimentos oonfonne dispositivos i'lStiru
c1ona1s.
IX - administrar os rendimentos e deles diSJ)Of na forma
prevista no ato de conslituição. nas leis e nos respectivos estatutos:
X - receber subvenções, doaÇÕC$, heranças. legados e coo-
peraçà., fmanccira resultante de convênios com entidades públicas
e pnvadas.
Art. 49. {\s uruversidades man1idas pelo Poder Nblioo go
urio, na fomu da ln de estatuto Jurídico especial para atender às
pecuhandade, de su estrurura. organ1uçio e ÍUlanciamcnto pelo
P�r Público. amm como dos seus planos de caTTCira e do regi
me Jurid1co do seu pt�S()al.
§_ 1 ° No excrdc10 da sua autonomia, al�m das auibuições
asseguradas pelo �rt1gi, anterior. as universidades pública..s pode
rão
a) mar o �eu quadro de pessoal docente, técnico e admins1r,111vo, �\\lm. <"<>m0 um plano de cargos e salános. atendidas as
nom,a� gerais pertinentes e os recursos disponíveis:
h) elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade
com as normas gera,s c;onccmenies:
cJ aprovar e executar planos. programs e projetos de inves
timentos reíeren1es a obras, serviços e aquisições em geral, de
arordo com os recursos aloca>' ,s pelô respectivo Poder mant.cne
dor
d) elaborar seus orçamenios anuais e plunanuais.
e) adot.ar regime ÍU1anceiro e COJltibeil que alcnda às suas
pecuharidadcs de orgaruução e funcíooamento, respeít.adas as leis
referenics à uulíução de recursos públicos:
f) cst.abelcccr norma$ públicas complcment.arcs de lic:it.açào
e. cxc:eto quanto a 1m6ve1s. para alienação de bens:
g) reavaliar operações de credito ou de flllanciamento. com
aprovação do Poder competentl!, para aqu1siçaõ de bens imóveis.
11\Stalaçócs e equ1pamcn1os.
h) efetuar i.ramíerências. quitações e tomar outras prov1dên
c1as de ordem orçamentána. financeua e patrimmial necessirias
ao seu bom desempenho.
§ 2° Alribu1ções incn:ntes à autonomia universitiria pode
rão ser es1endidas a U1Stiru1çõcs que oomprovcm alta qualificação
científica. oom base em avaliação procedida pelo PodCT Nblic:>.
Art. 50 Qualquer cidadão academicamente habilitado podc
rà exigir a nbemm, de concurso público de provas e tlwlos para
tare.o de docente de U1stiru1ç.ào pública de enSUlO supenor que es-

11wr �cndo oc:up.ic.!11 por profcs�n não r 11nrur..aJ,,. por mJ t� <l�
�c1s ano�. ressalvnd11\ o� dirc11ns Js,1•gurados p:11,s arts. 41 da
Con,litu1\·àn I NJcral l' 19 Jn t\to da� l>ispc,s1\·1'\cs Cnns11turion11i�
1 mns1tória!.
An. S l. Cahcrà ;\ Uniàn JSSC\.'Ul,lf. nnuJlmi:Oll', ,;111 M'U Or
,·,1011:nto n1•111I. rl·�·u1-.;11s ,u(1r1c1ll\< p.m1 nmnutcn,·ào t· dcs,·rwnl
�,mcn111 0.1' 111,111u t\·,)c, Jc cn,inn wpcru1r por cln n1ant 1d,1,.
A1t. :>:?, t\, 111,111u1,·1'tc� púhhl'.1' d1· l'llS11H> ,upcm1r 01'>1:c.k
l'1•1:i11 an pnnt·ip111 tl.1 i;c�t.i1> Jl·ni,1t11111l·n. a��l·gurawi n cit1�1êm·i:1
<l,· 11�àc1, l. 11lquotlm ddihcr,ll1\11,. do que P3rttt1P3ràn os '>CllJllen
,.,, <la, ,,n1u1111.1Jdc m�11tul'11111.1I. hx·al 1• n:gionnl.
Pru,1i::r,1fn 1inin,. Lm 11unl4Ul'I 1·a,,1. o, d1x·em,;, ,x·upani,,
,l·t,·nt.1 f'llll ,\'ntll
o<.wnt11�
,aJu ó1gnn t•oh:giado ll rom,�
'· '"· 111du,f'1• nu, •iu•· 1ra1an·m <l.i l'luhoi.i,·ào ,. moc.hlku(1x.-, 11,1.1
1u;;1n.l\ ,, 1\·g1m,·nU11\, hem 1110111 t1.1 c"·nlhn de J1ngcn1c,.
,\11. U. Na, 1n,11tu1("''' pu hlir,l\ de en,m,, ,upcm>r. ,, p1n
ll'"rn fü .u.i ,1hng.idn Jc> mimmo J1· 11110 hora, wm.ma,, ck JUIJ,.

1 - fomui\·ão prnfiss1onnl. com aperfeiçoamento contmua
úo 111dus1vt: ,·m Sl!rviço.
li - piso �alnrial p10ÍÍs\ional:
III - c-<>ndi�·õcs adc..iua<Lis de IJ'abalho.
Tn1JLO VIU
Dos NcéUr'iOS p11ra a Educação

A 1t. (> 1 . Serão n::t'Ufl,(')S púhhrns destinados à educa�ão ,,s
ong,ruino� de:
l tl)<.ctta de 1111pi�10� propnos t.l.� União. dos Estados. e.lo
1)1\lrttu I ctlcral e dos Munidpios.
11 tlX'ctl.l <lt· ltruhícrénc,as c,,nstituciona1s e voluntárias.
111 - ren.·1La cJn snlan11 ooucn\··fo e de oulras conuihu1çõcs
,1x.1<1.s:
IV n:n•1ta de mrnn11v11s Ít\<.Jt�.
V outro� 11)<.'Uí"t>� pn.:v1Mo1> cm l,;1.
J\n
n:Z. /\ União aplKatá. anualmente, nunca menos de de111 UI O \' li
1rnt11. l' '" l:s1aú,l'i. o l>l\lntn l·edcral e os Municípios vinte e c-in
Do, Pr111i!o.,iu1111.l, d11 t-:duc11c,:üu
,11 por n•ntn. nv nummo. J.1 rccc11.1 rci.'Ultan1c de impo�tos. com
\n <;4 ,\ forn,a,·ju ,.k p111li\\lllll.ll' d.i cJUl'd\'<111 ICIJ ,t>tlH) pll·cnd1d.i J prnvemcnw Jc transfi:rê11c1as. na manu1enção e desen
1 uml,UIWllh ,,
volv1mcnto do l'O.\ltlll.
f •• 11111111.1 a, ... l(.·1.1,jc> COIJ\: 1c,111a, C p1Jl1<·a,. IOl lU"�e
� I º A p,1n:d.i ili, am:l·ailiição de 1mpos10s transfenda pela
1111•,li,11111• ., <..t)l,i.11.,,;.,l cm ,crv1,·,1
Umà,1 ,10\ Est.tJm . .it1 1)1,tnh1 l·edcral e Jt)S Murucíp1os. ,,u pelnll
11 ,1p1twl'll:tnw11to J,1 furnW\\h> ,• c�f>cnl.'rKt.1' a1111•1 u11c, l:,1aJ11s a,1s r1•sp&'llv\1s Mun1np111s. não será c-on.�1derada. para
<'Ili 111,111u1,t>c, J1• c11,i1111 ,. 111JU,1, ª'" 1J,1J1·,.
l'll-11t1 tlu n11l ult> pn•v1Mo ncs1c an1go, receita do governo que a
Ili frno1.1,.i•> pn·k1\·m·1al cm n1v,·I ,u 1>c1 1111.
1r.1mfcnr.
i\11. 55. t\ f11rma,,111 de J11<1'11ll'\ f).JIJ JIUJI lld CUUl'B\'àO l'>a
§ 2u 1';11.1 di:th> do l'Untpnmento do disposto no caput dcstt
,1, ., "' f,u,1 p1cfo1e�:1ah11enll· 1•111 111,1 IIUIII\ wp,:nnn:, d1• ctlu,·J\'àtl.
anti;,, ,l•rào u111s1<lcr;i<l11s ch sistemas ue ensino federal. e�1adual e
1'.11..11,1.cf,1 unt<•'· (h 111,111111<" ,upc11,1n·, Jc cJUl'J\JII ,c.:1.in Rl11n,up.il � "' 1\ Uf'Oi. ,1pht a<l,1, na fonna do art. 213 <la C:onsti·
111,11lu1,1ll!, Jc nhd ,upc11111 111lc1,mJ,l\ c>u 11:111 a umver"Juuc� e 1111,.1111 cJ,·1'll.l .
, <'1111•" Jc <'11\1111> ,upt,"111>1'. e r11,1111c1.i,•
§ .l'' (.', "º"'ar se iu cx,·lu10J, ua� rc�:c1tas <le ,mposms
11) ,Ul'\11 no, mal ,u1'1C11Pr fl.lla ÍllmlJ\.ill de pr11k,�111-c, Ju
mcn, 101ru.Jd, ni;<tc ai Ili!,•>
. ,•utc, p.i1J J c,lu,J\.i•• ha,tlJ
1 ·'" ,1pc,.1,·1ic, Jc ,n:d,111 por 11ntc34;1p.,,ção de roce1ta 1>1\'a·
h) p1ng1an>il\ JI' .,u.1p1,1,.\ .. ,. dl' IPrlllJ\ J tl 1'111 ,,•1v1,., 11•1.TJ mcnt.urn dl" 1mpo,1os.
.
li dS enLia<ln, rnm1'1C11,,1tón�. 011 a11vo e no passivo ti
I" 111.1J,11 , , <ll· J,ph•ma, J, · 1·11,1111> \Ufll'I 1111 <JII<' <ju,•11a111 w J,·dtl a1
•• 1•J111 ,l\ .ld h,I\ 11,1
nam l'110,. 4u.1ndo n:l.111v,I\ à f'C(:c1ta Jc 1mposlos.
l') l'"'l!l,'ll!J, d,• l'Ulll,I\J1l IIIIIIIIIU,ttl;t f).11
� .t" Pam f1A,1\·à1, in1nal dos vnlorc� correspondentes aos
fu1111m11, 1'\la1u1d1" ne,tc a.rugo. ,era 1·ons1<lcracla a rcce11a escima
JJ\1.·t,c" 111'-\�I,,
,\n. �6. I· fa< ultJJ11 ,111\ '"k111.1, ,kl't1,m, ,. ·" m,111 ,,,ll'� J,1 nJ lei Jo 1>1\,u11cnh> anual. a;ustada. 4uando for o caso. pt>r lei
1 1 ,1 111.1J,11:1, lk d,x,·ntc, r,.,r.,·1.n ,,·u, prt1g.i,U11,I\ J, n11.1,.h• .. •fUl' JUh>111ar a .ihc11ura de 1Té<li10s adic.:iona1s. com base no cvcn·
,lfll'1lt·1,11.Jntl'Oh>, tnh·11.il,mdo 11 lo, J1• 111,t1u,·ão l<·,,n, a ,. de , .1
tua! l·Me'"' de am,·alla\·ân.
p,1, 11.1,:i,, <'nl ,c.•f'-t\·11 . J,• n11,<l11, 1111 lu,Í\C, a .1pmv1•1111r '" m1,•rva
§ 'i º t\, J1fcrcn\',I\ entre o re1·eila e a despesa previstas e as
"'' ,•11111· '" f'l'l1<"'11l\ l,·11�,,, ll'lfll,111·, .
dt•11vamcnt..: realt1ada�. 4uc ,csultcm no não atcndunento dos per,
n·ntua" numm,,s ol'>ngotonos. serão apuradas e c:omg1das a cada
A11. ::07. NJ, rq:1ill!, ,inJ nj,, 1·,"111,·m l·c>nu,, in flJ1,1 �ru
Ju.11 ,·m ni•d ,up.•m,r ., h•t1hJ.i1.k <lo, p1<•Ít'\t11n3,, <l.1 ,·uu,.,, .1,1. 11 1111c�tre Jt, c�cni,·i,, fim1n.·e1rn.
§ 6° O n·possc- do\ valores 1efcmlos neste anigo ocorrerá
w1.i .1Jn1111<l.1 :a frnma,Jo ,·m c\l .,1,1, n11r111.11, ,k ni�d n1cil10 par,1
.1 ,·Ju,.1, iu 111lan11I <' para a, ,,·rt•·, IOll IJ1' Jo l·n,11111 fun<l.1n1l·n1.1l. 1mcJ1ntamcnt..: ao órgão r..:,ponsávcl pela educação. observados os
1t:nd" cm vi,1a .1, l·,,n<lt\'iit•, ,cal\ Jl' i:n�tn11 e 1c,pc11ancJ,,. "' 11, ,cgu incc, pr.iw�
1 tt·�·ur..os drr�·ad,1tl,1, d1i pnmciro ao décimo dia de cada
IC<!U"''"' mmm11i- p;trit n·i;rc�:.n 11., .an·ci1u !i,atl," p.:111\ rc,f)C4
11v11, ,1,t,·nt,I\ Je .:11,1011.
nu.:, até o v1g.:su1111 dia:
11 - rl:l·ursns am�:at.l.!dos uo docuno pnmeim ao vigésimo
,\11. 51!. /\ f11m1.1\'iio u,K1'1lll.'. cxn·h1 p.ira "lll\lJ'H> �up,;1101.
1m luua pr,1111 J J,· t't\\11111 tk. m• m1111m11, 1rl'/cnt.i, hc>rJ�.
dia <lc t'J<la mês att! ,11.11gc\1mo dia;
,\11 "il} /\ p�pJrJ\'àll p.ira li eX<'rt1\ Ili d,, mag.i,léno ,upc
111 - rec.·ur<.o� lltTCt·ar.lados tlo v1gésuno primem, u1a ao linal
<lc ,·ad.J mês até o dé,·ímo dia do mês su hsequcnte.
r1111 w IMJ. cm nível O<' ri\, gr.1Jua,·,'ln ,•m pr.1gr ama, d,; mc,tra
c.11> t' tJoUl<ll,10<1, Jl'lllllJl,lllhaU•l\ J,1 l\l\f)C('IIVJ f,1m1a�·ão Ut<lâltl'Cl
§ 7" O atraso ela lthcra\·ão SU)Citará os recursos à rom:ção
rn1llll'la11.. l' à n:�po�ah11t1.ação nv1I e {TUTiinal das autoridades
1x·J.ii;o�1,.1.
n>mpc11•n1cs.
1'J1.1g1aí11 ún1,·11 1 ,1,,,·t:urad,1 a c.,qu1valt;nl'la de lirulo� al·a
d1�m,,·," a, pc,,oa, do: n,11011,1 ,ahcr
Art. 63 C:onsidcrar-se ão n>mo c.le manutenção e descnvol·
t\ 11. 60. eh '"te m.1� de cn\lru> pr,1mn11cr:in a , alon.ta\'à11
v1mc11111 e.ln cn\lnO ns despesas realinda� com vistas à con�ecução
d,i- r•,•lh,111n,11, J,1 cdu, a,:io ª"ci::uram.:,, I h,·,. tn1.lu�1vc n,1� ter
,1h,1C11vo� hJ,1cu, r.las in.,11tu1\'<'i,,�� c<luca�·,onais c.lc todos os IÚ·
"'"'d, ,, ,•,1.11uc." ,. d11, plano, d1 <'a1Tc1ra <l,, magl\lCÍno puhlt<'O
v1·1\ , ,·11111prccndcndo 3s que se dcs11n.am a
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1 - rcmu111·ra\·ào e upcrfc�oamcnl<l do pessoal d,"·cnl<' e
dcma,� fll'Hlis�111na1s <ln ctlUl'açào cm 1111v1dadc.
11 - aqu,,,.,.iio. ma.nutcn\·lin. ronslru\·ão e t'onscrvuçân de
in,tnf;i\"t',cs �· cqutpamcntoi..
Il i - uw o ,ustcntiu;ão Jc hcni. e serviços relacionados nim
11 cn'lno.
IV - lcv11ntamcnlll� c,1a li\lll'C1S. c�1udm o pcsqu,sa., vi�andn
r�·1·1pu,1mcntr ao aJ'nmoramcnto da 4ualidade e à expansão de,
cn,1110.
\/- n:ah,11\'ào de .111v1tl11dc� me,u ncl·e�sánas ao funciona
,,wn1" dn, ,i,11•1111" dt• cn"™'·
VI - nint-c,,.io de hot�a� de e)tuuo e de 1riihalh11.
VII - .imon,tn\'iln e ru,1cin uc OflCrJ\'f°'I\�� de tTéd11n <lcs11
n,,tl ." a ,tll•ndcr ao u1�pc1,1n ncl\ 11rn, de,� 1111,gn.
/\11.114. N,io n111,11lu11.io tk•,J)(",t" d1· 111.u1u1cn\·ào e de'>Cn
, nl, tnll'nh I J1• l'n,1111, a4Ul'la, n:al11;1d.ts 1·11m
1 i"''IJUl\,1. 4u.1nd11 nJo vinrul,1úu it� tnfülUl\'tic, de cns,
""· ,,u 4uand1> ck1tv,1di1 foni Jo, ,l\t1·nu, de cn.\lno. 4ue não vise
rfl'UJ'lhlllll'nt1• , ,hl 11rnnll'l,lllll'n1t1 d1• \UJ 4u,tl1d.1dc OU à �Ua C>.
p,111,.i...
11 ,uhvl 'n\·t'-..:, .i 111,1ttu1\·1'il!, privadai.. de rarãte, açs,sten,
l u,I. dc,ponivn ou 1·uhun1I.
111 h1mu11;àó dt• olJadm� c�pct·1al\ para adm1m,1ração pu
hht·.i ,e.,,m1 n111t1are, ou nv1s. mdu�tvr <Jiplnmátil'os,
IV - rrn._:ruma, ,uJ'kmt•ni.,rc� <Je ahmt'nt.'l\'àn. "''"lêr.�ia .:i
,.,udc ,. trampunc.
V - ,1h1ai. Jc tnfm c,1ni1uru .i111<Ja 4uc n:alt1.ada, para llcm,
ltt 1,11 ú11'\!la nu mú1n:1amcn1c a rede 1·q·olar.
/\11 65. A� dt·,flC'ª' 1·om manulrnrãn e cle�cnvolv1mcntn
ilo ,·11,111,, -.-1.in 11purntl," e puhh1at1" nm hal.1n\·o� ti" Poder f>ú.
hh, ,,. .t"lnt «in10 "'" rel,ttnt li" a que se 11:Íl•n: o :,n. 165. § '.'º. dn
(.'11n,111u ,._.iio I c1lt•r.tl
An. M, O\ órgão, fhç:1h1,1tlorc, eitru111narão. pnont.4rl<1
nwnlc. na rH·,t.i\"âo <J,· <·onta, 1.k rcC"Ur.o, puhhrm.o 1·umpnmentn
<ln Úl\!1(•�11, no 3JI. 212 tlJ <:<in,tllut\.in l·cdéral e oa kg1�lação
n1nn•mt'ntr
/\n. 67. A Umàn t·m nilahc•nt\·ào rnm CI� htadn,. o1)1\lntn
l 1•J1-rJI c '" Mumnr11l\. t'\ldhck1·c1.1 p.1drâ11 n11mrn11 dr or11r1u
n1d.11l1·, <'Uur,1110mm t.d-cudn nn <ákult> de ru,u, m!n1n,,1 ixit
,ilun,,, lºJP.,I <.lc a,wgur .. r cn,111<> dr quJhdadc
I' Jragraf,> ún1t o O 1-u�1c, n11n1t11P de 11uc traw o c:..pul ,era
t ,tll·ul,1011 rt•l.i Um;i,1 ao final dr l'áda ano. rom validade para o
.in<> ,uh--cqucn11·. lllfl'lllcrundn , an.i\·õc, "'g1on.<1, no t 1.11\lll ou,
1nwm," 1• a, dtVl't,;l\ moc.Jaltuad,·, , . Í"'-''' de cn\111'•
/\11 hK a ,i\'J<' �UJ'lct1�a <' n:.dl\ltlOut1va da Un1J1• e' dn, l·,
tddo, w1a 1'\l'T\ 111,1 ck m11dn " 11>n1g1r. progn''""at111·mc. d� tlts
parid.i<l•·, dl· at·c,�" ,: gar.tnttr n padrãn n11ntm,1 UI.' qualidade dt ·
t·n,1n,1.
� I' A J\"ào u 4ut• �e rl'Ícrc o �·11pu1 111lcuct·cra fbrmula de
d11111i111,1 rúhht·n que tndua a 1apacidJdc de atcnd,mcmo e a me
d,tJJ Jo r,ínr(o r,�cal tio rc�flCC'llVo L\ta<lo. do l>l\tnlo l·cderal
ou dn Mumdp10 cm favor d11 manutcn',"ão e dn Je,cnvolv1mcn10
<ln cn\tnll,
� 2� A <"ar;H 1úad<' d<- .!ltnd1men1n de t·adJ govcmn sc,á de
ftn1da rela r.i,.ãn cntn• o, rc(·ur-oS deu�, 1·nn,111u111malnwntc nh
ni:a1ilr111\ na manutcn(.\,1 t' <J1·,cn\11lv1mcntn úc, cn,1n11 e " <'U,ln
;inual dn aluno rrl,nivn ao ratlnio mlnunn Ôt' 4ualidauc.
.: �·· A a\àll ,urtct1va e f\!dl\tnhut1v11 não p<l<.lcra ,l·r c:i.nn
u., cm favor do Dl'tnlo 1..-tJcral. do,; l·.stadns e <lm Munt<·tpm, ,e
1·,t•·, ofotVl"CIVnt vaga,. na área tlc t:n\tnn Úl' ,ua rc�pon"1h1hú;1
de.11infom1c am.:n 11 V . e an,go 12. IV . cm numero u,lemir a
wn l .ipnt·1JatlC' de atrn<.lmwnto.

An.69 A ução supletiva t: rcdis1ribul.iva prevista no artigo
anterior ficar.í rnndicionada ao eíc1ivo cumprimento pelos Esta
do,. Distrito Federal e Mun,drios do disposto na prcsen1e Lei,
�cm prejui1.o de outras prcscnções legais.
An. 70 As ;nsliluiçcles privadas de ensino Sl'l enquadrarão
nu� seguinte� ca1cgorias.
1 - rart1t-ularcs cm �ntido e�trito, assim en1endidas as que
sõo inrn1uida� e maniidas por uma ou mais pessoas frsicas ou }Jri·
di•·as de tl1rcito pnvr.do que não apresentem as caraclCrlsticas dos
tnl'tl>t>s at.nuw.
11 comun11ann� assim entendidas as que são instituídas e
man11d.l\ por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pes
",a' Jund,c,H. ,nclust\lt coopcra11vas c.Je professores e alunc:Y.>. que
tn< lu,mt na ,ua entidade mantcncdora representantes da comunida·
de e. nmd.i que u1,pt1nham de outras lontcs signilic11:ivas de'rcce1·
tn que não O\ mensalidades esrolan:s;
111 t.·11nfc\\1<'na1�. asstm entendida� as que são 111st11uída�
por giupo, de flC'S<>a) fh1cas <lU por uma ou mais pessoas .iuridi
ca, �tJc .11endcm à ,mctação confessional e ideologia espedlicas e
an d1�po�l11 no mn-.o antcnor.
IV filantr6p1ças. na forma da lei.
/\11. 71. Os recursos públicos serão destinados às escolas
r>úbltta). f)Odcndo ser duigidos a escolas comunitárias. confessio
nais ou f1lamróp1ca� l.jUC
1 comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus e>.
rcdcnte) fananl e1ros em educação;
li a,">Cgurcm a dest111ação de seu patnmônio a ouu-a esco
la rnmun11ãna. filan1r6r1ca ou confessional. ou ao Poder Públko,
no c.i,n de l.'nccrramcoto de 'ilias atividades;
111 prcStt.·nt conta, ao Poder Públiw dos recur.;os recebidos.
� 1 (h rc,-un.os de que trata este anigo poderão ser dcsuno
Jo) :i... bolsas Jc t'stu<lo para a c<lut·ação básica. na fonna da lei,
para o, 4u dcmt)n�trarcm in�ufiçiêncta de recursos. quando hou
\/Cr faha,<lc v;iglt, r cur;os reb'Ulares da rede pública de domicilio
do educando. fic·ando o Poder Públic-o obrigado a investir priorita·
namente na expansão da sua rede local.
§ 2° A) at1v1d.ltles universitínas de pesquisa e extensão po
derão rcl"cbcr apoio financeiro do Poder Público. inclusive me
d1an1c holsa) de estud .
TITTJI.O IX
Das Di.sposições Gerals
Art. 72. A cdurat;ão especial terá como objetivo proporc10n.ir. mediante a1cnd1mcnto armrnado. o pleno desenvolvimento
da� potcnnahdadcs do educando com necessidades ospe-::1a1s.
§ 1" Os c!uucandos çom nect.\sidades especiais serão maui
c·ulado� prcforcntcmcnu: no ensino reb'Ular.
§ 2° Quando. cm vinudc das condições especiais dos
cdu1·andos. n:io lor pms1vel a sua 111tegração ao ensino regular.
o atendimento será ícttn em classe), escolas e ser,,iços cspecía
ht..ados.
§'.'"O excrckw tlo magistério cm educação especial ui
gira fnrma.,.ào cspccifi•·a cm cursos de nivel m�d,o e supcnor.
/\rt. 73 O l'oder Puhltco 111t·entivará o clcsenv1>lvimcnto e a
vc11·ulaçào de rmgr.tmas ôc ensino II diltánl"la. cm todos os níveis
de cn)tnO. e tlc cdut·açà(• conttnuada.
� 1 ° A cduca\·àu a distância. organ1.tada mm aherwra e rc
g1m.: npcnal\. lera cllantes rcali1.atlos cm cs1ahclcc1mcnt"' ,·n-·
denl"latloç,
§ 2° No ensino supcnor. as prãt,cas serão rcali,.adli� cn1 uru
vcn,dadc� esl')<'t talmente tn:dcnnadas para este fim.
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Art. 74. E pennitida II organii.sç.lo � t'Ursos OIJ IIIMIIUl�·1'x:�
de ensino experimentais, sem autonzação préviR, desde qur obc
dec:idas as disposições desta Lei.
Art. 75. O ensino militar� reguli1do cm let cspcdfica, admi
tida a eq11ival6ncia de estudos. de acordo com as nonnas fixadas
polos sistemas de ensino.
Art. 76. As bolsas concedidas pelo Poder l>ubllco psrn \!Slll
do de prós-gradllaçio e para pesquisa assc:gur11riio condições con·
digna:. de manulcnçJo aos con1.emplados, observada II pontualida
de dos respectivos pagarneotos.
Att. 77. Os discentes do ensino superior poderão ser apro·
vcitados cm tarefas de enSUlO e pesquisa pelas respectivas institui
ções, ex,erceodo funções de· moniloria, remunerada ou ,não. de
acordo com seu rendimento e seu plano de estudos.
TÍTULO X
Das DlsPO&iÇÕCS Transitórias
Att. 78. Fica 111st11Ulda a Década da Educação. a Ul1c1ar se
um ano a p:utir da 111 blicaçiio desta Lei.
§ 1 ° A Uniio, no pra.i.o de um ano a partir da publicaçiio da
pre:.enl.e Le1. cocaminha.rá ao Congresso Nacional. o Plano Nacio
na! de �cação, com diretrizes e metas para os dez anos seguUl·
tcs, em sintonia com I Occlaraçlo Mundial sobre Edurnção para
Todos.
§ 2° C.da Município deveií recensear os educandos no en
sino fundamental, com especial atenção para os grupos de sete a
quatorze e de qumze a de2.esse1s 1110s de idade, comu111ca.ndó os
sws resulLAdos ao rcspecuvo Estado e à Uruão.
,,
§ 3° Cada Mumdpio. $e nccessãno com a colaboração do
Bstado e da Uoiio, deverá:
a) matncula.r todos os cdu<.'andos a p&nll' dos seu: a.nos de ida
de e, íaculta1ivamcnte, a pa.rllrdos se� anos, no ensino fundamcn1.1l.
b) prover cursos prcsenc1a1s ou a dtslánc1a aos Jovens t·
adultos msuficienlemeute escolam.ad0>;
c)realizar programas de capacitação para todos os professo
res em exerctcio, utJliundo também. para isto, os rocursos da edu
cação a d.istlnc1a;
d) inegrar todos os estabelccuuenlOS de eosino fundameot.al do
seu leUit6rio ao sistema naciooal de avaliação do re�nlO esoolar.

� 4" Até ao fim da dé(.·alÜI a que se rcfore t> citput sn \Crân
admiltdm pmfossores habilttados cm nivcl füpcnCiT' nu formado,
JX'r 1re11u1.mento em srrv1ço
§ 5° Scrf10 conJUgados lodo, ,� C\Ír'/l"ços objetivando a pro
grcssãn das redes escolares pí1hlkas uma.nas de cmino íundamcn
tal par.t ,, 1�i;1nie de c,,:old� d,• l1'lllJX> 1ntci;ral.
§ 6° A Ass1stênc1a f111ancl'ira da União aos Est.ados. ao 1>1�
t.rtto Federal e 30!, Municípios. bem com,, a dos Estados a� i.eu�
Mu111dp11,s, íi,am t'ondirn,na,Lt\ .in ,-umprimcnto do an. 212 d.J
C<>nstituição h:<leral e d1spos1t1vos legais pcruncntes pell)s govcr
nos beneficiados
Art. 79. A Umão, os Est.adt>s. o 01su,to federal e os Muni
cípios adapta.rã,) �.ia legislação c<lucacmnal e de ensino aos dispo
sitivo\ da pre,cntc Le, no pra,.o máximo de dois anos, a partir da
data de sua publicação.
§ 1 ° No mc�mo pr.vo do caput, as 111slJtu,ções de ensino
adapiarão seus csta1Utos e rci;Llllcntos a� dispositivos da presente
!,c1, Qbçcrvada�. no tjUll n>ubcr, a, normas dos resJ>C('llvos s,�tc
mas de ensUlo.
§ 2° O pram para que .l\ un,vcrndades c-umpram o previsto
no mciso JT do art. 47 i de seis anos.
An. 80. Esta l.c1 �rá publicada tendo como anexo o texto
da S�ão Ido Capitulo líl dn 1 itulo Vlll da Consliluição Federal.
An. 81. A presente l ..c1 entra cm vigor na data de sua publi
cação.
An. 82 hcam �vogad.t, a l.e1 nº 4.024. de 20 de dezcm.
hm de 1961. � le, n• 5.540 de 2!1 de dctembro de 1968. a l,e1 nº
5.692.dc 11 de agthlo de 1971. a Lct nº 7.044, de 18 de outubro de
1982. assun a>mo .i� lei) e� de..:re1os leis que as modificaram e
quaisquer outras d1spo�1ções em nmtrário.
Sala da� <.:onussõe�. 4 de maio d\! 1995. - iris Rnende,
l'res1 nt.e Oarcy Ribeiro, Rclalm Hugo Napoleão - Rober
to Rcquião - Luáo Alcânt11ra - Romeu Tuma - Jefferson Pé
rt,S - Jo�pha• Marinho - Robe-no fo'reitt Francdino Pe�ira
- f:h:io Álvár� - Ademir Andritde - Lauro Campos (contra} Ronaldo Cunha Lima.
Publicaoo no DCN Se,çi,o D 1. de 9-5·95

Cc.otro Grilico do Senado Federal - Brasília - Dr

,.,.
....

C'.

N!? 202/95

Brasília, 21 de setembro de 1995

ÀS ENTIDADES DA ÁREA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Amigos,

•

Apôs quase três anos de implantação da área Criança e Adolescente no INESC
estamos iniciando um processo de avaliação por entender que um trabalho não pode
ter continuidade com efetividade, sem que nossos interlocutores possam opinar sobre
o seu resultado e apresentar propostas.
Com certeza todos vocês devem ter muitas idéias a apresentar e que sô poderão vir
a contribuir para a melhoria de nossa real interação. É isso que queremos: interação.
Por isso estamos enviando um questionário elaborado com base no material
produzido e enviado nesse período.
Sabemos das dificuldades prôprias de nossa c;linâmica de trabalho e que parar para
responder pode ser muito difícil. No entanto, queremos continuar subsidiando o seu
trabalho com maior qualidade e para isso precisamos de sua participação.
Segue portanto um pedido caloroso para que uma pessoa de sua entidade, que em
seu estado ou município desenvolve as atividades ligadas à criança e ao adolescente,
possa parar um pouquinho, no corre-corre de todos os dias, respondê-lo e devolver o
mais rápido possível.
Todos nós seremos beneficiados ao final do processo com o retorno dos resultados
através da continuidade do trabalho que, com certeza, procurará absorver a sua
contribuição.
Contando com a atenção que sabemos ter conquistado ao longo desses anos
agradecemos e enviamos abraços.

.

í
,/?

Ju� ra e Goiás
Assessoria para questõ�./da Criança e do Adolescente

ses,
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INESC
CRIANÇA E ADOLESCENTE
O INESC, com a intençao de avaliar o impacto do trabalho desenvolvido na área Criança e Adolescente,
estâ solicitando às entidades/personalidades com quem temos contato resposta ao questionário que se
segue. Ele abrange as atividades desenvolvidas no 2° semestre de 1993 e todo o ano de 1994. Sua
participaçao é de fundamental importância. Remeta-o o quanto antes. Se o espaço é insuficiente, faça seus
comentários anexando novas folhas. Teremos o maior prazer em conhecer sua opinião. Caso o material que
receba do INESC, subsídios, boletins, cartas, faxes, telegramas ou contatos pessoais, envolvam outras
pessoas ou entidades, queira por favor multiplicar este questionário.
Nome:(Opcional)__________Entidade:___________________
Areà de Atuação:_______________
Profissão:
Mês e ano em que começou a receber material do INESC: __/_ _
Sua entidade (ou você) atua em algum desses espaços?

O Conselho Municipal de Direitos O Conselho Estadual de Direitos
O Fórum municipal DCA O Fórum estadual OCA O Outros: ______________
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO:
Um dos objetivos do trabalho desenvolvido na área Criança e Adolescente, do INESC, é possibilitar a maior
capacitação da sociedade civil e sua efetiva participação no campo político da garantia dos direitos nos três
niveis: municipal, estadual e nacional; além disso, é nossa intenção possibilitar o engajamento critico da
sociedade civil para temas sempre atuais que põem em risco os direitos do segmento Infanta-juvenil.
1. Avaliando a atuação do INESC na área Criança e Adolescente, você considera que houve crescimento da
capacitação e participação (embate critico) das pessoas de sua entidade (ou de seu ambiente de trabalho)
fortalecendo a sua atuação e de sua entidade?

O Sim O

Não

Se Sim, marque nas alternativas abaixo as razões que se aproximam dos resultados percebidos:

O
O

A atuaçao do INESC é sempre pautada em questões objetivas que dizem respeito à realidade atual

O material recebido (ou a solicitação atendida) responde eficazmente às necessidades correntes de
informação, apoio e/ou ampliação do engajamento politico em sua localidade

O

A informação que chega do INESC é rápida e dinâmica, de modo que se está sempre em sintonia com
as últimas questões colocadas no cenário nacional

O

Existe, por parte do INESC, preocupação de informar sobre o encaminhamento das questões, de
modo que s� pode acompanhar todo o processo
Se Não, aproveite o espaço abaixo (ou anexe outra folha), dizendo o que deveria ser feito para propiciar
melhor capacitação e fortalecimento da atuação sua e de sua entidade:

2. Para analisarmos o grau de interação entre a área Criança e Adolescente do INESC e sua entidade (ou
você), responda à seguinte questão: quantas e quais as vezes, que você se lembra, de ter feito qualquer tipo
de contato, solicitação, denúncia ou encaminhamento para a área Criança e Adolescente do INESC? Qual o
material (resposta) recebido, como foi utilizado e qual a importância deste?

As questões a seguir referem-se a ações conjunturais que foram obJeto de trabalho da área Criança e
Adolescente a partir do 2° semestre de 1993 até 1994, e visam tentar perceber o grau de mobilízaçâo e
capacitação alcançado
3. Em 1993, o Congresso Nacional iniciou o processo de revisão constitucional, que acabou não
acontecendo, mas que exigiu da sociedade civil uma ampla mobilização em torno da garantia dos direitos
sociais constitucionais; com relação ao segmento criança e adolescente, corria-se o risco de alteração nos
artigos 227 e 228 da Constituição Federal. Você se lembra da atuação do INESC sobre esta questão? Qual
o posicionamento e as ações desenvolvidas por você ou sua entidade com relação àquele perlodo?

3.1 Qual o grau de importância da atuação
da área Criança e
posicionamento seu e/ou de sua entidade sobre aquela questão?

O
O
O

Adolescente do

INESC para o

Relevante
Medianamente relevante
Pouco relevante

4. Ainda em 1993, o Executivo enviou para apreciação do Congresso o projeto de lei 2.018, instituindo o
programa especial de iniciação ao trabalho para o adolescente de quatorze a dezoito anos. O projeto
acabou sendo arquivado, uma vez que , pelo ECA, a formação técnico-profissional não pode substituir o
ensino básico, mas ser complementar. Sua entidade (ou você) participou desta discussão? Houve algum tipo
de gestão no sentido de garantir os direitos do adolescente trabalhador?

5. Dentre os assuntos relacionados abaixo, objetos de discussão e mobilização da sociedade civil no 2º
semestre de 1993, em quais a atuação da área Criança e Adolescente do INESC foi importante para o
posicionamento e ações de sua entidade (ou você)?

D CPI da Prostituição lnfanto-Juvenil
D Projeto de lei de desmilitarização da PM
D Projeto de lei que habilitava o adolescente de 16 anos a dirigir veiculo
D Denúncia contra o deputado Cabo Carnata (PSDB/ES), que reafirmava violências

contra crianças e adolescentes no seu estado de origem.

D
D

praticadas por ele

Discussão sobre a nova Lei Organica da Assistência Social

Discussão sobre 2 anos de ECA e a história da Polltica de Direitos (Documento: "A luta por direitos no
Brasil")
Caso deseje, acrescente comentários à sua atuação naqueles itens que você marcou:

6. Desde 1993, mas principalmente em 1994, o Conanda buscava ainda estabelecer-se como um espaço
eficaz da participação da sociedade civil na produção de uma nova polft1ca para a infância. Você ou sua
entidade consideraram satisfatórias as informações sobre este Conselho, suas dificuldades e soluções
propostas pela sociedade civil? Em que medida o INESC contribuiu para sua participação neste e noutros
espaços como os Conselhos Estaduais e Municipais?

7. No ano de 1994, o Congresso Nacional foi palco de polêmicas acirradas em torno de algumas propostas
de projetos de lei, de cujo acompanhamento o INESC se desincumbiu, solicitando ás
entidades/personalidades a manifestação Junto aos órgãos/pessoas competentes. Dos assuntos
relacionados abaixo, em quais você se lembra de ter sido organizado algum tipo de manifestação, favorável
ou desfavoravelmente?

D

Projeto de lei 8.930, do deputado Hélio Bicudo, que tipifica de crime hediondo o homicldio, quando
praticado em atividade de extermínio

O

Projeto de lei 1.636, da deputada Eunice Michiles, que concede licença- maternidade e paternidade para
pais adotivos

O

Medida Provisória 501 (antiga 453) que permitia que as normas de concessão de registro de entidades
filantrópicas fossem baixadas pelo presidente da República, contrariando as atribuibuições do Conselho
Nacional de Assistência Social

D

Medida Provisória 467 e 492, estabelecendo limite da sorna de todas as deducões de gastos com
políticas sociais compensatórias em 8% do Imposto de Renda devido, incluindo num mesmo teto, tanto as
doacões aos Fundos de Direitos da Criança quanto aquelas de interesse imediato do empresariado.
3

8. Em 1994, dentre os temas que mereceram especial atenção da Area Criança e Adolescente, estava a
democratização do orçamento participativo, que redundou na elaboração do subsidio: "Orçamento Público:
Desvendando a caixa preta". Por outro lado, foi o ano também de regulamentação do Fundo Nacional dos
Direitos da Criança, multiplicado em várias instâncias. Você ou sua entidade participou de alguma maneira
na formulação do dispositivo ou discussão sobre fundos e orçamento? Em que pese sua atuação, qual a
importância do INESC na capacitação de atores da sociedade civil nestes assuntos?

8. O INESC, durante todo o ano de 1994, também esteve atento ao processo de discussão e
implementação da Lei Orgânica da Assistência Social. Você ou sua entidade esteve satisfatoriamente
informado destas discussões?

O

Sim

D

Não

Você se considera capaz de avaliação crítica da atual conjuntura no que concerne a Assistência Social?

O Sim D

Não

Se Sim: quais os exemplos reais que você pode descrever de atuação sua ou de sua entidade neste
campo?

9. No espaço abaixo, faça livremente suas criticas e sugestões para a melhoria do trabalho desenvolvido
pela Área Criança e Adolescente, levando em consideração as necessidades de sua entidade ou do seu
trabalho (se necessário, anexe outra folha):

\

A lei que o Brasil quer e precisa: LDB
Zulride Araújo Tçixeira
Educadora · hoje. mmofll
dr rducoriio na {idrronça
de> PT na Srnado

- Oquepode
mos chnmar
de Ol'OllfOS.'
uma lei que
traúJ agrega
damente de
toda educação
brasileira,
uma forma de
gestão que
1•alori1.11 a
articulação
sistemática
entu os
si..<;temas
educacionais...

Informativo
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Responder o que a ()()pulaçiio quer
e precisa, em qunlqucr setor. é algo
difícil de ser foito. Isso porque eslll
população não é ouvida. Historica
mente, essa situnçl\o tem nos levado
n procurar encontrar respostas através
de dados estatísticos (que são em ge·
ral médias cnlculada..� e não nllmeros
absolutos) e. portanto, meias verda
des.
A LDB. ou seja, a Lei de Diretri
zes e Ba.�es da Educação, que tramita
no Congresso, deu um passo a frente.
Pela primeira vez na história da edu
cação brasileira, a grande maioria dos
grupos organiiados que trabalham
com este tema foram envolvidos no
processo de sua elaboração, desde a
Constituinte.
Mesmo com o "prejuízo" de ser
uma lei ordinária. por ser de iniciati·
va do Congrc�so (de iniciativa do
Executivo pooeria ser lei complemen
tar, o que daria uma "estabilidade"
jurídica maior) compensa uma possí
vel fragilidade, no sentido de ser mais
facilmente modificada É uma vitória
política-social, pois tais grupos vêm
lado-a lado com o Congresso cons
truindo e�la lei, às cu,1as de pressão
e conquista de es,r�os para íaJar. dis
cutir e interfcru muito diretamente �
uma prática democrática concreta e
rara no nosso país, e que dura sete
anos.
Os grupos a que nos referimos são
formados por professores de primei
ro, segundo e terceiro graus, por alu
nos, por representantes de comunida
des, por trabalhadores (CUT e CGn,
por algumas enlidades mais ligadas
ao Poder Executivo (como o Conse·
lho Nacional de Secretários de Edu
cação de EsLados e Municípios). por
Reitores de Universidades, por repre
scnlanlc.s da Sociedade Brasileira pw-a
a CiSncia e outros, inclusive forLes
grupos que dirigem a rede privada de
educação no Brasil, a Igreja (especi·
almente a católica e a presbiteriana),
e ainda, alguns grupos de militares.
Contamos, fofo.mente, com este nível
de participação. Estamos "inauguran
do" uma prática inédita na educação,
mesmo não estando, ainda, todos os
segmentos da população presentes ao
debat.c para elaboracão dcssa propos-

La. Temos um avanço nos caminhos
da educação que não pode ser esque
cido ou, muito menos, desrespeitado.
Dentro de um processo de apren
dizado coletivo, é óbvio que não pode
sair um texto "ideal" ou perfeito", res
pondendo corretamente a todas as
necessidades e expectativas da socie
dade. Mesmo todas as descobertas e
conclusões já encontradas através de
estudos e pesquisas que ,,êm sendo
feitas por nossos estudiosos no tema,
poderão dar resposta.� exatas. Entre
lnnlo, pode-se dizer que dentro desta
"conciliação aberta" ou "consenso
possível", como fala o Professor Flo
restan Fernandes, um dos mentores
dcst.a lei e entusiasta do processo que
ativamente dele participou, muitos
avanços se concretizaram.
O que podemos chamar de avan
ços: uma lei que trata agregadamenle
de toda educação brn.\ileira, uma for
ma de gestão que valoriza a anicula
ção sistemática entre os sistemas edu
cacionais; o destaque para os órgãos
normativos liderando a �ccução do
processo formativo (os Conselhor
Nacional, Estadual e Municipal); um
conceito mais abrangente de educa
ção, especialmente da educação bási
ca (da infantil e de nível médio); o
princípio da gestão democrática; a
centralidade do trabalho no processo
fonnativo, em todos os níveis, princi
palmente no n(vel médio, a substitui
ção de ensino supletivo por uma edu
cação de jovens e adultos trabalhado
res, regular, de qualidade e com es
trutura adequada às caracteríslicas de
sua clientela; transparência e agiliza
ção no uso dos recursos financeiros;
um processo de avaliação institucio
nal, mais acentuadamente nas univer
sidades; destaque à educação a dis
tância, educação indígena e à educa
ção especial; a formação e carreira de
docentes, além de outros pontos sig
nificativos que aqui é impossível ar
rolar todos.
Mesmo com algumas perdas im
portantes, podemos garanlir que, se o
que es!á proposto pela Climara e aper
feiçoado em Relatório (com Substi·
tutivo) apresentado no Senado pelo
Senador Cid Sabóia., a universaliz.a.
ção do conhecimento, com qualidade
e concretiz.ação de uma educação pó·
blica e gratuita, fica em grande pro
porção garantida à nossa sociedade.
Além das grandes perdas no tex-

to, como uma articulação mais clara
entre o propedêutico e a profissiona
liz.ação; o salário-creche. a exemplo
do salário-educação, para a educação
infantil, que hoje dispúe apenas de
30% da rede como pertenccnk ao sis·
lema de educação pública; uma am·
pliaçl'io cm todos os momentos da pro
posta de uma educação mais ampla e
não apenas de uma educação escolar;
etc., uma das maiores perdas tem sido
a de um possível grande aliado: o ilus
tre Senador, Professor Darc) Ribeiro,
que por vaidade e equívoco de avali
ação se entendeu competente para res
ponder pelas ne.cessidades educacio
nais da população, se colocando aci
ma de importantes consensos constru
ídos através do debates, de conílitos,
e acordos negociados entre os grupos
durante os referidos 7 anos.
Quando ressaltamos este proces
so. não traia de mitificar a presença
de grupos ou coi�a que o valha, é sim
plesmente por que não acreditamos
que a sabedoria de meia dúzia de pes
soas possa superar e ler melhores res
postas que a de mais de 40 grupos.
Nestes grupos tem muitos integrantes
que também estão na área há mais de
1 O, 20 anos, que aqui não seria o caso
de mencionar.
O Prof. Darcy insiste no agigan
tamento do Ministério.da Educação no
comendo da educação nacional; na
diminuição dos anos de educação fun
damental; na existência dos Conse
lhos como órgãos assessores do Po
der Executivo; no isolamento da for
mação do educador com relação as
universidades (o que tem dado certo
em outros países com realidade estru
tural muito diversa da nossa); e prin·
cipalmenle, na organização dos siste·
mas educacionais (federal, estadual e
municipal). Sem a organiz.ação de um
Si�tema Nacional, promovendo o que
eles chamam de descentrali;,,açiío. s6
temos produz.ido desagregação, fra
giliz.ação e desarticulação.
Finalizando. o que lutamos, ain
da, é para ampliar o consenso já con
quistado. Defendemos a proposta
construída desde o período da consti·
tuinle, recuperando o maior número
possível de perdas que sofremos du
rante o processo já mencionado, além
de alguns aperfeiçoamentos nccessá•
rios. Tudo isto queremos conseguir
pcnnanecendo dentro da mesma pers
pectiva de debates e negociações.

..

Cidadania e . ualidade de vida

As cúlodes
concenlram
lioje quase
metade da
população
mundial e as
projeções
aponlam para
cerca de 60%
no ano 2020

Eth.abclh Grimb�rg
Coordtnadora da Área dr Mrio
Amhirntr Urbano e Qualidade
dç Vida do ln�tituto Póli�
Dirci10 i\ cidttdc e ao meio am
biente passarnm a in1cgrar as plata
fom,as políticas de coali7ões, redes.
entidades, como resposta ao agra
vamen10 da miséria e da degrada
ção ambiental no espaço urbano, es
pecialmcnlc cm países do Terceiro
Mundo.
Aos ahos índices de pobreza,
fome, analfabclismo, mortalidade
infantil, que carac1cri1am a traje16ria de desenvolvimento dcs1cs
países. acrescenta-se o alastramen
to de doenças por carência de sane
amento ambiental e habitat adequa
do. Aumentaram também os índi
ces de insanidade e violência e o
meio naturaJ toma-se cada vez mais
vulnerável às agressões.
Desenha-se um quadro de es
tresse urbano e de insui.tcntabilida
de sócio ambiental · 100 milhões
de pessoas no mundo não têm casa,
25% da população urbana não têm
acesso a água potável e outros 40%
caiecem de saneamento básico.
A situação chegou a tal estado
critico que levou à criação de um
Indicador de Sofrimento Humano
(Population Crisis Commitcc, Wa
shington, DC). cuja construção ba
seia-se em 10 medidas de bem-es
tar humano· renda, inflação, deman
da por novos empregos, pressões

populacionais urbanas, mortalidade
infantil. nutrição. água trat.ada, uso
de energia, alfabetização de adul
tos e liberdade pessoal.
As cidades concentram hoje
quai.e metade da popuJaç!o mundi
al e as projeções apontam para cer
ca de 60% no ano 2020. A grande
preocupação é que esle crcscimen10 populacional vem acompanhado
de projeções nada alcn1adoras no
que se refere às condições de vida
para a população.
Degradação ambiental e pobre7a urbana 1êm origem cm um mo
delo de dcsenvolvimenlo que não
está promovendo uma qualidade de
vida similar a exis1en1e nos pafscs
indus1riali7ados. Ao contrário, a
inadequação dos programas econô
micos acaba forçando as comuni
dades mais pobres a degradar os
recursos naturais para ocupações de
áreas de proteção ambiental e des
malamento de encostas de morros
para moradia e a prática de jogar
lixo nos córregos e rios.
A desqualificação da vida nas
grandes cidades não s6 não é pro
du1 ida somente pelos-mais pobres,
como também estes não são os úni
cos atingidos. Poluição do ar, ex
cesso de rufdos, racionamentos de
água, enchentes, congestionamentos
afligem o conjunto da população.
Em resposta a esse quadro, per
ccwse o surgimento de novas for
mas de organização, em que o indi-

víduo assume-se como cidadão
motivado por wna questão que o
afeta diretamente no cotidiano. A
mobilização contra a ins1alação de
incineradores cm São Paulo, no fi.
nal de 1994 e início desle ano, é um
bom exemplo de emergência de
novos atores no contexto do veio a
ser chamado "tempos de ação cida
dã" (Encontro Coo1incotaJ, promo
vido pelo JBASE, em fevereiro úl
limo).
O movimeolo contra os incine
radores reúne moradores da Zona
Leste e Zona Sul de São Paulo,
ONGs. parlamentares, médicos e
advogados contra a ameaça que re
presenta este 1ipo de equipamento
à saúde bwnana e ambiental. Aio.A
res não organizados em conjuntt9"'
com setores organizados exercem o
direito de questionar e propor alter
nativas ao gerenciamento dos resíduos sólidos da cidade. Tais atores,
mesmo sem compartilharem ornesmo compromisso de intervenção na
realidade política que os demais,
compatibilizam a definição de pri
oridades do seu espaço privado com
a luta pela garantia da geslão demo
crática do5 espaços públicos, oa busca
de uma melhor qualidade de vida.
Ao que parece, a defesa de uma
melhor qualidade de vida urbana
conslitui-se wna sólida base capaz
de gerar novos sentidos coletivos na
direção de uma sociedade mais jus
ta, cooperativa e sustentável.

Educação pede socorro!
Jussara de Goiãs
Ams� rui Çrlança t Adó)eM-!ncía"
O Proje10 da LDB-Lei de DiretrlBa.<.eS da Educaçiio-101193 teve
uma tramitação no Sct1ado Federal to
talmente irregular. Conforme parecer
d.a Assessoria Legísleth•a do Cong.rcs
r;o Nacional, o Projeto 10)/93 aprova
dó na Cfun11ta e qoeé rcsu IIJ!ntr de 5Cis
anos de inLCnso processo de debatc.s
como o movimento social ligado à '1-ea
da educação foi sobsúruído pelo pro
jeto de lei comple.ment.ar 45/91. Este
trata especificamente de "bolsas de es
tudo& e.pc�ulsa ao, pós-graduandos"
e os dois pmje1mjamaii �am, re
gimen!Almente, ter ,ido &nexados/
7,es. e
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apensados. para uma tnunii.ação conjun
ta por ,;e ITlltar de matéria �pec(fica, di
fercnt.e da LDB, "decontctido inequivo
camentr distinto e muitís$imo nuüs am
plo e abrangente. Analisando o Regimerl·
to lniemo. art.. 48, nómero 1 l. ao Presi
dente do Senado cumpriria impugnar o
requerimento de apensação no mo
mento .em q11e fora so1,icilldoem Plená
rio.
O equfvoco só foi verificado na CE
Comissão de Edocaçio que aprescnlou
p11rece:r :no sentido de aprovar o projeto
de LDB/lOJ/93 e desapensação do ou
tro, para exame em separado. EnCAml
nhou então� CCJ cujo parecérdó Rela
tor, Senador Darcy Ribeiro. Ignorou a
pr0p<)Sla de ��: Cb:Üutl pare·.·

,;,:«,:

ce.r pelá rejeição, por inconuitllci.ona
ljdade., do projeto da LDB e do �b�tj..
tutívo apresentado pela CE: -e. P�S
MBM, emitiu parecer pela aprovação,
na forma de substitutivo. do PL 45/91
tnmsfo!Il'l.aildo-o em projelõ de lei de
d.i.rellites e bases da edue&ÇSo. ,
Para tom'-lo "compa.t:fvel com as
normas con�rucio(lllis", substituíram
se '°11• poucos Mtigos originais por 82
novos d.iSpoS:Í�vos. Mas vale ressaltar
que, caoo stjam "úusladas todas as pro-
vid!nc:ias tJencadas IiO parecer da As_•
$CS.c;orl.a, rcs.1.11rá à Câmara das Dep�ta
dos, &e for o ciiso, qu�tionar jtldlclal
JnC(lte O procedimtrato ado\ádO oo Se-
nado pan. •."revisão do referido projeU>'\
:,,.

,, �

�,

',

\
C. Nº 125/95
Brasília, OI de junho de 1995.
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URGENTE
Às entidades do Fórum DCA, Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, CDDH,
CDCA, MNDH e demais entidades que tem como prioridade a Criança e o Adolescente.
O projeto a favor do rebaixamento da maioridade penal está novamente em discussão.
Conforme relatamos no Informativo INESC No. 57/junho/95, a PEC foi reapresentada
pelo deputado Telmo Kirst/PPR-RS em março desse ano e encontrava-se na Comissão
de Constituição e Justiça/CCJ, aguardando parecer do Relator, deputado José Luis
C'lerot/PMDB-PB.

•

Ontem, dia 31 às 19.50 recebemos a informação do assessor da Comissão de Direitos
Humanos, Victor Carvalho Pinto de que o parecer foi emitido pela admissibilidade do
projeto e se encontra agora na ordem do dia. lsso significa que a qualquer momento será
votado no plenário da CCJ que tem, regimentalmente 5 sessões para deliberar. Uma vez
ali aprovado, será então criada uma Comissão Especial-CE onde será feita a discussão de
mérito num período de 8 semanas aproximadamente. Aprova-se como está ou apresenta
se substitutivo. Aprovado na CE o projeto vai para o plenário da Câmara onde será
submetida a dois turnos de discussão e votação, com intervalo de cinco sessões
precisando de 308 votos favoráveis em ambos os turnos. Caso seja aprovado segue
então para o Senado revisar passando pelo mesmo processo.
Temos pela frente árdua tarefa O ideal seria conseguirmos que a CCJ rejeitasse. Mesmo
assim o projeto poderia então ser levado a plenário caso conte com o apoiamente de
Lideres que representem um terço dos deputados.
ATENÇÃO:
No artigo 201 do Regimento da Câmara, que regulamenta as propostas de Emendas à
Constituição que poderão ali serem apreciadas, no seu inciso IJ está expresso
claramente: "desde que não se esteja na vigência de estado de defesa ou de estado de
sítio e não proponha a abolição da Federação, do voto direto, secreto, universal e
periódico, da separação dos Poderes e dos direitos e garantias individuais.
Assim sendo, estamos enviando texto elaborado por um GT Jurídico do Fórum DCA
como subsídio aos debates que devem ser imediatamente desencadeados. Muitas
entidades já possuem a Revista do Fórum no. 2/93 que foi elaborada para o período da
ses -
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Revisão Constitucional e que deve ser retomada como ponto de pauta, de estudos e
debates nos Fóruns, nas Câmara de Vereadores, nas Assembléias Legislativas e suas
respectivas Comissões de Direitos Humanos. Naquelas que ainda não tem essa Comissão
deve-se procurar parlamentares sencíveis à questão e provocar o debate. A idéia é fazer
com que chegue à Câmara Federal centenas de Moções contrárias ao projeto. Façam
cópias desse material e distribuam nos fóruns locais e na su� rede de contatos.

•

Além das Moções que deverão ser enviadas pelos espaços institucionais citados,
Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, Conselhos de Assistência, Fóruns, etc,
também as pessoas envolvidas com a defesa dos direitos humanos e do ECA, deverão
enviar canas, telegramas, fax, como manifestações individuais. Precisamos mobilizar os
setores da justiça da infância e da juventude, as promotorias públicas, enfim, todos
aqueles que lutaram para a aprovação dos anigos 227 e 228 na Constituição de 88 e
depois para a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estamos enviando também a relação de parlamentares que apoiaram a apresentação do
projeto, por estado e partido, para que os mesmos possam ser interpelados nos seus
estados de origem, por quem os elegeu. Essa é uma forma conreta de fiscalizarmos os
nossos representantes no Congresso Nacional e repensam1os nosso voto nas próximas
eleições. Existe no Congresso um argumento de que essas assinaturas não queerem dizer
apoio. Apenas todos assinam propostas de todos para garantir o debate e a democracia.
Creio de é hora de questionarmos essa argumentação. Democracia não pode significar
democratismo. Propostas contrárias aos princípios garantidos na Constituição, que são
resultantes de intenso processo de discus ão com a sociedade; propostas que são
contrárias à garantias de direitos individuais conforme reafirma o próprio Regimento não
poderiam sequer serem colocadas em discussão.

•

Parlamentares considerados progressistas e representantes da legítima vontade do povo
precisam repensar essa atitude e parar de a sinar sem sequer saber o mérito da proposta.
Dessa forma garante-se que aqueles que insistem em formular leis retrógradas e
conservadoras; leis que claramente vem em prejuízo da maioria sempre massacrada pelos
preceitos excludentes, se vierem a inclui-las na ordem do dia, não terá sido com o seu
apoio. Este deve estar comprometido com os princípios éticos de igualdade de direitos e
justiça social.
A cartas e Mocões deverão ser enviadas para:
Câmara dos Deputados
Deputado NILMÁRIO MIRANDA
Presidente da COMlSSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Praça dos Três Poderes - Congresso Nacional
70160- 970- Brasília/DF
Favor entrar em contato para manter-nos informados sobre as iniciativas que estão sendo
tomadas de modo a garantir um diálogo consistente dessa assessoria com os
parlamentares envolvidos com a defesa das crianças e dos adolescentes. Estaremos
enviando informações sistemáticas permanentemente. Existe uma PEC l 71/93 do
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comentada no Informativo a que nos referimos no início dessa carta. Enviaremos na
próxima semana a relação de parlamentares que o apoiaram para que sejam alvo das
mesmas discussões. Para aqueles que possuem Alternex, por favor acompanhem o
debate e interajam conosco nessa grande articulação. Nosso E. mail: inesc ax.apc.org.
As crianças e os adolescentes desse país anseiam por uma vida digna. Sabemos que não
será jamais através da mudança de legislação e sim através de políticas públicas viáveis
que poderemos alcançar tal estado e o ECA exige vontade política para sua concreta
efetividade.
Por ora aproveito para enviar um grande abraço e desejar sucesso a todos.

Assessoria para Qu

da Crianç.1 e do Adolescente
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POR QUE É INTOCÁVEL O ART.228?

1

(Artigo da Revista Fórum DCA, No. 2/93)

A discussão em torno do rebaixamento da maioridade penal está posta no cenário nacional. As
forças conservadoras da sociedade e a imprensa sensacionalista batem-se insistentemente por
tal alteração, apresentando-a como a solução para o problema da violência urbana. A tese
vem ganhando apoio em amplos segmentos da sociedade, em decorrência sobretudo do
sentimento de insegurança da população ante à ineficácia dos poderes públicos no combate
satisfatório à criminalidade.
As distorções sobre tal questão são gigantescas e precisam ser corrigidas se quisermos ter
sucesso em nossa luta pela manutenção da maioridade penal aos 18 anos. A primeira grande
distorção consiste em pensar que os atos infracionais praticados por adolescentes representam
parcela significativa dos crimes ocorridos no país. Segundo levantamento realizados em vários
estados do Brasil, os crimes praticados por maiores de 18 anos representam cerca de 90% do
total. Assim, os adolescentes estariam praticando apenas 10% das infrações. Obviamente,
pois o problema de segurança pública e sua solução não se resume, nem pode ser centrado,
em torno das particularidades de fração tão pequena deles, ou seja, aquelas praticadas por
adolescentes.
O Segundo grande ponto que precisamos ter em mente é que essas forças conservadoras
insistem em confundir inimputabilidade penal dos enores de 18 anos com "impunidade", ou
total irresponsabilidade. É mentirosa a visão de que os adolescentes autores de infrações
penais não respondem pelo ato que praticam. Respo dem, sim, e o fazem segundo as
normas do Estatuto da Criança e do Adolescente/Lei 8.069/90 · ECA, sendo submetidos a
julgamento, dentro do devido processo legal.
No Estatuto, para o jovem autor de infração penal estão previstas medidas chamadas sócio
educativas, que vão desde a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços
à comunidade, liberdade assistida, até a internação, que é a medida de privação de liberdade.
A medida de internação, considerando apenas o aspecto da privação de liberdade, é idêntica
às penas criminais.
A grande distinção entre as penas criminais e a internação prevista no ECA é que a pena é,
perante a lei, basicamente um "castigo· que se aplica ao adulto que cometeu crime. Ao
contrário, a internação prevista no ECA, tem um caráter sócio-educativo ou seja, visa
prioritariamente à reinserção, do ponto de vista do trabalho, da educação e da cultura, do
jovem autor de infração penal na sociedade. E o ECA buscou esse posicionamento ético ante
a constatação de que o adolescente, como pessoa que ainda vive o processo de
amadurecimento físico, psicológico e emocional, merece, além de uma simples censura e
castigo da sociedade, a oportunidade de, através das medidas pedagógicas mudar seu
comportamento.
- Este artigo foi produl.i pelo grupo jurídico organi,.ado pelo Fórum DCA para subsidiar as discussões
no período da Re\'isão Constitucion;1I. Participaram dele vários juristas de renomada credibilidade como:
Dr. Paulo Afonso Garrido/Promotor de Justiça do Ministério Público de Silo Paulo: Dr. Vanderlino
Nogueira/Promotor de Justiça e professor de Direito Internacional/Ministério Público da füihia e
Universidade Federal da Bahia; Dr. Olympio de Sá S. M;_lior Neto/Promotor de Justiça/Procuradoria da
Justiça/Paramí: Dr. Fernando Amaral e Silva/Desembargt1dor do Estado de Sta. Catarinn; Dr. Jofio
Saraiva/Juiz da lnf.incia e da Juventude/RS além dos representantes dt1s entidades que intcgrn,·am o
Secretariado do Fórum DCA: Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua: Pastornl do Menor:
Rede Nacional dos Centros de Defesa das Criança e do Adolescente/Centro de Dcfes;i do ABC Paulista:
Rede Nacional de Núcleos de Estudos e Pesquisas/INESC
1
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As experíências decorrentes dos quase três anos do ECA(hoje 5 anos) índicam o êxito e a
eficácia das medidas sócio-educativas como o enfrentamento do adolescente envolvido em
ações delituosas, quando adequadamente aplicadas. A Constituição Federal, ao prever a
possibílidade de privação de liberdade ao adolescente infrator - rompendo com a hípocrisla do
sistema anterior - extirpou o equívoco daqueles que não distínguem lnimputabilídade de
impunídade. A inmputabllidade apenas afasta o menor de 18 anos do Procedimento Críminal e
seu sancionamento pela Lei Penal, porém o jovem não se faz irresponsável.
Na esteira da Constituição Federal o ECA impõe a responsabilização do infrator, sujeitando-o à
privação de liberdade. O período de internamento, no módulo máximo de três anos, considera
a condição de pessoa em desenvolvimento do adolescente e o próprio período de
metamorfose que caracteriza esta fase, faz-se apto - se adequadamente executado - a
reinserção do jovem à sociedade. Num paralelo com o sistema aplicável ao adulto - que
cumpre pena no falido sistema penitenciário, hoje resumido a um castigo - o período de três
anos de internamento é equivalente a uma pena de 9 anos de reclusão (que é uma pena séria,
comlnada a crimes de muita gravidade).
Por exemplo: se um adulto praticou um roubo a mão armada, a pena que vai receber, como
regra, deverá se sítuar ao redor de 5 anos e 4 meses de reclusão, observados os critérios do
Código Penal. desta pena, vai cumprir preso apenas um terço dela, ou seja mais ou menos 2
anos, dada a sistemática da Lei de Execuções Penais. Estes dois anos são em presídio ou em
cela, delegacias, sem o mínimo de condições para adequado acompanhamento pedagógico,
terapêutico e pslcoterápico, na companhia de outros piores adultos, com um histórico de vida
de criminalidade.
Já pelo ECA, se um adolescente praticar o mesmo fato, sujeita-se a uma internação, em
medida sócio-educativa, cumprida entre iguais, de até três anos. A questão não é de reduzir a
idade de responsabilidade penal, mas de cumprimento, em todo o país, das medidas que o
ECAQ prevê. Na maioria das regiões do Brasil esta prioridade do Estado Brasileiro não vem
sendo cumprida pelos Poderes Constituídos, levando à população à perplexidade. Onde
existem experiências adequadas em execução, como no Rio Grande do Sul, o índice de
reincidência entre adolescente e a própria criminalidade neste segmento vem se reduzindo.
Neste contexto, é uma falácia dizer que a capaeidade eleitoral facultativa decorrente do voto
aos 16 anos não compreende a idêntica responsabilização do jovem pela lei. As medidas
sócio-educativas do ECA, seja nas hlpótesés de crime eleitoral ou outros, não raras vezes
revertem-se de caráter de maior rigor do que o próprio sistema que atinge o adulto, fazendo-se
aptas a uma adequada resposta.
No caso de acidente de trânsito, outro exemplo oportuno - sem adentrar no mérito da
postulação das elites que querem a concessão da Carteira de Habilitação aos 16 anos - há de
se ter em mente que no sistema do ECA, a responsabilização do adolescente que causa um
acidente grave o sujeita às medidas sócio-educativas que correspondem até mesmo a sua
colocação em semi-liberdade, ao passo que o adulto que pratica o mesmo fato se sujeita, na
grande maioria dos casos, a uma simples multa ou a "sursis"(suspensão condicional da pena),
sem maiores interferências em sua liberdade.
Outro grande equívoco nesta questão da redução da idade é entender que ela se resume à
discussão de se o jovem sabe ou não que o que ele faz é errado, quando pratica uma infração
penal. Pensando-se assim, poderíamos chegar ao absurdo de dizer que uma criança se sete
anos deve receber uma pena criminal - em um presídio - porque ela sabe que matar alguém é
errado ou porque sabe que furtar o lápis do amiguinho na escola também é.
O problema não se resume ao aspecto do discernimento. O enfoque correto do tema é buscar
o que é mais adequado e eficaz à reinserção do adolescente Infrator na comunidade,
considerando a sua condição de pessoa humana em desenvolvimento, dentro da realidade
político-econômica da Nação, da própria falência do sistema penitenciário. A fixação da idade
em 18 anos vem se revelando em adequada solução de política criminal. O que falta é a
efetiva implementação das medidas sócio-educativas previstas no Estatuto.
')
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Rio de Janeiro, 28 de outubro de 1988.
Assunto: Entrega solene à Assembléia Legislativa
dás propostas do Prenário para· ó ·Rêg:1.1 ... .
· mente· Interrio-' cfzf Con·s'tituinte Est-acftiifl'fR'.i�·:t 9b r-,:,,::�H, .,,
....t
f' ' ·t..
Prezados Companheiros:

--

A partir da prómulgação da Constituinte Nacional, em 5 de
outubro, as Assembléias Legislativas Estaduais terão a prerrogati
va de proceder à elaboração da Constituinte Estadual.
Suas decisões terão profundas repercussões no processo de construção da sociedade democr�.!.� e�_, pela. qll�-�--��ta��:I�::L Por isso, é n�
cessá�io que os movimentos sociais se posicionem firmemente, visa�
do uma intervenção unif{"éâ-&a · na Constifu:i:=rite:,.: :E\stadual,. desde o
início dos trabalhos.
::.
·',\--'.
Este deverá ser, conforme nosso entendimento, a votação
de um Regimento Interno.
� uma fase de vital importância para
que os setores organizados da população garantam maiores espaços
para suas propostas, mediante mecanismos de participação formalmen
te consagrados..
O Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte dis
cutiu em profundidade essa questão e formulou as sugestões regime�
tais que defende para o funcionamento da Constituinte Estadual de
nosso Estado.
No dia 8/11/88, às 16 horas, as Entidades
que
compõem o Plenário irão à Assembléia Legislativa, com o objetivo
de entregar aos parlamentares as posições que defendem.
Ligue para o Plenário (222 9832), para subscrever o doeu
mento que entregaremos.
Para a ocasião
Esperamos voces no dia 8 de novembro.
estamos convocando uma coletiva à imprensa.
O ·envolvimento ju�
to com as eleições municipais nao deve enfraquecer a demonstração
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de nosso empenho efetivo na elaborição da Coristitú.inte Estadual.
fo presença de represen�antes oficiais das entidades torna-se im
prescindível, bem como a de cidadãos fluminensesque compreendem
a_importância desta iniciativa.
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Saudações,
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29/05/1987.

Cara conmanhei n1 e comranheiro,
Temos trabalhado tão intensamente riue mal nos sohra temoo para nos comun·icannos, via circu
lar, com todos voc�s, entidades e pessoas ligadas ao Plenãrio do Rio.
Em estilo teleqrãfico aqui vão as comunicacões principais:
1. Banqu"inhas dr. rtJa Dara iJ coleta de assinaturas relativas as em�ndas rooulares ã
Nova
Constituição:
• estã funcionando na Cinelândia, diariarnente, Ullli'l delas, ainda não em horãrio integral,
por falta de mais çiente p<1ra substituir no quadro de rodízio. Candirlate-se,
arranje
conhecidos rara dar uma manhã ou tarde por semana e cornunique-se com a secreta ri a do
Plenãrio (222 9f32),
• outril, corn funcion�rio do Prõ-tirmõria, estarã aberta em hori1rio integral, em frente ao
n9 46 da Av. Rio aranco.
2. Conli tês supra-Díl rt i rlã'ri o de bairro
Estão começando a sur<1ir com a finalidade de botar a Constituinte na rua •
• Rotafo00 - contacto Edson: 226 8P58
• Laranjeiri'ls/L.Mac�ado - contacto: Laura
205 44�1
• Zona Norte - contacto: Rosalina 571�919
• Ipanema deseja começar: contacto Rosnnr\ 2876480 - Vamos multiplica-los! 3. Seminãrios para anrofunciru11ento rlos textos das�i���!llP.'}..das EOnulares, no Estado do
Ri o de �Janei ro.
Planeja111os realiv1r nos 2 fins de seumna da la. qu-inzP.na de junho 4 sem·inarios, em
pontos
do Estado do Rio de Janeir�.
a) na re gião serrana (Petrõoolis, Frihur<10 e Teresõpolis)
b) na baixada fluminense (Caxias, S.João de r1eriti, nilÕpolis, N.Iguaçü)
41c) em Niterõi (abrangendo S.Gonçalo)
d) no sul fluminense (Volta Redonóa, Harra Mansa, I3arra do Pirai, Valença, etc.)

-

4. Lançamento de a 10un1ac; e1nendas
• no dia 19 de junho, ãs 18 h. o rorurn do Ensino Publico e gratuito farão lançamento de
de sua emenda na /\ssembleia L<?<1ishtiva •
• no dia '1- de junho, ãs 18:30 h. a coorrlenação da campanha d a Reforma Urbana, igualmente
farã o seu , na Câmara cios Vereadores.
5. /\s e111endas ponulnr�s riue es tw1os circulando
• Participação Popular - inclusive com cartil�a nara monitores • Reforma Urbana
• Refonna /\gr;Íri c1
• Oi rei tos dos Trpba lharlores
• Fnsino Publico e �ratuito
• r�ão ãs annas nucleares
Saürl.e (breve)
• Em defesa das Est�tais (breve )

Obs.: ê sõ buscar as folhas n� secretaria �n PlP.n�rio
6. /\TF.tlÇJ\n : Reunião extraordinâria no dia 2/06 - 19:00 h • - Loca l: Sede da F an,er j •
Pauta: Posicionamento do Plenãrio PrÕ-Partici pação Pooul ar na Constituinte face a camr�
nha das Diretas ã Presid�ncia da RepCThlica. De que modo noderemos contri�uir p ara que essa
camrianha introrluza e111 SP.ll conteúdo " r,reocunaçiÍo com a constituintP.?
Cada re presentante de entidade que compõe o Plenãrio � convidado a trazer a reflexio de sua
entidade sobre a r1'1%tão deixando bem claro que nosso "forum sõ marcha consensualmente res
peitando o nosicionarnento individual dr cada uma.

• 2.
7. S. O. S. fin n.11 CP- i ro
/\tingimos a fase mais aquela ele mobilização e estamos de caixa baixíssima. Lançamos apelo
URGENTE para doação emerriencial, em dinheiro, de entidades e püssoas que o puderem fazer.
A quantia doada noderã ser entregue ã secretaria do Plen;rio (Rua Visconde do Rio Branco,
54) no horãrio das 10 h. ãs 1e· h.
8. Campanha de 111obilização

lt

Marcamos uma data, 10 de julho, co1110 primeiro limite para a entrega das folhas do abaixo
assinado. O prazo final para entre<,1a dos abaixas assinados, a rigor, irã atê 15 de agos
to. No entanto não pode1nos evidentemente, esperar a devolução das folhas atê esse limi
te. Temos de ter tempo para conferi-las, contabilizã-las e or�anizã-las em pastas.
A nível nacional foi tirada uma coordenação das vãrias campanhas em torno de emendas pop�
lares. Nos dias 26 e 27 de mafo tc>remos reunião em Rrasilia dessa Coordenação Nacional,
em sala do /\nexo II, da Câmara do? Derutados.
Vamos com garra, dar tudo o que pudemos de nõs mesmos!
Grande abraço,
Regina Prado
Coordenador a/ P.J •

CONSTITUINTE
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Rio, 21/04/1987.

Relatõrio suscinto do E ncontro Estadual ocorri.do em 11 de abril de 1987.
L0(:al: Subsede do Sindicato dos Urbanitârfos, Av. Marechal Floriano, 199
Horãr.io: 1 o., ãs 18 horas

-

Constitu.inte� presentes:
kia .Mar..ia; Rattes - PMDB
Lysâneas Macie1 - POT
Edmilson Valentin - P e do B
Vivaldo Barbosa - PDT

-

fiesa do D:bate - Coordenação do Plenãri o
Regi na Prado
Chico Alencar
Wellington Henrique
José Chacon de Assis

1. PAIN.EL � AAÃLISE II: CONJlfHURA E CONSTITUINTE
Os constituintes fizeram uma anã1ise da conjuntura e constituinte colocando os p�
· · ··blema-s existehtes e a correlação de forças que agem na Assembléia Constituinte e se co
locaram a disposição para contatos, reuniões e .poss1ve·is apoios.
Ficaram definidos os seguintes pontos:
.. 1.1 - Reunião com Edmilson, menbro da subcomissão de Direitos do Trabalhador e servido
res pÜblicos s para discussão, principalmente com a ãrea sindical do Plenãrio so
b.re sugestões pertinente ao tema da subcomissão.

-

1.2 - Audiência Publica para entidades da sociedade civil da subcomissão de Direitos Co
letivos, direitos politicos e garantias, definidas com Lys·ãneas que é o relator
da referida subcomissão. Data e local sugerida deverá ser confirmada. Sãbado, 0.2 de
. mi,io, ãs 14 horas r_ia Assembléia Legislativa. Na ocasião deverão ser apresentadas for
malme.-ote propostas por escrito sobre o tema, sendo interessante que as entidades coor
denem este trabalho.
Foi
l. 3 - Ato Público com a presença dos constituintes da Bancada do Rio de Janeiro.
definido a principio que este ato se.ria no Dia Nacional da Iniciativa Constituinte Popular, com previsão para ocorrer entre 10 e 20 de junho e que teria como um
de
em
seus principais objetivos a apresentação e divulgação das "iniciativas" populares
curso.

2. AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO 00 PLENÃRIO E EXPOSIÇÃO SOBRE INICIATIVA POPULAR CONSTJTUINTE
todos
os p�sentes. Foi distribuído documento em forma de tabloide de quatro pãginas. impre�
so pelo CREA-RJ, que trata de.talhadamente da Iniciativa Popular Constituinte. Exemplos
deste tablÕide podem ser obtidos 'na Secretaria do Plenãrio pelas entidades e
pessoas
interessadas.
Foi feita explanação sobre o tema por Regina Prado e amplamente debatido por

3. PLANO� MOBILIZAÇÃO PARA O ESTADO DO RIO CE JANEIRO
Além das atividades definidas nos itens 1.1, 1 .2, e l .3 chegamos ao seguinte progr�
ma de atividades:

-2-:

3.1 - Inauguração do lQ Painel (Mural) "De Olho na Constituinte", na Cinelândia, no dia
24/04/87 ãs 17 horas, porém devido ao feriado da Semana Santa e por posterior av!
liação da Comissão Coordenadora do Plenãrio, poderã haver pequena postergação.

3.2 - Entrega oficial aos constituintes de textos de Iniciativa Populares:
a. [X) Plenãrio: recanismos de Participação Popular
b. � vãrias entidades: Questão Urbana e Transportes
Dia 28 de abril, .terça-feira, ãs 15 horas, no auditÕrio anexo 4 da Câmara dos Deputados.

3.3 - Lançamento das primeiras campanhas de assinaturas, previstas para o dia lQ de maio
nos Atos Públicos Comemorativos do dia em programação pelas Centrais Sindicais.

3.4 - Grande Caravana a Brasília organizada pelos Plenãrios Estaduais e pelas vãrias e!!_
tidades responsãveis pelas diversas iniciativas populares constituintes que logr�
ram obter as 30.000 assinaturas no minimo, para entrega, em conjunto dos abaixo assina
dos. A data serã em tomo de 20 de julho.

3.5 - Seis e meia na Constituinte na Câmara de Vereadores.
A programação esta em curso devendo no Rio de Janeiro ser fechada a curto prazo.
Período de realização: maio/junho.

-

4. PROPOSTAS OE ORGANIZAÇÃO PARA K>BILIZAÇAO

_4.1 - Criação de Comitês Pró-Participação Popular na Constituinte de Bairro, de carãter
suprapartidãrio congregando Associações de f.bradores, zonais de partidos polítj_
cos e entidades locais. O objetivo é promover debates e atividades descentralizadas e
ocupar o espaço da rua e do bairro.

4.2 - Equipes volantes com a facilidade de debater o conteúdo das iniciativas populares
constituintes em curso nas comunidades e comitês de bairro.
5. MOBILIZAÇÃO NO INTERIOR DE CADA ENTIDADE VISANDO A AMPLIAÇÃO 00 mvnENTO
Objetivando direcionar seus associados ã debates e a coleta de assinaturas.

6. A reunião do Plenãrio Estadual-R�, seguinte ao Encontro Estadual foi realizada
no
dia 23/04/87 ãs 19 horas na FAMERJ. O assunto principal da pauta foi a preparação
do 11 lQ de maio". Qualq_uer informação sobre o assunto proc_urar. a Secretaria do Plenãrio.
(Rua Visconde do Rio Branco, 54 - 4Q andar - fone: 222 9832 - das 10 ãs 17 horas)

e

-------

7. Prõxima reunião serã no dia 07/05/87 - 19 horas - auditório da FAMERJ

8. � �ti� do dia 30/04/87 pegar na Secretaria do Plenãrio as folhas de subscrição ao
abaixo assinado do M=canism� de Participaçaó Popular.
•

1

•

•

9. Estiveram presentes a esta reunião·81 pessoas ·representandQ as seguintes entidades:
·R.C.8., CEDAC, ASFEEMA, S.B.P.C., C.M.P.U., C.D.H-V.R., IACTA, FASE, UFRJ, CUT, CEPEBA,
AN.DES, CREA, UNE, Rev.Ret.do Brasil, Ass.Prof. Emp.Dorresticas, Articulação do.solo ur
bano; Sindicatos: Arquitetos, Engenheiros, Químicos, Urbanitãrios, Jomalistas; FAMERJ,
e 11 Associações de Moradores filiadas a ela; Comitês: de Volta Redonda, Moquetã, São
João do Meriti, Colégio; Partidos políticos: PCB, PT, PDT; Municípios: N.Iguaçü, Nite
rõi, Volta.Redonda, Petrõpolis, Duque de Caxias, Mage-Piabetã, S.João de �riti.
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PLENÁRIO NACIONAL
PRÔ·PARTIClPAÇÃO POPULAR

�'10 Plíi PARTICIPAÇM) POPllAR NA CONSTITUINTE / RJ
Rio de Janeiro., 03 de abril de 1987.
Companheirost

Estamos atrayessando .. um momento decisivo do processo. Constituinte.
muito esforço. conquistamos o.direito da sociedade civil organizada,
apresentar_ diretamente ã Constituinte suas propostas. desde. que subscri
tas por 30. 000 e leitores. Trata-se a.gora de organizar nossa . participa
ção.
O Plenário Pró Participação Pol?ul ar. na .Constituint'e/RJ, fo.rum. que
congrega o movimento. popular. atraves de suas. entidades.• visando uma a
tuação organizada, re.,lizarã no próximo sabado, dia_ . 11. de ab.
ril um .encon
definir
tro que tem por objetiv.o •. fazer um balanço de nossa atuaçã·o e
·�·
uma proposta de mobilização.
Para que sossamos tomar conhecimento de como se desenvolve o traba
Com

lho na�ASSBMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE convidamos. par.lamentares de di�
versos partidos para participarem do encontro.

S DILFUNDAMENTAL IMPORtÃNCIA QUE SUA ENTIDADE SE FAÇA
NESSE ENCONTRO. QUE TERÃ A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO:

REPRESENTAR

1-,. "- Painel de análise de conjuntura e co·nstituinte;
2- Avaliação da atuação do Plenário, dos esboços .de .projetos já prepa
rados e exposição .sobre a INICIATIVA ·POPULAR. CONSTITUI�TE; .
3-

Plano de mobilização para ó· Estado do. Rio .de Janeiro.

ENCONTRO DO PLENÃRIO PRÕ P�RTICIPACAO
DATA:

11 de abril

HORARIO:

LOCAL:

9:00 às 18:00

Sindicato dos Urbanitâ:r.ios -

POPULAR NA CONSTlTJJt�TEL&J:.

Marechal

Floriano,199/7 9 anda:r

Informações
Tel.: 222-9832.
�

�42-9693 i tarde

Plenário. Pró Participação Popular na Constitui�tetTU
ConatitulntB sem povo n6o orla nada de novo

•

Secretaria Nacional de lntsrcomunícaçâo a/e de FAMEAJ
Aua Visconde do Rio Sranec 54 Rio da Jar1eiro flJ
CEP 20060 Tel. (021) 224'&586

-

Constiti1inte sem ..povo não t�ria nacla de novo
'

.

.

ENCONTRO PLEUAR O
.

PR<>'- PARTICIPAÇA

POPULAR

NA CONSTITUINTE.
,

���ffi\[Q)�
{l iJ @t ú\\lfK<ll Ib
[p)� � &\� ��&)
•

ijl�IKll-PAINEIL COM CONSTITUINT�S DO RIO
�

''ODNSTITIDINll E A CONJUNT0PA"

TAi.ii • MONTA6tM DO PI.ANO � M06IU2A CM>
I

i@�it· SINDICATO POO URBAHIT/ÍRIOS
M� FL.ORIAHO N9 199/PANVAI(
R\O DE. :TÃNE\FCO

'IENHA PARTICIPAR •JNtORMAÇOES.ZZZ 9832

�SEM POVO

·9

26 de março de 198 7.

NAO CRIA NADA DE' Novo·

•(

Aos Sindicatos,
Comunidades e +grejns
Caro (a) Compartheiro (a_)
Como você .vê, o tempo está correndo e a Assembléia Nacio11-al
Constituinte acontecendo. Porém todos nós ainda temos um grande trabalho a
desempenhar. Já tem muitas Cqtegorias se unindo para fazer pressão. SÔ com a
pressão Popular conseguiremos passar êlgumas propostas. Caso contrário a No
va Constituição será um desastre.

e.,:.,

_ .

1

Muitas entidades e pessoas e nível nacional já estão orgazadas no "PLENÁRIO PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE". Você pode ju�
tar seu esforço com as 600 entidades que já estão organizadas neste plenário.
A nível do Estado de Goiás tumbém já existem várias entida
des que vem se' r'eunindo e vendo formas de todos os trabalhadores poder part!_
cipar e saber o que vem acontecendo �os ·trabalhos do Congresso Constituinte.
Queremos passar aqui algumas informações:

-

1) - A CPT Regional Centro Sul de Goiás juntamente com o '
Movimento Sem Terra e a Secretaria Rural da CUT enviaram p�
ra os sindicatos, comunidades e Igrejas um folheto com Pro
com o
postas dos Trabalhadores Rurais para a Constituinte,
· objetivo dos traQalhadores se prepararem para uma caravana
a Brasília em data ainda a ser definida.
2) - As entidades que desenvolvem o trabalho da Campanha N�
cional de Reforma Agrária. Estão encaminhando uma proposta
de 17 itens às lideranças dos partidos para obter apoio. O
portunamente enviaremos a vocês o projeto, já com a propo�
ta do abaixo assinado.
3) - Com muito esforço do Movimento Popular, foi aprovada
a possibilidade da Participação Popular na Constituinte. E�
sa foi a grande vitória obtida por todos aqueles que se mo
�lizaram exigindo a participação popular na Constituinte.
O documento que est�mos enviando, explica como participar.
� importante que todos leiam com muita atenção porque vamos
ter vários encaminhamentos que precisarão ter resposta urgente.
Queremos lembrar a todos que procurem a sua entidade repre
sentativa (sindicato, Central Sindical, Movimento popular, comunidade, Parti
d� para acompanhar e participar das mobilizações.

O momento de maior mobilização e pressão em Brasília deverá
ocorrer no fim de Julho e agosto. Por isso precisamos, desde já',' ir nos org�
nizando.
Entidades de contato rio Estado de Goiis:
1) - Diocese de Goiás - Nelo Bononi
Ca�a Parequial.
76.150 - itapuranga-- Go.
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Depois de dois anos de luta persi�½�n�ê das entidades e pes
r
soas _q1:1e· integram os Plenários Pró-Participação· P�t�i1\L:>n�
:Constituinte, ob
.
'
L
tivemos finalmente uma vitória: Foi incluida no Regtmento·· ·Interno da Consti
·.
, .. n.i·
tuinte a "Inic�ativa Popular".
''

9

)

Depois de adaptada aos termos do Regimen�o Inte-�o em discus
sao, a proposta foi apresentada como Emenda (de N 9 942) a esse Regimento, p�
lo Senador Mário Covas Jr. (PMDB-SP) e pelos Deputados Brandão Monteiro(RJ)
em nome da bancada do PDT e Plínio de Arruda Sampaio (SP), em nome da bane�
da do PT. Acolhida pelo Relator do Regimento, Senador Fernando Henrique Car
doso (PMDB-SP), com algumas modificações, a proposta foi aprovada pela Cons
tituinte, conquista inteiramente nova na nossa história política.
A

f: !

R E D A Ç

Ã

O

A D O T A D A

A proposta de "Iniciativa Popular Constituinte" foi incluída no Regimento •
Interno da Constitui�te nos seguinte� termos:

·e

"Art. 23 - Fica assegurada, no prazo estab elecido no§ 10 do artigo anteri
or, a apresentação de proposta de emenda ao Projeto de Constituição, desde
que subScrita por 30.000 (trinta mil) ou mais eleitores brasileiros, em li�
tas organizadas por, no mínimo 3 (três) entidades associativas, legalmente '
constituídas, que se responsabilizarão pela idoneidade das assinaturas, obe
decida.si as seguintes condiçõe�:
. ,.
:

I '

i .�)

t' • • :

,· J : �

•

I - a assinatura de cada eleitor de-ver,â .se:r ,acompanhada de seu no
me completo e legível, endereço e dados -identificadores de seu tí
·tulo eleitoral;
II - a proposta será protocolada perante a Comissão de Sistemati
zação que verificará se foram cumpridas as exigências estabeleci
das�·neste artigo para- sua ap:i;:esentação;

III� a comissão se manifestará sobre o recebimento da Proposta'
dentro de 48 (quarenta e oito) horas da sua apresentação, cabendo
da decisão denegaróri�_recurso para o Plenário, se interposto por
56 (cinquenta e seis) .;çonsti tuintes, no prazo de 3 (três) sessões
contado da comunicação da decisão à Assembléia;

tv·

-

a proposta apresentada na forma deste artigo terá a mesma tra
mitação das demais em�,das, integrando sua numeração geral, res ·
salvado o disposto no parágrafo seguinte;

V - se a proposta receber, unanimemente, parecer contrário da Comissão, será considerada prejudicada e irá ao Arquivo,
salvo

.

.. .._2.--. .. ". -··-'•'
'
se for subscrita_por .um Constituiute_,-�c:as-Õ ·em que ir.a a 1-.Lenârio
no rol das emendas de parecer contrário;

·-· ···---. .

1,

·····- .

\

,..

, ., q

. � ç.

t

, •

r ' ..

VI - na Cpmissão, p�dera �sar da palavra para discutir a proposta, pelo prazo de �O (vinte) minutos, um de seus signatãrios,para
esse fim indicado quando da apresentação da proposta;'; j ·
VII - cada proposta, apresentada nos termos
deste artigo, deve: •. '
• f •• •
-r a circunscrever-se
a um único assunto,· in'êlependentemente do nume
; .
ro de arti��iI,· �ue contenha;

.. .

;.� '

' i!
'.,/

'fl! �

VIII - cada <�[eitor poderá subscrever, no máximo, 3 (três) propo�
tas.
..·. T• .•.
)- ,.
,.
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o
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Para situar me1hor a "Ini.ciativa Populc1;_r 11 no processo constituin
. te, vejamos como este se desenvolverá.
O Regimento Interno prevê cinco grandes etapas:
- 19

'r. ·.,

formação de �ito Comissões Temã�icas(cada uma se subdivi�
<lindo em.�rês sub-comissões) e uma Comissã�. de Sistematiza
ção. Estas Comissões Temáticas terão sessenta.dias para apresentar sua� propostas.

-

J :•

•

- 29

-

,
- 39

-

••

:. t

1'

, ' !

j

f ' :; .�

I

1

' 1

- 49

-

- 59

-

•

a Comissão de Sistematizaç;ão compatibiliza as proposta,$::'
das comissões temáticas, elaborando então um Projeto de'
·cbnsti tuição. Ela er
rint di_as :iP .r- fazer esse t abal •
� �
•
�
� �
� _
�
o·'Projeto de Constitu1. çao vai a Plenarto; para ser discut �
do e receber Emendas. Esta etapa d�ii quarenta e cinco dias,
sendo que as Emendas ter�o que ,s�:r,:tl--rr:çesen,tadas nos seus '
trin�a-pt�meiros dias.
, f"I 1,I
a Comissão de Sistematizá·?ã"ó: é·'st
' uda as éríi'elf.das apresenta
das,. 1.e ap.-resenta um nov.o,!,.Projeto de Constit��ção, num pra
z·o •:de vinte e cinco dias.
o·�j���to de C�n�t{tuição volta ao Plenário para discussão
e votaÇã (:' , :éJii� dois turnos. Não há pr iJ.ZO estéibelecido para
.
.
'
,-; í:
-- . ;. . ....
essa ultima etapa, salvo no j que se refere ao trabalho da '
Comis�ão de�sistematização!entre os dois turnos (dez dias) e
ent-re o :sé-gundo turn_.o: ..e a v0ta.ção da r.edação final (cinco
dias)•r
1

"

: t (1 '., i

,I

. i!

f

1

-

- ir:

+

l ·' ,

,i<• .· ,

--J r t �; ,.., ! , H: i
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)
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E M rE. N D A S

''

"Iniciativas Populares" '
sob. .a forma deOJH(l
As ·Emendas ap-resentadas
. : ''
.
pox:_tanto ser a(assim como 1 ·as· Emendas ·em geral, d�t 1 Çonst\�u�}:1J1eT)! poc;ler:ão
.
presenta�a-s · nos trinta primeiros .q.:h�s_çl,8i 0 �;;:, 1 �apé¾r�, �st� é ��T-::�to a 1 9 re
_1
no I'lenârio.
dação dd·Eiójéto de Constit,uição s� .encontq1_�11} çliscu�são
.
·1

i;.CJ �:·" ··
',,� i .�.n

i

, •• 1.· ..... ,. :··r,, ··;:, .rr1

-

l'

·!':Ma'.s . o parágrafo 11 do q,{;½�Slj ,_:pr�y�\ � ::; ab�e outra possibilidade:

�; ÍJ Âs I Assembléias Legisl'.a ti vás;,'. ; Câma:Iia: . de , V,E}-readores e aos Tribunais bem como as entidades representativas de segmet o s da�sociedade é fa
cultada a apresentação de �ugestões �onte�d o matéria constitucior..al, que se
41Jtrã_o 1 ,r.���tidas pelo Presidente da Assemblé:i-a'.---à-s-.�iespecti vas Comissões".
.
. _
.
, . ·�u sej�, nada i�pede que as prop:o$tas elab?radas_ s'e_j'a;di apresent�
.•
.,, ..
. ,/J-' ··' -1
"1· 1,.,
as 30. 000
das às, ,Comissões T-�mâtic�s .. já na . 19 etapa, 'án'fl.�?1 de___ sere_m colhldas
11--; .:·n, . . ·. . · Oiil.lrli::
..·
.
2 ,.. ÍJ, J'' '· '-· ·
•
,.
. , :r
1·r:; 1 na
assina:ttirfir·, qµf\, Pt� fhtirã_ o que. elas entrem é:'ômo · "Iniciativas
Populares
,
O :: .1 ;
. ' l. ::O: b .l :; fT :�·
3 9 et fl:P a. 1:,, :�, w ·:· .1 i
.... :� .
Mais ainda: essas propostas jã poderão ser defendidas nas C o mis... fr,
soes TemátJ11fs, uma vez que o artigo 14 e�.� �elece:
-�
é!-, A •.(oit o ) r,e4-D;loes
,.- fll!As Subcomissões destinarão de.. �, (c
, inco)
.
para audi;nci�· das entidades representativas de segmet;� -�a sociedade, de· :r . .1,...
.
.
>: .
1t_ ado aos seus traballios,· re·ceber as suvendo, ainda, durante o prazo de-st_1n
l()·t:
::,., ri!'/) i'
·'
.. '..:;·-'.
Co.missão ."
gestões- encaminhadas à Mesa ou
..
,
''
.1 ,

'

1

•.-·.·

j

'ã

A

E S T R A T Jj G . IA

:

't '

• , )

J•,.

·", .J' r r _..;

A

·' .i

: 1 ., 1.-.

, . l iiF;�;-i c,q

Considerando.essas possibilidades,. parece aconselhável:
!

(

\

f,

•

t

1 - Elabora·;-;..,:p���osta d�r�iii:..�-�-: ·no mâx f�o, os trinta primeiros
dias da 1 9 etijpai (ou seja, p,r9?;ª�Nlmen;te., 1 a-tê o d�ªmts de abril).
-=-

2 - Aprese1Ü&t1 . � proposta à • �e rsa::'dá As·sembl'éi'ã'; para:.1 qu� ela a e�
caminh.e. à C<ll.inits:são correspoI).!den.fé;.i e aguardar (pr-e,�s;.:i;.onando para
c-hamada da Subp.O!lli�.s,ã.o Pçi..f}\;1�ma
inqui'e. i1s:s.or: de·•·.;\/ fato aconteça)
: ..i ·Jq r . dra:s ,. 'atrdiê�c,i as que ela pro-gr9-ma.r.
.
I' íi' 1 V · '! .1.:Y ;A.ó� rrfe�rlfo tempo, c�rriêç·ar a colet'a das 30 .;000 as·s iná'turas.
A. me
-t
�ri�·!·
:fdida· ..t�Jil que r0,, .n úmero d�,1 ;a?..sinaturas coletadas .for a1Jmentando, es· �ato, devidamente . .1!1P.J'ticiado, podera influir �,na s,ubcomis�,ão pat:e\
ra qu.€.i .�la j� incorpore .. � proposta.
. · . , ,.-.1.

ª'

• ·1

.: .. •

-

1 ! 1',j 1 .

4' -

Uma.i:..veZi;1_coletada;fi'1,a.S 30. 000 ass1naturas
- , a p-r:0posta poderá ser
9 eta
aprese.n_tf�·aa re·Mes1a:· da.,<As-sembl-éia, ,nos 30 ·prim�llos dias104
>!1 'J/ll:
,

] I

f 1:,

.

fl �

- 4 -

1

••

pa (ou seja, provavelmente, até o dia 15 de julho), jâ como "Inir , 1.
•,
ciativaPopular--Golf'stituinte" e não
ma..i.s como uma simples sugestão à� Comiss-ões Temáticas. Se,essq. pxop�_pta já tiver sido a.
. ·- .
--proveitada pela Subcomissão e pela Comissão de Sistematização, sua
apre�sentação como ·30. 000 ass,ina
. t'l,lr<;l,S, ,-8; aj udari./tii·ir.i�; [r }}provada em '
Plenário'. S
- e ela não tiver..sido,! aproveitada, -�(em%: q, r:mo1 . 1�nto de -�!!
. )
tensificar as mobilizações.,· para .que aCa missãq q.e Si_
_ stematização
a incorpot'-êbna·segunda redação doProjeto
de Const:Ltuição.

·_t.

�

.,

Como se vê, :'0s prazos. são· e:?_C'ttr.emamente cur�os. Precisamos começar
imediatamente i a pos 0rganizar para utilizar a Iniciativa Popular
Constituinter�··:i, .. i, ;.
...

POR

'

i

"t

/.

,.,,i •

O N D'E

•

..

1

• I" ••

COM EÇAR

Os organizadores de cad� proposta precisam começar pela escolhà.
,
'
das,'
entidades
que
a· apresentarão : ( ''!issumindo a responsa·bilidade pela idonei1,,. ,,.
daq� das assinatu:ras' recolhidas.· Devem ser no mí'nimo três, mas quant.oi m�il:$
1 11
entidades se reun'irel!?\in' torno d·e · uma prop-osta mais força ela terá · e· . ma
is rápida será a coleta de assinaturas, se todas se colocarem em ca�po pa.
••
ra obtê'- las.
i . ..
• ... I � . ; '-

'

Isto implica,evidentemente, eni que a elaboração da p1:i·o1p-01s,ta .seja
feita com a participação das entidades, para que elas assumam efetivamente.
1· 1opu:�,n·i '
N'6'�·momento da apresentação da propos t
· â: 1 como "Iniciait,i;vaP
��sas entid'ades deverão provar que estão legalménte ccm:s-t- ituidas.•. Os docume�
tos correspondentes (estatutos, atas em dia, registros ·div'e·rs·os), devem ,estar
portanto previamente preparados para evitar que a emenda não possa ser enca
minhada ou aceita pd� falta dr--�sa dpcumentaçãor
·n

1

e

À' D E F ESA

D A PROPO STA
-

.i

Um signatário de cada proposta poderá defen9-ê-1,a, c;l:µ
rante 20 minu
' ..
tos,. per�p
_ . te a Comissão de Sistematização (ver inciso VI do Art, 23) •
. . ·r, ..

0-: nome desse signatário c;le.v.�-r� ter s.7;9-.<?; �ndicaR-i?·· previamente, no
momento' da- :apresentação d,a propo,sta.. l'J.J i�\�çplha -�everâ, nç1._t1:1ra�:�ente recair
para que '
sobre pessoa com capacidade e eventual�YDi!-�- ... b.?'stante pr�stíg i�:r
_
essa., .oport,
u•ni,•.çl•ade seja utilizada com• a �1aior eficiência possí;�l.
•
• • i : .-i

•

; (.J .J

· :')•{ir •

1 1ii

• .-

-�
...,>111' i Se a, proposta ta_mbém. for e}\cam��h�.PJ!·,,;SPmo �ugestão., 1na 19 etapa,
·
;·,evan:tualmente .essa mesma pe..,��9a _poder� .J¾Jllar e�·Jfl?_me dos sign�tários, nas
audiências da Subcomissão co_r,r_.e�pon,deDrte.
., .. · ,, ; ;
··'·
t . ,
Seria aconselh�vel: q:ue já_ no lan,çam�f't��.}a c�J�f�- de assinaturas
_ '
essa refe. se .nome· ,seja conhecido, para que
os subscri t{,,o,..:r;:,e�; ten}).,qp}. "t;�mbém
- .es·
, !
1

l-(.

-�·\� .

.;

•

•,J

{,

•

1

'/ (�

.•

1

f

.

.

..
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rência

•

e saibam quem vai defender sua pr oposta junto aos Constituintes.
C O L E T A

A

I ·• 1:\

D E

A S S I N A T U R A S

Pg.r a a coleta de assiri�5uras, hâ duas difiç:uldades .�mportantes,
relativas .a ex�gên�tas. p��feitame�5�
verificáveis.pela Mesa' da Constituin
te:
. ·., íf �i . ' . -· ')
,:
A-p
r
imei
r
a
e
a
9brigató_
r
�1=:d_ade d� fazer figurar o nome completo e
· ·,11 1
leg
or , aléf!l do s dados identificadores do
. ·- ,e. ;tJ.�1 r�ço de e.ada subsc. r,tt
· -Í l'{el ero
. ..
.
seu tÍ:t(tll:O·:de_
eJ�:j..
,
to.
o
1
�·:
�v,
,c;:
r
�ção,
zona e se�ão eleitoral'. municír (númer
.
·
·'
pi01 .e.Esta-do . da:rf-�·sl:fJ ração) . l sto exige o máximo de cuidado na coleta. A fal
ta de algum.; ..â;,e-sse.?· dados p.ode, .inva,Íidar a·�s,inaturas e eventualmen. te toda u;a
·
proposta.):IlO.ir 0. y�r oaJad9, dad;?�:>; ;f;i'sos, além de inv�i-idar .�· P ��osta·. cr ia
: t
rão, sér.i;o:s:: ·probiém:é\:.f par a ,.a,.s. entidades que a apresenta_m . E c9}1�? .nem todas
1
r,
as.. ·pe.:sJsoa....s carre·ga,-ro i consigo seus tí t., .u�os de eleitor, valeri·.a. °'�i' P, ena lança
.
r1;r;. :,L- - ..
por todos os meios possíveis, campanhas do tipo: "Cidadão 30.000
Seja Cons
ti,tuinte / carregue .e:o nsigo s:eu título de eleA tor e assine seu projeto".
,,
. .
A segunda dificuldade é o fato de que cada cidadão poderá assinar
no máximo três pr opostas. Isto exige que a pessoa tenha conhecimento das vá
rias propostas que estar ão sendo apresentadas,. par a escolhe r as três que as
sinará.
, . ·t .• ·j rr,
'
��Jntu��r�, Sem pretende r re�tringir. a iniciativa da populaçã� �a elabor ação
.
.
(),,
'
'" rde :·pro pqstas, as delegações _d,e Plenário � que se reuni�am em B rasília p ropumenos cinco pr oposze�am que as çn�idades da soci�dade · civil elabo rem ·pel�
f·.
tas mais gerais, em torno dos seguintes assuntos:
-- Direitos dos Trab�l�addies�
- Questão Agrária·
.
;'
;i:, OJ'
,·_
Que'stão Urbana '_ !
+

•

.

. '-,:

"" l l

•

•;

• '

l

• •.

•

'

.

1

•

r

.

'\';

l

-

'

'

•

J

•

'

J

'

•

•

•

'",.

- Informação e meios d� coiliunicaçã� de massa�
- Instrumentos de participação Popular
- .
J ,, :
.
A quinta · (:instrumento's de partic:i.pação -popul'ar } será assumida peléYs p róprio s plenáribs, sugerindo.-se que,: das· três assi
, n_adas por cada elei
i
- tância par a o .aper.fefço ;imentp
tor, uma delas seja 'essa ,' dada a sua -impor
pos_
te rior de uma Cdhstituição que pode: ficar· aqué_m:, das expestat:t1vas.

Frente a essas duas dificüldades, torna-'se netessario um amplo tr�
baÍho de'. �sclareci-�ento' poli tico
iri'ftir�içã8'1-f 2Espera-se 'que' os meios de co
municação de massa que apoiaram a* "Iniciativa Popular" ajudem no esclarer ;"'\
r rr
· s'tént'es. Mas· cabe aos organizacimento dos e leitor es s·obre as propo·sti s e·xf
dores de proposta.-s a responsabilida.de maio.r nesse tn1ba.lho_, para que a subs
cr ição das mesmas seja séria e consequente.
..

. .

,

.

1

,

J

·,

·

1

•

·e

1•

'

( f; ,. .

:· './

• , ,..

•

1: 1 ·;

'

....

• <. ,. 'J rr ;. :.

··. ' �
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: r

As listas para coleta de a'ssinaturas 'são o documento básico da "
Iniciativa''. e preciso portanto que sejam bem preparadas. Seria aconselhável que cada fol�a contivesse, na frente, um cabeçalho impresso indica�do
.
.
o assunto da proposta, o� nomes e endereços das entidades que se responsabi
lizam pela mesma, eventual .,rente o nôrné'"'do signatário que irá defendê�:}-a,
e uma menção como por exemp_lo a segúiiite: "Subscrevo a proposta:, F.rP�pd�zida
1
.n.9 verso da presente folha', ''a ser J :apresentada à Assembléia N_si-cional Cp_nsti1
<
' :�tuip.te,,, nos termos do artig\{ 2'3 'i:fiJ,.� eu regimento Interno, como .Em�_;_da. ao Pro
, - jeto de Constitui
_ ç_ão apresen't'á5.o' ::-p-ila Comissão d.e;�Sistematização, sem prejui
n
.
· ·eus itens já t-e-rem sido . incorporai�.s
rr;-1rr ZO da possibili� �\d�- �e alguns-"� � "s
.
�:'' .l 1 1·�-� projeto". Em S.r�ut.
da1 deve ser· previsto espaço·,, pararas assinatur�.s e�
.
"I;g. as, ,µemais indicações º(nome completo' endereço e dados do título çl� elei· ·
. tor).
·:.,;n r ·
· .. !.,,,, 't,H);'verso de cada folha seria entã9 impresso o texto completo da
;.) \i ... : ; i
� • •1 �I1 •
proposta. ··: t'.O:,; ;
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1t, "Iniciativa Popular" foi incorporada ao Re-gi
: mento Interno da '
de C9n.st
. intes com
Const.ituiJ?Jª
. i.tu
. porque contamos com um número sufioiênte
J I
I �·
prometidos com as causas popuiares. A plena utilização dess.e ,:i1r?.,VO!i�\n.strumento exige agora que seja estr�itada nos�a J ã�inaça com es�es .Con�tituintes.
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'

'

', . í
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Em primeiro lugar, será impoi-�2.nte =onseguir a adesão de pelo -nos 56 Constituintes dispostos a interpor recurso, se a proposta não for re
cebida pela Comissão de ,Sistematização (ver inciso III do artigo 23), ou a
reapresentar a prop�sta, no caso previsto no inciso V.
- •:

Em segundo lugar, _ esses Constituintes devem ser convidados a partiéipáF da campa.n-ha. d� c_9leta de assin��uras, Jtmto_ aos seus eleitores.
; íf í' ()) i �
relacionamento en-:E em terceiro lugar deve ser mantido
. estreito
< ·.,, f \ i '
� '�
tre·os organizadores de cada proposta e os Constitvintes
que a apoiam, para
; ��:. n
,
,., q''e de' um· lado: estes .possam intervir com eficiência na discussão em Plenário
� de outro·•os,.organi
- zadores sejam informados da necess:i<l'ade e da oportunida
1
1 seja aprovaêi'ari
de de niobi:j:lizaçã0.. dos $�gna tá rios para que a pr
1
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PLENÁRIO NACIONAL
PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR
PLENÃRIO ESTADUAL/RJ - BOLETIN INFORMATIVO NQ 01

Rio, 24/03/1987.

PARTIR PARA AÇAO
Alô RIO, alô Baixada, alô Interfor.

-

Alguns mecanismos de participação popular foram conquistados no Regimento Interno da
Consti tui nte.
A possibilidade imediata
de apresentar
propostas nas siubcomissões e de defendê-las
.
.
em audiências publicas, alem da "Inicia_ tiva Popui"ar Constituinte" que permite a pr2_
posição de emendas sobre assunto c�nstitucional desde que subscritas por no minirro
30.000 eleitores, abrem boas e concretas perspectivas de mobilização.
O principal trabalho do Plenãrio Prõ-Participação Popular na Constituinte, autor des
sas propostas, consiste agora em traçar um plano de ação, com calendãrio bem estrutu
rado, para aproveÚar de todos os �omentos ·de par.ticipação abertos ã sociedade. Para
isso estamos convocando não sõ as entidades, movimentos e pessoas que jã. frequentam
o Plenário do Rio de Janeiro corno aqueles que, diante disso, desejem, doravante, pa.!:_
ticipar de uma nobil,zação integrada visan�o estreito entrosamento_ éntre Capital ,Baj_
xada e Municípios do Interior.
Pretende-se que a montagem desse plano seja feita a partir da contribuição de todas
as ideias e recursos humanos. Nesse sentido programallkJs duas grandes rel.DliÕes, no
mento onde se deve fazer o m.ãximo esforço para estar presente.
- A primeira delas, no dià 2 de ábril_, 5a. feira, ãs 19 h� na sede da FA�ERJ (R. ·v;s
conde do Rio Branco, 54} serã para que as entidades e movimentos tragam propostas
concretas de como, em seu interior, pretendem desenvolver.essa campanha de
. mobiliza-·
ção, atingindo seu quando de sõcios, e de como se disporem a, desde jã, se programar
para abraçar a fase mais coletiva de mobilização.
- A segunda, marcada para o dia 9 ·de abril, 5a. feira, no mesmo local e horãrio, p�
ra traçar o plano integrado de ação (datas� publicações, cartazes, eventos, etc)�
Informes serão
dados sobre: publicação de uma cartilha "como se utilizar da iniciati
.
va popular da constituinte", o "SEIS E MEIA na Constituinte", o projeto dos painiis
"DE OLHO na Constituinte", sobre o andamento dos textos dos cinco ou seis temas de
"Iniciativa popular Constituinte". que o Plenãrio Pretende fazer circular, a . nível na
cional, para coleta de assinaturas.
•
Desde jã ir alertan.do:
• cada eleitor só pode subscrever 3 11 emendas11 ;
nenhuma assinatura deve ser colhida sem o preenchimento total das exigências requ�
ridas: nQ do titulo de eleitor, zona eleitoral, seção, município e Est�do;
os textos de cada "emenda" têm de ser assumido e .as listas de assinatu.r�s organiz!
das por no mínimo três entidades associativas legalmente reconhecidas.·

.

-

CONSTITUINTE

PLENÁRIO NACIONAL
PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR
/RJ , 19 • O3. 19 8 7 .

3a. REUNIAO DO PLEN�RIÓ ESTADUÂL DÓ RIO DE JANEIRO

Estivera m presentes, 16 entida-des, l Partido politico - PC do B , 2 municipi.os

p�

ra discutir formas de mobilizações na questão "Inicia tiva Popular na ConstitL1inte11 •

.

Concluímos por. articular:

1. mobilização imediata para o dia ·27 de março,. lançamento do Projeto Seis e Meia,
na Câmara dos Verea.dores-RJ.
2. mobilização interna ,das entidades;
j. mobilização conjunta - Plenirio lX

e

Entidades

l) O Projeto Seis e �i-a da -Câmara dos Vereadores serã· ·�111 1 ugar pa-ra debates, abe!_
tos e ficarã do dia 27/03 atij 12 de junho. Este projeto visa tambem buscar .uma
maior participação da sociedade e os parlamentares-RJ, que todas as 6a. feiras
tarão no RIO.

es

Desta maneira teremos possibil idâde de articular, para as.segurar

a

provação,
de grandes
temas .na Consti tuinte:.
.
.

Ficou tamb�m decidido algumas formas.de -divulgação_:

' .

- convite para
380 entidades ( entre
assoeiação moradores ., Sindicatos, Rederações ,
.
.
OAB, ABI e Comitês Constit_uinte, etc.)

- 12 fa ix-as para vãrios loca1--s�� Ginêlândia�-:J>raça

xv; Central

do Brasil, · Largo

Carioca, Tiradentes,
Largo do Machado-, Praça�en.Osõrio
.
.
. 3-::-Sâens Pena .3 São

da

Cris tõ
--::-

vão, Duque de-Caxias, São Gonçalo
e NiterÕi--re-sponsâbilidade-das entidades p�-'
sentes.

.

0
- -d.:i-v-u�-gaçã
P.rojeto Consti
.......
- o-na-Imprensa.,-fi eou sob -res-ponsaafli<lade---da.c.Coordenação
.
•
•,

i

tu in te .da - ili i>Je rsidade Fl umi nense e- a .. AMA!.à.u� �·

FAMERJ- tentar-comunicação com suas-zonai-s, par-a-=que-essas - comuniquem -com- as suas
associações de moradores.
2) Par:a a próxima reunião (02/04) foi suger: ido que as entidades tr:o ussessem
pr�
postas -de trabalho que fac:ilitari, sem dúvida";-=a mobili--za-ç-ão -em conã-unto.
· rra Consti- ·
- r"i-o Prõ-Par.ti cipação .Popular
Aqui vale mais .uma vez um 1emb.rete, _t-Plenã

ê

um for: .um de arti-c:ula-ção direta com o Congresso_ Constituinte. J ã organi-zou um bom-esquema de info�ação - ·o pool de entidaqes em -Brasília (essas entidaêes as
tuinte

sessoram
parlamentares
e entidades civis) - INESC - DIAP - CEAC da--UNIV.DF - CNBB,.
.
.
telex-semanal, com. res.umo dos principa�sJatos pol3.ri cos�·. �sses=telex serão a pax:.·
tir do dia 23 de março,
enviádo.s ·a todos os Estados e Municípios, ã ent�qades
.
.

fazem parte de Plenãrios, que possuam telex.

Por. enquanto sõ temos 10.

que

Aproveit�.

mos a oportunidade para solicitar a sua entidade que tente descobrir (ou se jã tem)
um TELEX para que possamos enviar informações· constantes.

Por "favor nos mande

nQ do TELEX; o nome da pessoa� ser endereçado, o nome da entidade com o endereço
completo.
O nosso endereço: Plenário Pró-Participação Popular. na Constituinte - RJ
.
Rua Visconde do Rio Branco, 54 - CEP 20060 - RJ

- A/C: FAMERJ

Jelefone: 222 9832
Contamos com sua presença dia 2 de abril, no auditõrio da FAMERJ'ãs 19 horas·'.
ATE LÃ�

o

1 9 8 6

�

�
(io de Janei
25 de julho de 1986
Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte - RJ

Companheiros,
Em todo os Estados existem grupos, comitês, plenários
discutindo a Constituinte.

Nôs no RJ também. Algumas entidades

vêm se reunindo e propõem realizar,até agosto ,quatro assembléias

com alguns ternas previamente definidos. Mas nós ainda somos po�

--

cos. Por isso estamos convocando você para juntar-se a essa lu

ta.

As assembléias tem como objetivos:
discutir com a sociedade organizada (associações, sindicatos
grupos de mulher

, negro , Índio, menor , outros) ou não. E

visando facilitar os trabalhos seria interessante que as en

tidades discutissem alguns temas e troussêssem para,as assem

bléias, um esboço das propostas;

Apôs cada assembléia, com a aprovaçao das propostas, pelos
participantes, sera elaborado um documento que no final

--

do

mês de agosto serão resumidas em um Único documento (que po
derá ser chamado de Manifesto Popular, Carta de princípios
dos Movimentos populares)
Os temas propostos são:
19 Direitos e Garantias do Cidadãos
- Direitos e garantias fundamentais da pessoa humana
sociais
do trabalhador
li
Das minorias - Menor/Mulher/Negro/!g
dio/Aposentado e outros
li
"
Educação
e Saúde
li

11

li

li

li

li

li

li

-

li

29 e 39 - Organização Econômica e Social

- Planejamento
- Conceito de propriedade
- Reforma Agrária
...
"
Urbana (uso do solo,lei desenvolvimento urbano e

politica habitacional
- Politica de abastecimento
49 Soberania

- soberania popular - mecanismos de controle e participação po
pular ( poder de veto , habeas corpus,cas
saçao de mandato - açao pop./ou referendo
popular, outros)

- soberania nacional - divida externa , cultural , reserva de mer
cado/tecnologia

--

Os temas serao discutidos em plenário conforme calendário:
06.8
13.8

4as - feiras

21. 8
28.8

Sas - feiras

Câmara dos Vereadores/RJ
Praça Floreano s/n9 RJ,

--

às

19:00 horas

REUNIÃO para organizar as assembléias - Dia 31/08/86 na FAMERJ
às 19:00 hs.
Companheiros
CONSTITUINTE SEM POVO NÃO CRIA NADA DE NOVO

FAMERJ

Assor.::.iação

Moradores:

Nova Holanda

A.MAL
AMA - são Cristóvão
Sta Tereza
B.do Vasco
Sta Rita
Amigos da Penha
INESC - Sirtdicatb Bng9s - Sindicato dos Arquitetos
Tel�f0nes para contatos:
262.6889 - INÊSC

e 221.6586 FAMERJ

SEM

DATA

PLENÃRIO PRO-PARTICIPA ÃO POPULAR NA CONSTITUINTE

oo(Íw .

AVALIA ÃO.

Na histõria do Plenãrio· Prõ-Participação popular na constituinte RJ, que teve
seu in1cio em 1985, podemos distinguir quatro fases que refletem, e de certo modo
respondem t aos distintos momentos do processo constituinte. vivenciando a n1vel re
gional lutas em torno de eixos levados também a n1vel nacional.
1� fase. Por uma Constituinte livre, soberana e•especlfica.
Segundo Semestre de 1985

-

O esforço pela constituinte que queríamos. atê a data de sua real convocaçao,
infelizmente marcada pela vitõria da Constituinte Congressual. teve como principais
parceiros quatro setores majoritãrios: a OAB , set�res da Igreja. entidades de asse!
soria de trabalhos con'linitãrios, boa parcela do Movimento das AssÓciações de Morado
res.
Os focos organizadores
�orelli,
A Baixada Fluminense nessa êpoca, através da liderança de O. Mauro
o
bispo de Caxias,realizou ato público inaugural e de repercussão, con\tocando
povo a participar da construção da democracia nacional e de um projeto histórico P!
-'ra o pais. Daí partiu para a orgaflização da população do sul fluminense e da região
'serrana, criando comitês municipais integrados ao Movimento Fluminense Çonstítuinte.
Paralelamente� núcleo remanescente da campanha das Diretas fundava na cidade
do R;o de Janeiro o Comitê Prõ-Constituinte Livre e Soberana, de curta duraçã.o. Nele
a hegemon1a de grupos mais radicais estreitaram a participação de um leque mais am
p1o de entidades, mobilizado prioritariamente a partir de palavras de ordem e camp!
nhas.
Aos poucos foi sendo substituído por outro forum cuja tônica princ1pa1 era a
de um projeto de educação popular e política em que a Constituinte se colocava como
motor central; o Plenãrio Prô-Participação Po�ular que. desde o inicio , se integrava
a experiências similares nascentes em alguns outros estados da federação.
Desta época são as linhas mestras que direcionaram o movimento: um projeto de
fôlego longo, se o compararmos com a campanha pontual das diretas, compreendendo e
tapas diferenciadas:
a) a que antecedia o ato convocatõrio;
b} a que o sucedia, mais voltada ã elaboração de propostas;
e) a ca111>anha eleitoral dos constituintes;
d) o acompanhamento dos trabalhos constituintes acoplado ãs estratégias de pressão
popular;
e) participação e interferência na elaboração das leis complementares e das "Const!
tuintes estaduais�;
f) participação na elaboração das leis orgânicas dos rrunicipios.

-

9

-

2·
Era a epoca de produção de textos pedagógicos accessTveis, a respeito ªdo que

é Constituinte?", "de como Constituinte? u . de inúmeras palestras, de sensibilização
de grandes entidades de representação popular como por exeq,lo a FAMERJ. de criação
descentralizada de ''plenarinhos., ou comitês de bairro que acabaram acontecendo de mE_

do mitigado�
· Concomitantemente. poucos sindicatos e entidades. ainda nessa época

lados de um trabalho integrado com o Plenãrio ·do R�. desenvolveram tr,balhos
flexão e sensibilização Junto a sua categot·ia_.

desvincu

de re
,

......

E 1111>ortante observar como caracteristicas de destaque desta fase:
1. Com algumas defecções, foram esses mesmos focos e entidades acima mencionados que
na época J09aram peso na Constituinte, que vieram a segurar e dar continuidade ao
trabalho nas etapas posteriores.
2. Previsão da necessidade constante de adaptações e redirecionamento de estratégias..
no interior de cada uma dessas grandes etapas, a �ermitir maior ·flexibilidade de
ação e adoção de novas priticas de pnrticipaçio e pressão popular.
3. Consciência. desde o inlcio, de que esta 1uta seria ârdua, nos preparanctp de ant!
mão para os reveses e o de�ãnimo posslvel. O trabalho de educação e participação
po1Tt1ca, levado com seriedade. servia de alento ,·contrapartida ãs derrotas que,
ao longo,nos iam sendo impostas.

Finalmente: inclui-se no encerramento da 1! fase a incumbência delega.�a ao Rio
de Janeiro, no final de 1985, de sediar e coordenar .a. Secretaria Nacional de Jnterco
ní,nicação dos Plenãrios, Comitês e Movimentos Pr�-P rtjcipação Popular.
Acrescido
· àsta responsabilidade o Plenirio do RJ. com os olhos voltados para duas direções -

.-

o trabalho regional e a articulação nacional - viu-se, de um lado,
po1iticamen1
enriquecid� mas, de outro� um pouco prejudicado de desenvolver.como gostaria. seus
projet(\S de mobilização e organitação local. Mesmo porque era praticamente o mesmo
grupo reduzido de pesso.as que atuava nas duas-· frentes.

2! fase. O ano de 19� come_ortand� dois t!9>os: a elaboração de propostas�de contei
do para a Nova Constituiçãp e a ca!!J)anh& eleitoral.
Nesse perTodo, quase não houve crescimento expressivo de componentes do Plenã-.
rio do RJ. Pres�nciou-se mais a uma estruturação da Secretaria Nacional e solidif!
cação da equipe anterior empenhada em dese�votver; a ntvel local, algumas propostas
assumidas a nTvel nacional, nos vãrios encontros que tivemos; a mais in_,ortante d!
las tendo sido o incentivo ã realização de seminirios e congressos voltados ã prod!!_
ção de propostas populares ainda que rudimentarmente forrwladas. Tínhamos como data
referencial e desaguadouro dessa fase o dia 7 de setembro. A partir dai poderlamos
elaborar uma pauta mTnima de reivindicações a ser assumida pelos candidatos a consti
tu1nte, na forma de comprOfl'lisso.
Lutamos teimosamente contra duas adversidades:
a) o desânimo e descrêd1to exibidos em relação ã futura constituinte por importantes
setores com os quais pensãvamos contar como aliados e parceiros de luta, em deco!.
rência da fonna como viera a ser convocada;

e

3

b) a secundarização da questão Constituinte nas eleições de 1986 polarizadas pelas
eleições a governador. acrescida da falta de projetos partidários para a futura
Constituição.
Do ponto de vista de um engajamento programãtico e priorit�rio nao seria incor
reto concordar com a observação do Prof. Afonso Arinos, feita na ocasião: "atualmen
te existem três bravos e solitários interessados na Constituinte: os movimentos pop�
ao
lares, a Igreja e a Comissão Provisõria de Estudos Constitucionais", em õlusão
despreparo e desinteresse dos partidos. A nõs. de movimento comunitãrios que não
iriamos competir pelo poder, nem, em última instância, decidir, o despreparo e falta
de priorização dos partidos pela Constituinte, se insurgia como absurda anomalia e
irresponsabilidade.
Os dois n�ses que antecederam as eleiç�es �e nov/86 foram os mais diflceis P!
ra o trabalho do Plenirio RJ. por uma sirie de fatores:
. engajamento de militantes do Plenirio nas campanhas deste ou aquele candidato;
envolvimento de candidatos ligados ao Plenãrio, com suas prÕprias campanhas;
dificuldade em levar urna discussão mai.s ampla, inclusive com bons candidatos,a res
peito da Constituinte dada a preocupaçao mais imediata com atividades que rendes
sem votos.
O resultado das eleições e a anã1ise do perfil dos constituintes, indicando a
predominância do ingresso de conservadores, conduziu ao recrudescimento d.aquela posj_
ção que julgava enganosa e infrutifera a luta de interferência no processo de elabo
ração na nova Carta, dificultando ainda ma-is. nossis tentativas de ampliação.
No entanto. aqueles sindicatos e associações profissionais que haviam, até en
tão, desenvolvido algum trabalho na �rea. aproximam-se do Plenãrio.urna vez passad�s
as eleições. tornando-se, inclusive, integrantes de sua comissão coordenadora, e con
tribuintes fixos de sua receita mensal. Essa an�liaçâo, que permitiu melhor estrutu
ração, foi decisiva para angariar penetração em novos setores e credibilidade face
ao trabalho desenvolvido no municipio e no Estado.

e .

-

1

3� fase.

-

Interferência no Regimento Interno e
de janeiro a agosto de 1987.

campanha pelas emendas populares

Os meses de dezembro 86, janeiro de 1987 consumiram-se na elabor�ção interna
intra-plenãrios de propostas ao Regimento _Interno de funcionamento da Constituinte.
Do Rio de Janeiro somente um parlamentar eleito, o deputado Artur da Tãvola, partic.!_
pou das reuniões que as fonnularam.
Ourante fevereiro e março dedicamo-nos a pressao junto ao Congresso para obj�
tivar o sucesso de nossas reivindicações atrav�s de idas e permanincia a Brasilia e
de coletivas i Imprensa local. Ji nesse momento a perspectiva de aprovaçao de ins
trumentos, como as audiências publicas e, sobretudo, a iniciativa popular de lei, an
gariou novas adesões ao Plenirio do RJ, ampliando-lhe os quadros.
Sem perda de tempo discutíamos os passos seguintes. Em encontros nacionais de
Plenirios buscamos selecionar temas importantes que nio poderiam deixar, pelas enti
dades competentes, de ser tratados pela via da iniciativa popular de ]ei. Ao ílio de

4

J�neiro foi particularmente atribuída a formulação do articulado da Reforma Urbana.
Com a aprovação garantida das "emendas populares" e realizado o encaminhamento
,., __ ,"._" .. �;ão de temas maiores. como Reforma Agrãria. Direitos dos
Trabalhadores.
Participação Popular. Ensino Publico e Gratuito e Democratização dos Meios de Comuni
cação, partimos para realização de seminãrio estadual para estruturação de um plano
de mobiltzaçio que detalhasse toda a campanha de conscientização polltica e da cole
ta de assinaturas relativas ãs emendas populares. ,Conseqüentemente a1npliamos a i,n
fra-estrutura do Plenãrio RJ e da Secretaria Nacional para fazer face ao imenso tra
balho previsto para os meses de abril. maio, junho, julho e agosto de 1987.
Com a criação. desde então. de um novo forum de Articulação Nacional a partir
de grandes entidades e a escolha de um dia nacional de mobilização pelas emendas p�
pulares. o 17 de julho. o Plenãrio do Rio de Janeiro tornou-se foco e palco de alia�
ças de partidos, novos sindicatos e outros setores que naturalmente se aproximaram
p�ra fortalecer e jogar peso num projeto específico; a realização dê um ato que bo
ta5se povo na rua e alcançasse, com isso, expressividade polTtica.
Comitis de bairro suprapartidi1·ios renasceram, outros foram criados. Partidos,
como por exemplo o PC do 8, que atê f;ntão não participavam sistematicamente do trab!
lho do PJenârio. se achegaram vigorosamente, provavelmente em conseqüência de resol�
ções dos respectivos diretõrios executivos, arrastando seus quadros de militincia P!
ra fortalecer a realização do dia nacional das emendas populares. Foram dois meses
de intensa e positiva conviv�ncia. No entanto. n61 da ''velha guarda tt Ji preparados
para os momentos de pique e de refluxo, como partes integrantes e normais de um pr.2_
cesso, nos perguntamos: quem realmente tinha vindo pra 'la1er e pra ficar, transcorr..!_
do o evento de repercussão política? Quem perseveraria nos trabalhos miÜdos, logic�
mente conseqüentes ã fase anterior, de baixa notoriedade ou visibilidade, mas não me
nos importantes para o acabamento de um projeto que se abraça por inteiro? Infeliz
mente, não foi a maior parte que tendo, naquele momento, embarcado no trem. percebeu
que o ponto final da linha ainda não tinha chegado e se dispôs a tocar tarefas
de
bastidores, tarefas de arremate, intermediãrias e preparatórias quiçã a novos momen
tos de mobilização popular mais intensa.
De qualquer maneira, a proposta do dia 17 no Rio, pela forma criativa. cul tu
ral e democrática de sua concepção atraiu a simpatia e a adesão de muitos outros se
tores que. isoladamente vinham trabalhando ã sua maneira na constituinte. A Arçiui
diocese. at� então arredia, foi um deles •• fazendo:se oficialmente representar atra
ves da linha de Pastoral Política.
O ato do dia 17 no Rio de Janeiro, cumpriu sua função muito mais no sentido de
chamar a atenção sobre as emendas populares e expressar a pressão da sociedade
em
ver garantidos na Constituição suas propostas, do que de um real� frutifero dia de
coleta de assinaturas. Serviu. igualmente, como demonstração de possibilidade de en
tendimento e articulação de setores progressistas e aprofundan�nto de praticas pol!
ticas acertadas. Consistiu no maior ato publico realizado nesta cidade desde o even
to das Diretas-Jã em 1984, colocando na rua mais de 80.000 pessoas organizadas em 22
alas. através das quais não se tornou expresso um mero corporativismo estrutural, e�
mo querem enxergar alguns, mas, superando-o e amalgamando-o, um solidário espirita
t
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orquestral de correlação. correspondabi1idade e intercomunicação. Ná Av. Rio Branc�
se imprimia uma mancha multi-colorida. qual um mosaico de gentes a narrar um projeto
brasileiro de desejos, onde couberam ati algumas dissonincias e contradições.
Entidades que se integraram ao progresso

-

Nem todas apresentaram o mesmo grau e constância de engajamento. No enta�to, é
importante relacioni-las, sem exceção, para termos uma visio geral sobre a expansão
e representatividade do movimento, nunca perdendo de vista o fato de que, em alguns
casos, os delegados voluntãrios e/ou oficiais não conseguiam, na volta a elas, susc�
tar correspondente eco e engajamento dos respectivos corpos diretores. Na listagem
que se segue sublinharemos as que mais se destacaram por seu nTvel de comprometimento
e freqüência •

. ABI. OAB, IAB, ANOES, Fetag - cur. CGT� CREA. CAEMERJ, UNE. UH·;
• Sind;cato dos engenheiros, arquitetos, qufmicos, professores. médicos, economistas,
telefônicos, radialistas, escritores, artistas. securitãrios, aeroviãrios, proce�
sarnento de dados, vidre;ros, urbaritãrios;
. Associação das e1t1pregadas domesticas. dos aposentados, dos cegos. dos camelôs, dos
portadores de deficiência, dos empregados da Casa da Moeda;
. Associação dos empregados das Estatais - BNOES, Nuclen, Embratel, IRB,· AS$. IBGf,
Lloyd Brasileiro, FINEP, Oataprev;
. Caritas diocesana, pastorais dos trabalhadores, operãrios, favela e da terra, igr�
jas metodistas;
• FASE, IBASE, CEOAC, CEDI, Centro de Pesquisa João XXIII, IBRADES, Centro Ecurnênic.b
de Ação e Reflexão, Comissão Justiça e Paz. Centro de Defesa dos Direitos Humanos
e do Vida.Centro Estadual de Ação Comunitãria (Nova Iguaçu, Jacarepaguã, Caxias);
• Centro de Mulheres de favela e periferia, Articulação do Solo Urbano, União das N�
çôes lnd;genas, Alerta Feminino.
•
Sociedade Brasileira de Física. Condepaz;
. Famerj, com diferença de engajamento depedendo da fase e de sua direçao, apesar do
envolvimento sério e permanente de algumas importantes associações de moradores.
Por decisão oficial, a direção do movimento de associações de favelas, Faferj,
permaneceu deliberadamente fora desta luta tendo sido este segmento compensado pelo
trabalho desenvolvido por dois outros setores: Pastoral de favelas, Secretaria de De
senvolvimento Social .
. Fraca participação estudantil dos setores universitãrios com desempenho mais rele
vante da UFF;
• Setor partidãrio. Desde o começo, participação individual. mas relevante de filia
dos do PT a nível da coordenação geral. Participação igualmente importante de mem
bros de zonais especlficas do PT, PCB e PSB a n1vel de comitês de bairro.
Interiorização do movimento
"

Existiu, mas de forma mitigad_a. A explicação talvez repouse no fato. da n-ãgil

vida politica, ao contririo do que podemos observar em Minas Gerais e Sio Paulo, P!
ra alem da capital do estado. Teria sido necessário, por causa disso mesmo, uma a
ção mais direcionada e efetiva a partir do centro político do Rio de Janeiro que, ao
longo, tornou-se ünpossivel em conseqüência dó quadro precário de militantes libera
dos para e�cL�ar a tarefa.
Nio obstante, vale mais uma vez relembrar o esforço inicial do Movimento Flu
minense Constituinte, oscilante na trajetória glo�al mas que colheu pons frutos. �e
organização constante notadamente em Volta Redonda e, em proporções menores, em Ca
xias, Sio João do Meriti, Itaguai, Angra dos Reis e Petrópolis. De maneira mais frã
gil também apareceram no cenário: São Gonçalo, Niterõi e Call1)os ern consequência, so
bretudo, da atuação de movimentos 1ocais de associações de moradores e de alguns sin
dicatos.
Produção regional de emendas populares que circularam localmente
a} Saneamento Basico: de autoria da Baixada Fluminense, atingindo 5.000 assimaturas.
b} Ordem Econômica:
(ou em defesa das Estatais} na terra da sede de 40
estatais
que iniciada tardiamente e com fraca
campanha não logrou as 30.000 assina
turas.
e) c;nco emendas produzidas pela Arquidiocese. das quais três chegaram a cumprir as
exigências regimentais: Direito da Familia, do Menor e do Idoso, Educação Cultu
ra e Esportes, Direitos do Trabalhador e Moradia.
Recursos financeiros e apoio a infra-escrutura
Ces$ão de espaço. pela Famerj, para funGionamento da secretaria.
Receita inicial: projeto ao exterior com dÕtação, em 86, de 5 mil dólares.
Projeto dirigido ã Fase de ,2 mil dÕlares.
Ajuda financeira para publtcação dos boletins mensais proveniente do irojeto Edu
cação e Constituinte em 86 e dotação mensal regular a partir de maio de 87 dP.
20.000 cruzados.
Pequenas contribuições mensais de sindicatos, entidades e pessoas.
Colaboração em produção de etiquetas por computador, reprodução em xerox e off
-set de textos e circulares e despesas.com cor�eio; Prô-Memõria da Constituinte,
Sindicatos dos Engenheiros. gabinete de Eliomar Coelho, FASE e CEDI.
Reprodução de cartazes e formulãrios pelo DIAP e UFRJ.
Emissão de telex a Plenãrios de outros estados pelo CREA.
Material de divulgação
Boletim Mensal em 86, indo somente ate o 3Q numero.
Substituição por circula res mais ãgeis, menos trabalhosas e onerosas.
Jornal TablÕide "O que e o Plenãrio do RJ", em 87". bancado pelo CREA com tiragem
de 130.000 exemplares, dos quais 15.000 foram doados ao Plenãrio e a m�ior parte
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endereçado aos sõcios da categoria.
Carti'lha "M,· Regras- do Jogo" alertando para a importância das eleições de 1986,
de distribuição nacional entre os plenãrios. Tiragem: 20.000 e><emplares. Apoio
financeiro tofal - Prefeitur.a do município do RJ.
Cartazes para a campanha de coleta de assinaturas das emendas populares. Tiragem:
30.000.
Painel �e duas face� na Cinelindia doado pela Prefeitura Municipal do RJ.
•
Obs: Constante colaboração na revisio, edição e ilustraçio de textos de C1audius Cec
con.
,(.

Apoio de entidades de assessorla, em Bras1lia

-

Tem sido inestimãvel, guardadas as especificidades de cada uma, o apoio das S!
guintes entidades, quanto ao acolhimento dispensado; reflexão, informação e anâlise:
INESC, OIAP, CEAC, FNE.
A 1 guns comentãri,os
a) Participação de entidades

�·

Considerando-se o grande número de entidades sindicais e associações profissi�
nais e de moradores. a participação direta nas atividades do Plenãrio, por parte
. destas entidades. foi reduzida. Mesmo levando-se em conta as dificuldades provenientes
do carãter congressual da Constituinte, do processo eleitoral distorcido que a geroo
e da maneira cética com que, grande parte da população encarou todo o processo. esp�
rava-se um e�enho maior das entidades em particular de suas direções. Seja por uma,
visão política equivocada, ou por uma ausência de trabalho de base, ou por deficiê�
cias estruturais ou ainda pelas dificuldades conjunturais apontadas,isto não ocorreu.
Pudemos observar que muitas das entidades com maior parhcipação dir,eta do t Pl�
nãrio surgiram de setores profissionais liberais qu� fevantavam, hã muito tempo, ba_!!
deiras específicas para a Const;tuinte. Em muitos casos a participação ocorreu motl
vada principalmente por reivindicações corporativas; era natural esperar-se que moti
vações importantes fossem provenientes de questões corporativas jã que a organização
popula r surge, em ge· ral, a partir de reiv;tidicações concretas e especificas de cada
setor. A desestruturação da sociedade civil organizada, levada a cabo nos últimos
vinte anos,· e a fragilidade ainda grande. da organização popular fortalecem as post�
ras corporativas.
As a�sociações de moradores,
em que ..pese
o apoio infra-estrutura)
importante
.
..
da FAMERJ, e do trabalho de al�umas
associações
especfficas. não se engajaram de ma
.
.....
neira organizada e integrada na campanha. Entidades importantes como a FAFERJ nao
se empenharam na questão constituinte em função de determinada avaliação política.Os
grandes sindicatos de trabalhadores e as centrais sindica;s tiveram. em geral. uma
participação tTmida, tendo sido mais ampli_ada a sua atuação nas questões de direitos
dos trabalhadores e da refonna agrária. Setores tradicionalmente organizapos. como
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a
os professores (envolvidos em campanhas salariais duras) e os médicos. tambem
nao
corresponderam ãs expectativas. Um ponto que deve ser analisado foi a participação
muito pequena dos estudantes, um setor tradicionalmente capaz de grande envolvimento
em campanhas populares.
O Plenãrio trabalhou integralmente com os foruns de diversas campanhas que f_!
rão certamente suas prÕprias avaliações criticas. Como estas campanhas em geral e�
viaram diretamente para Brasília, através de seus.foros prÕprios. as. listas de ' a�i
rnaturas é difícil avaliar quantitativan�nte o trabalho total de recolhimento de assi
naturas no Rio de Janeiro.
ria integração do Plenário com centrais sindicais e partidos politicos surgiram
alguns problemas na preparação do ato do dia 17, ocasionados por posicionamentos que
pretendiam alterar o carãter do ato, privilegiando a questão da greve geral e das d!
retas jâ, como se houvesse contraposição entre estas questões e a luta por uma Cons
tituição que ;ncorporasse os anseios populares; mas· estas dificuldades no Rio foram
contornadas em boa parte com um diâlogo politico franco. A nível nacional a questão
da Articulação Nacional, que não cumpriu os objetivos que justificaram sua criação,
merece também ser analisada criticamente para que os erros cometidos não se repitam.
As posturas de centralização excessiva, as tentativas de manipulação política, o de!
respeito ã diversidade e especificidade dos diversos movimentos populares assim como
a postura e atitudes não unitãrias devem ser' superadas para que tenhamos a)guna chan
ce de termos algumas de nossas propostas inforporadas na nova Constituição.
Essas
mesmas observações extrapolam a questão da Constituinte e valem igualmente para ou
·tras iniciativas de articulação dos setores progressistas na tentativa de alcançar
seus objetivos relativos aos avanços democrãt;cos. sociais e de natureza econômica;

. -

-

..b) Participação dos partidos pol1ticos
Em geral, o apoio real dos partidos políticos. enquanto estruturas da socied!
de civil organizada. ãs emendas populares deixou muito a desejar. Isto ,ossivelme�
te devido ã pequena inserção que os partidos ainda ·possuem junto ã população. ã po�
ca importância atribuida ãs emendas por várias direções partidãrias e a que os pequ�
nos partidos têm grandes dificuldades financeiras e estruturais. Acrescente-se a is
to o fato de que os constituintes dos setores progressistas estiveram constantemente
em Brasilia atuando dentro do Congresso Cqnstítuinte. Apesar de todas essas razões.
o desempenho e o apoio dos partidos poHticos nesta fase pode ser considerado muito
fraco. As exceções devem, no entanto, ser destacadas:
Nas proximidades do dia 17 houve uma maior participação dos partidos, em partic�
lar dos chamados pequenos partidos (PC do B, PT, PSB, PCB, POT, PV, alêm de al
guns setores do PMOB}, na organização do ato e, inclusive, com atuação de militan
tes nas atividades de rua.
Alguns parlamentares, de partidos diversos. contribuíram individualmente para as
finanças do Plenãrio.
Poucos parlamentares e vereadores util�zaram seus gabinetes na Assemble·ia Legisl!
tiva e na Câmara como ponto de difusão das emendas e de coleta de assinaturas. A
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banca do· vereador Eliomar Coelho, na Cinelândia, ajudou na coleta de assinaturas
durante todo o te�o.
Algumas zonas realizaram em conjunto com Associações de Bairro trabalhos de dis
cussão das emendas e de coleta de assinaturas.
e) Imprensa

-

t desnecessãrio reafirmar a que interesses serve a grande imprensa brasileira.
Por isso não foi motivo de surpresa o seu comportamento diante··da· questão das emen
das populares. Os grandes jrdnais e a TV abriram um espaço muito reduzido . para a
questão: não foram em nenhum momento veTculos de infonn.ação e esclarecimento da pop�
lação, muito pelo contrário. Só ao final ·do· pn,ce:;so voltaram um pouco de atenção
para o fato, mas, basicamente, no sentido de apontar contradiçÕttS e'ntre as, emendas
e destacar as propostas dos setores dominantes; além disso, ao noticiarem' o õto de
entrega em 8rasilia deram destaque as aspecto de desorganização e is vaiafJ buscando
uma caracterização de radica 1 ismo para a· manifestação. r interessante destacar que
as emissoras de râdio tiveram uma maior abertura, noticiando com ma·is freqüência e
com mais fidelidade a questão das emendas populares. Alguns jornalistas de prestf
gio, como Vi11as Boas Correia, reconheceram, ao final do processo, a importância da
manifestação popular em torno das emendas.
No ·Rto de Janeiro jornais menores, como a Tribuna da Imprensa e a Oltima Hora,
deram uma cobertura razoável. Nos pequenos informes dos jornais, às vezes, se conse
'guiu a divulgação das reuniões do Plenãrio. Foi também de grande importância o P!
pe1 desempenhado pelos jornais e boletins das entidades nas discussõe·s que lévaram.S
redação das emendas e na divulgação destas.
Algumas considerações gerais
1. Importância do Plenãrio
Tem sido grande a importância do Plenãrio no Rio de Janeiro. Não sõ pelo tra
balho espec1fico de coordenação e de atividades junto·ã Constituinte, mas também p9r
se constituir num foro aberto, suprapart;dãrio, de participação a�pla
ê.. que� tem de
'
senvolvido um importante trabalho de integração e ·de reforço mútuo en��e os diversos
movimentos populares.
Além deste trabalho unitário importante, devemos destacar que o mecanismo de
emendas popu1ares possibilitou alguns ganhos significativos:
As· próprias emendas propostas, para as ãreas mais di�ersas, constituem hoje um P!
trimônio do povo br-asileiro. Diversos setores, entidades. associações e segme�
tos organizados variados, através de um trabalho ãrduo, conseguiram definir po.!!_
tos bãs i cos uni tãri os na direção de transforma·ções com repercussões soeiais pr�
fundas. Este patrimônio acumulado e um ponto de part'ida prograrnãtico significatj_
vo para os setores progressistas.
Superando interesses corporativos conseguimos em muitos momentos pensa� conjunt!
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mente a questão nacional como um todo, recuperando bandeiras históricas de luta e
participando profundamente da discussão legislativa e institucional.
O trabalho realizado e a experiência acumulada no Plenârio coloca para todos
nõs um desafio: prosseguir na luta por u�a Constituiçio popular. definindo estrati
gias de atuação regional e nacional para as fases que se seguem e aproveitar e apr_!_
morar a organização e a integração criadas entre os diversos movimentos. no desenro
lar de lutas futuras.
2. Questões a serem aprofundadas
Algumas questões mais gerais. e que levantam questões polrticas importantes,
devem ser analisadas com maior profundidade no sentido de produzirmos uma
anâlise
cr'itica construtiva. Limitamo-nos a listar estas questões que jâ foram colocadas an
terionnente:
A anãlise da visão e expectativas populares sobre o proéesso constituinte.
A questão delicada do relacionamento entre os diversos setores organizados: enti
dades. centrais sindicais, parti.dos politicos, etc. e o desenvolvimento de traba
lhos unitãrios.
O entendimento da questão do corporativismo e sua superação.
A discussão das diversas modalidades de luta a nível institucional e do parlame�
to, e sua relação com os movimentos organizados dos trabalhadores a nível da pr�
dução.
4� fase.

O que fazer daqui pra· frente?

a) Acpmpanhar as votações exercendo simultaneamente pressao sobre as bases
eleito
rais dos constituintes das bancadas estadüais específicas. O acompanhamento das
votações pode se dar de tres maneiras:
1) Instantaneamente, através de telões em praça publica. Isso dependerã muito da
forma de votação adotada (se por painel eletrônico. se ãs vezes por declinação
nominal) e do consequente interesse das emissoras de televisão. Provavelmente.
podemos contar com a TV-MANCHETE e as TVs Educativas. Deveremos diligenci�r
medidas que efetivem essa possibilidade.
2) Anotação subsequente. em placards impressos; do posicionamento de cada constj_
tuinte relativo a algumas questões e temas centrais. Esses placards de bom t!
manho poderão ser afixàdos em bares. sindicatos. associações de moradores. P!
rõquias, pontos de Ônibus, enfim. em pontos de concentração e interesse.
A seleção das questões centrais e tarefa delicada e urgente que ganharia.
em muito. se, para isso houvesse o concurso de parlamentares.
Atê o inicio de outubro este material deverá estar todo confeccionado e dis
tribuTdo. Na passagem de informação sobre as votações o Prõ-Mernõria da Const.!_
tuinte cujo sistema de informações se articula ao Projeto Cirandão poderia nos
ajudar na obtenção mais rápida dos resultados.
3) A terceira maneira seriam as caravanas populares a Brasr1,a estudanqo-se, com
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b)

e)
d)
e)

cuidado, os momentos mais importantes em que isto deverá ocorrer, que s�tores
e movimentos estão se preparando para isso.
Os aspectos infra-estruturais relativos ao acolhimento e permanência dessas·
caravanas em Brasil ia não deve ser menosprezado.
Aprofundar através de anâlises específicas não sõ as campanhas em torno de certas
emendas ou temas de emendas, mas também estudar-lhes comparativamente o conteúdo.
O'registro cuidadoso da participação social ,em torno da ·constituinte não. pod,e fj_
car relegado a eventual objetivo de tese acadimica no futuro, mas deve ser alvo
de projeto nosso, imediato, com vistas ã publicação. Projeto conjunto com a UNB
-CEAC em formulação poderã viabilizar essa proposta.
Uma vez promulgada a Nova Constituição, obra de alcance popular deverã ser edita
da visando destacar seus pontos positivos e negattvos mais importantes.
Nossos esforços deverão preocupar-se de propor e interferir no momento da formula
ção da legislação ordinãria.
Em seguida. a elaboração das constituições estaduais, na sua maneira de trabalhar
e na formulação de seu conteúdo, exi9irã a continuidade de nossa participação.
- X - X - X -

Em tempo:

env;ado ãs entidades que participam ou participaram do Plenário em qua!
quer te"1)o, este relatório ê um registro mas ao mesmo tempo um diãlogo
aberto a observações que visem a tornã-lo mais completo e justo com a realidade vi
venciada. Aguardamos sua reação.

CltEND,\S POPUL/\HJ..:S QUI:: Cl RCUL/\RNt NO HlO

'i'OTJ\L BRASIL

l) Reforma i\qrfit·ia (3 projetos)

·1 • 4 7 3 • O 7 )•

2) Direitos dos Trab«lhadores (2)

1.016.342

3) Ordem Econ6mica e Social (3)

540.725

4)

Direito de Participaçiio Poµular (3)

'123. 4 86

S)

Ensino PÚl.>lico e c;ratuito

279.013

6) Re�orma Urbana Hora<lia Popular (2)

163.064

7)

Diret.1s p,:a·."\ Presi<lente

146.041

3}

Direitos da criéln<7<1 e adolc,scentcs (2)

(2)

9} f1onoµólio dcts Telecomunicações

123.355
111.472

10) Direito dos aposentados (2)

89.500

11) m1çõe� !ncHcwn,1s (2)

37.994

12) Direitos dos �ortéldorcs de deficiência (�)

80.776

13) Desa rrn.1mcn to nuclear

77.035

(2)

14) Monopólio 1:stntal do petróleo (2)

65.116

15) 'Direito 5 saúde

50.615

16)

45 ,. 162

°

Oi.rei tos dit 1•,ulhcr

17) Saúde <la mulher
18) AÇ>osentadoria da mulher

3J. 338
aos vinte e cinco anos

19) Dívida externa
20)

OerlOcrc:,tização dos meios <le comunicação

32.040

43.970
32.420

• 4 Emend.-1.s d., ermo

(Educação, fa�1lia, liberdade Religiosa e Ordem Econ&mica) �763.239
• 3 t.:r'lendas da J\rquidiocese do Rio de Janeiro
Direitos <lo Trabalhador, Família t1enor, +doso, Eflucação, Cultura)

Total: 94.964
• Prcscrva<:ão St;SI,St;Ul\I,SEN/\C,SESC (1)

1.011.916

•
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e.

G

e.

Recebi a quantia de Cz$ 1.119,00 (Hl.Uil mil, cento e dezenove cru
zados), referente ao Encontro do Movimento Constituinte Fluminense (MCF), realiz�
do no dia 08 de fevereiro do corrente ano,no Centro de Formação de Líderes, Moqu�
tá, em Nova Iguaçu.

Nova Iguaçu, 18 de fevereiro de 1987,

\

\

Movimento Constituinte FlUDinense
Nova Iguaçu, 12 de janeiro de 1987.
Prezado Companheiro!

Confotme decisão do Últim9 encontro do MCF em dezembro, estamos

con

vidando para o proxim� encontro que será no dia 8 d. e fevereiro, das 08h 30min,
ãs
17 h, no Centro de Forinação de Líderes, Rua Aimorés, 08 - Bairr� Moquetã - Nova Igu�
çu. Te1efone (021) 76Í-2370.
de
Nesse encontro será encaminhado o documento que prevê a criação
canais pára a participação popular no processo Constituinte.

!

ne�essãrio retomarmos a luta _pela participação popular na Consti
tuinte e para isso uma das condições ê manter-nos articulados discutindo� planeja!!,

do as formas de participação.
Pedimos, por f1t.vor, que avisem, com antecedência, o número de pessoas
que virão, a fim de providenciarmos o almoço. Telefone para contato; (021) 767-7677.
Conscientes de que a luta é difícil, queremos buscar ânimo e confian...
ça junto� com aqueles que creem na força do povo.

.•.

Um abraço •

�

J
1

pelo Movimento Constituinte
Fluminense
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MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 1986.

-

Prezado Companheiro!

Você estã sendo convidado para uma reunião sobre Constituinte.
muito bom que você pudesse

Seria

?articipar. O Movimento Constituinte Fluminense marcou

um encontro estadual para o dia 08 de fevereiro, em Nova Iguaçu, em local a ser combinado.
Esse convite

e

----de

para você participar da reunião no prôximo dia 22

dezembro, às 18,30 horas, na Câritas Diocesana de Nova Iguaçu, rua Capitão Chaves
;

60 - Tel. (021) 767-7677.
Esperamos por você. Precisamos de boa preparação. Atenda ao nosso con
vite.

Um abraço.

Saca Baroud David
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Novo. Ir.uaçu, 28.11.sc.
C�ro� �o�panheiros,

,

A presente cart� e nara le�brar-lhes da nossa �rande

,
2.�nc::iblc in rc c;i.onal ou.e ren.1ízare!Ilos nos dht- 13-14 de de zet.1oro,
no Se�innrio Pnulo VI p rua Bolívia - n2 30�:

Nova I��açu 0 (per

to do Colégio das Ir�ãs) o
li
O proerama geral do encontro e o seguintet
Dia 13 - manliã - 08,00 h - Chegada e inscrição
09, 00 h

-

In!cio dos trabalhos e divisão em gru

ptlE
11,30 h - Plenária para apuração do documento
unificado das propostas populares
�

DiQ 13 - tarãe - 14000 h - Propostas de estrategias de luta paro o acomnanha!llento do nrocenso cons
tituinte
Debate

Preparação do encontro com os dep�ta
dos

Dia 14 - manhã - D8,30 h - Encontro com os Constituintes
Dia 14 - tarde - 14�o º

Planos àe trabalho em conjunto
h - GRANDE ATO PÔBLICO de compromisso em
cima das propostas populares o

Para a Assembléia propria�ente dit? são convidados cin

co a sete representantes de cada co�itê municipal da região 0 as
ei� como cinco reuresentantes de cada entidade interes8ada em m
colaborar º A diária já foi asstl!!lida por u.� projeto do exterior 0
de �aneira que fica para cada um cuidar apenas da sua passagemº

É de stl!Ila irnportGnQia a partici?ação de todos os nos&

ses co�itês ã tas outras entidades neate encontro de articula
ção e de planejamento para o ano 87º Pedimos para cada entida,

,

de comunicar o numero dos seus representantes ate o dia 12 de
deze�bro, na Caritas Diocesana p iua Capitão Chaves,
tel. (021) 767-76770

-No Iguaçu

ta r:�nte:

Cluanto ao

0."(;0

,

publico, nosso desejo e out-1 nnareça mui-

sueerim.os que cada e idade orr�izf, w�c c3.rav::.:::-1a n.:i.r2.

facilitar a participação do novo. O Ato começará às lt',, OC horas
do di3. 14.

Conta�os muito com a colaboração de todos para �ue ês

te encontro seja um grande sucesso.
ti

Ate breve 0

p/ coord o

MovL�ento Fluminense Constituinte
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EU SOU ---··
ROSGi
GR.1.NDE ESPERANÇA
..·-..B�)
--·
Ref .sc5 TENHO :r.mx.ti.:OA E :I.1:J�TULC; .OI: :t�'J Lo.i
' � J.. classe roceira e a classe ope
TOR,PARA VOTliR EWI SE'U t'ULANO E!)UCADO
:r á.ria-.a..11sjpsam esperam a Refor.ma
QUE NADA FAZ PEI,O POR.BE AGRICULTOR }
1 �\61-·ária sabendo que dará solução
QUE NÃO Tl<�it TERRA PR1 :b�AZER O SEU B,-:;
prec�ria
:. ! para a s ituação que está
...,
Ç.li.DO,.,
! Saindo do projeto do chao brasilei
-· 2012 1..un r"1.;e1:r·o,vivo de cavar o cha.o,
roe cada roceiro plantar sua área
�::Jn.1-"...:: .rr.::.r:.1;.r.l.S mãos calejadas t meu Sen..;-.;.or º j j Sei que na miséria ninguém viveria
Wc falta t�rra 1 falta casa 1 e falta pão
l e a produção já aumentaria quinhe_g
Vivo ·bem longe do Brasil do la"'.rradoT,
! -�ns por cento até na pecuáriaº
I
-- Sou um . soldado retirante sem .01edalha 1 1 - Esta gr ande crise que há tempos
surgiu maltrata o cabloco ferido
Sou eatrange:Lr0 quando pego a recie.mar�
e.m. seu brio dentro de um pa{s rico
Sou �o.mpanês q,\Áe -,1sa tanga e sandÚia,
e altaneiro morrem brasileiros de
Sou b::;�asileiro õÓ na nor[. ãe vota:r ..
fome e de frioº Em nossa manchete
_ T�.��utc rádlo e Zico cheio a.e nlsgr:La 9 .
rica de automóveis J·á se J;'
nroduzir
r1ua.-11.d.o o� :::.:.la g_v_e a I?.ef or.!'.la v&;;_ cheêar"
,
Enquanto o coitado do pobre mpera
L
To um .::.no, eopeio
do:�s
e
só
se
cria
·
,.
1 rio vive apertado ganhando salário
1?2. sos pro je1;os :p2�ã pod�r .c::e ta_pea.r
que sobe depois que tudo subiul
-Este pais é Llo tamar1ho fü:: um con:tinentc I
1 - Nosso lavrador que vive do chão
Nias não tem terra :par..1 0 hcne.m. à.e, .m?io
,;r·ossa� Do norte a su.1 1 do r::..e.scc::te
2,o d só tem a metade da sua produção
poente 9 vivo à pro0.-crr 8. de u..m ::i.:r!.c.; 3 r })Y'a j J :pc.cque a semente que ele semeia
:fazer roça ..
li teai. que ser a meia com o seu pa,..
;I ·.1 7:ío� O nosso roceiro vive
num di,.,,
-Eu sou comprado por e e.ai .�...rar:�:-.;:,;-:, :'.2 :-, ;-- l' . ·
;! .• ';_r!Ja a o seu problema nao tem so�
ri.so, mas sou cis.maà.o ecn. 1:'.-:J. 2,.-.-: .; ê-.-�
. �.
!,
porque o ricasso que vive fol...
;1
'
�
o
t·raiçaC>o Ja, -.trou fu.g1. .nu,i
0.'3
çru.sl'.l jC.l. (' i\ cê.:0
.;,
:1 :��a'5.o acha que o projeto se for a.s,._ . o.e
ros to 1.iso, .J&. que o meu e•' c.cs:LO
i: �1:i.na.do estaré. ferindo a Constitui
grutilhão.
!:1 i q�;o.
•
.. . J.Jas grande esperança o povo con-
dt�z ;.iedindo a Jesus pela oração
2º
PEJ)f'�?_IJ��Q �·-�_qHÃO
d �rá guiar o pobre por onde ele tri
ü s6 QUERIA TEn UlvI PED.,·,orNE�) DI' e;Hl.0 1 lr.lil-e para a fa.m.ília não faltar o
•
- J: ..,..:::..
ni·:-:> !
_'"_'
°R -PR�
EU 1-0UDE,...
;.i:) S"'
_,!, C?
uER L"n:,
J. V .It..w
�- .li ,�R/1.
:J. •• 1J:. i\ ....,::c º Que ele não deixe o capi ta1is
O• Ru -'-"
AQUI NA TERRA QUE .PLANTEI PO:ri T1.NTE .;_m3 mo levar ao abismo a nossa nação PLLWCLRAM GRAMA E O G·f,DO VIVE ·eüR ��.( ,.,
.A dGsigualdade que existe é ta.ma,...
1,
- àíJ�'>r:r.·ecido porqu.e .me mancJ.a.:rõ.r C.-!l,õ:ra 9 b'l nha enquanto o ricasso não sabe o
(lôJ..O ganhaº O pobre do pobre vive
Vi me-t.:s f �.. lhinhos e esposa e. 'Cho�·-.:;..1.·"
J;
d.o t;ostãoo
V.l. --1 p:..-ti <)idac.e sem dü1heiro o ..•,0D. O&.,D:C-0
•. ·· :;
q
�n . n.::-2 Jmi to me.nos u.ma cr:isa �7.'éi. Jr· ..::·a:.:·cl'TCSSOS DTREITO VEM
•·· E1.,c sei cru.1:: ex:..ste .:rraita 4-;,, t'ra. Y�:. o. .J.Le� \i1! )
�o�sos Direi�os, Vem!
tar, �ê"oré� o pobre direi·i;0 neJ.,1. :,.1� 0 [.8.í.1- ;j
Nossos
Direitos, Vem!
i;n que dei à.v.ro d8 sol a sc.l n,; p?.=- 2.:.:.,.). 1l
1;
:3e não vir nossos Direitos
}�t;io te!h11a ai.t:da O ill01.J.. pedac 1L.tl0 J -; c�:;·: . .J�· ::j
O Brasil perde também.
j�
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6.
�IA �ll
nef. EM CIMti. DE UM CAMINHÃO/ BEM CEDINHO ELE VAI SEJCl.mNHO'MA GARANTIA/
PRO SEU PÃO DE CADA DIA ELE VAI TENTl1R GANHAR. (bis)
- O seu patrão comprou trator, caminhão também grade arrastão,deixando
ele na mão. Pois lá na roça perdeu sua servendia. Procurando prato che
io, hoje ele é bÓia fria.
- Ele tentou. melhorar prá família, prá -cidade certo--·dia: .com--··mu-i.ta fé·'
foi .morar. Mas continuou...sua fome de ale�ia .. �-.-. q__ su.s..t.ent.o--da..-faro:fJ ia. 1
ele tenta assim ganhar.
-· Ele não é roe eiro e ···nem o-perário, ganha ·um. mísero·-sa.lár±o,;--s-eu--�r±so ··
ele nunca tem de -sobra .ele. 4--pau.. prá·.'
alegre não sai..- ..Se u dinheirinho
, ...,
qualquer obra. Ele ri pra nao chorar.,.,.
.
- Ele já·deu-ao seu-país ·grória e fama, �---=· tanto ama
não pode mais cu.l.ti"Lar-. --Pe-rgunto ago±s,__ a quem -ouve..Jmbtbir-vcr�:f7°Prá_,.,..,-.:- ....... .
quem ·-Deus criou · o ·nnmdo?·.F.oi_pr.á Bl.gU.ri:s -:aa.u__f.oi:-prá�..ná�---.
·
..:,......_............_..:--·· ..r ......... ·-� .. ;,.�. ··---..
· .
A REFORMA (Melo.dia�
. �-Fusc·ã:o·-·Pre:t-o·f·,.....·-···· - ... .
7..
- Me-.diss.eram ·que- a 'Ref-orma vai chegar, como vitria do.Jlomem--trabalha-. - -·-·
dor, e vem ves_t.ida.. co..m._a.. Ju.sti-ç.a....e · a Verdade--.cheirando-� a ..lut.a.-do _ t.rab_§ ·
.
lhado� rural .•
- Meus amigos, façam isso ser verdade e, se não for, lutaremos sem pa
vor. Daqui a poueo não aguentamos mais de fome e todos juntos se des
manchando de dor.
- Companheiros, não somos feitos de aço, temos direitos a um pedaço
deste chão que Deus nos deu. Companheiro, a união é o caminho prá con
seguir um pedacinho de Terra prá T rabalhar.

ci VEIO DA TERRA
EI illMÃO, ct VEIO Dl1 TERRA PCRQQEE O CUTRO PASSA FOME E NÃO TEl.VJ:
TERRA. (bis)
- Tem terra para os grandes. O pequeno passa fome mas se ele quer plãn
tar para ver se so(?rrevive. O latifundiário_chega logo e o proíbe,
8.

- 0 homem tem direito de viver em comunhão. Mas o ri co explorad0r é
que faz a divisão: Não importa se o pobre te� o arroz e o feijão.- Tem pasto, eucalipto braqueara para o gado. O pobre e coit�d0 está
sempre lascado.Sem terra e sem trabalho vai vivendo desprezado.
Mas isso ainda muda o povo vai se organizando no Partido, Sindicato
e na Associação. Da{ yai começando a nossa libertação.
- Trabalho para· todos .. Nós teremos meu irmão. Mas isso nós faremos com
esforço e união. Terra e liberdade para todos os irmãos.
NÃC NOS MOVERÃO
g•
Ilef. NÃo;NÃO,NÃO NCS MC'VERÃC'- (bis) CCMO UMA ÁRVORE FCRME JUNTO AC RIC.!
NÃO NCS MC'VERZC
-Unidos aos op:erários - Não nos Moverão! Unidos em nossas fábricas Não nos moverãó, Como uma árvore •••
-Unidos aos Lavradores ••• - Pela Reforma Agrária •••
-Unidos aos fndios...
Em sua luta pela terra •••.
-Unidos aos Negros •..• - Contra a marginálização •••
Unidos às Mulheres••• - Na conquista de· seus direi tos •••. ·
Unidos na luta ••• - Unidos até a morte •••

POVC NA CCNSTITUINTE (Versão da música:"Pixinguinha")

10.

Lá vem o povo pisando firme nesse chão e mesmo que muitos não queiram
a gente sai pela rua a cantar. É o povo o verdadeiro dono da nação que
faz o seu carnaval exigindo sua participação. (bis)
É assim, é assim, é assim, é assim que a gente vai poder conquistar
O poder que se emana do povo e garantir tantos direitos de novo
Até agora a gente não· tem voz e quem vai prá frente não somos nós
esse povo resolveu gritar: CONSTITUINTE J.Â!
E hoje queremos participação maícr e o negócio J o seguinte:
O povo na constituinteº E .h0 je q:1;teJ�em.os participação maior pois cons
tituinte sem o povo não cria nad� de novoº é assim 1 é assim •••
CONSTITUINTE SEM C PCVC' NÃC' TRAZ NADA DE NOVO
(Versão da .música� Jardineira)
Q "brabalhadors porque estais tão triste. O que foi que te aconteceu?
Ê o s8.lário que está muito baixo, nós não temos casa para morar
Vem trabalhador/ Vem participar/ Constituinte sem povo/ Não traz nada
de novo/ E os poderosos/ por cima é que vão ficar (bis)
C agricultor, porque estais tão triste? C que foi que te aconteceu?
Estou sem terra não posso plantar/ Pois o lati�indio mandou nÓis mi
grar/ Vem agricultor/ Vem representar Reforma .Agrária/é o direito de
nós todos Constituinte com o povo/ e a terra prá plantar. (bis)
O lavadeira, porq_ue estais tão triste? O que foi que te aconteceu?
Nossos direitos não são garantidos e o nosso salário sempre exprimi
doº/ Vem lavadeira/ Ajudar- lavar/ A sujeira, · a opressão/ a ganancia,
a exploração/ Tudo isso na no-va Const;ituição. (bis)
O Estudante porque estais tão trisve? O que foi que te aconteceu? A
educação que hoje é cobrada, Não nos dâixa ver e é manipulada.Vem es�
tudante/vem comemorar/ A fe s·i;a é nossa/ Este é o nosso carnaval/ Edu
cação libertadora 1 / eis o grande ideal. (bis)
11..

-

12 •

EU

q"ÇERC OUVIR A

vr Z pc -�V0

- Eu quero, que:r-o, <J.Uero o,. v:i r e, · '. , de povoº Eu quero ver todo povo a
cordar/e descobrir den-r;r'., e"!:.:. :cr,;c:üü1.adc que a semente da verdaãe está
querendo germinarº - Eu q_F�:::r-0, CfL:tGX'C· 1 q_uero ouvir a voz do povo. Eu
quero ver todo povo como i..cmão/ Eu quero ver-todo povo caminhando e
se libertando do medo que ele tem do tubarão;
- Eu quero,quero y quero ouvir a voz do povo .. Todo povo tem boca pra
falar/ Ainda tem gente que a:f se faz de mud.o fica num canto calado/
não se mexe do lugarº
--Eu quero, quero, quero ouvir a voz do povo., Ouvi um gr'lito mais não sei
de quem foi, grita sem medo 7 grita,grita minha gente/ quem morre cala
do é sapo debaixo do pé do boi <
- Eu quero 1 quero,quero ouvi a voz do povo o Eu quero ver todo povo em
Uniaoo A consciencia nao se ganha sem esforço/ Vamos abrir nossos
olhos pra enxergar a situaçãoº
- Eu quero, quero, quero ouvir a voz do povo. 0 povo já não J mais
caranguejo/ Tu quero ver todo :povo consciente/ descobrindo q_ue �
gente/ e caminhando para frenteº
,.J

Á

�

Nova If,Uaçu, 28º ll o �(,

C�ror. �o�oanb.eiros,

"

� presente c�rt� e nara le�brar-lhes da nossa r,rande

2��e�bl�in recional que realizare::nos nos di�- 13-14 de deze�bro,
no Se::nintÍrio Paulo VI 9 rua Bolivia - nQ 309, e .Nova Ig.J.açu o (per
,,
to do Colegio das Ir:nas).

-

O programa geral do encontro

Dia 13 - manhã -

o8,oo

é o seguintei

h - Cheeada e inscrição
'

-

p
Inicio
dos trabalhos e divisao em gru

11,30 h - Plenaria para apuraçao do documento

!)ClB

"

u.�ificado das propostas populares
"

Dia 13 - tarüe � 14.00 h - Propostas de estrategias de luta paro. o acomnanhamcnto do procenso cons
tituinte

Debate
Preparação do encontro com os deputa

dos
Dia 14 - manhã - B8 p 30 h - Encontro com os Constituintes

Planos de trabalho em conjunto
Dia 14 - tarde - 14,00 h - GRA7illE ATO PÔBLICO de compromisso em
cima das propostas popu.lareso

-

,

Para a Assembleia propriamente dit? aao convidados cin

co a sete representantes de cada co�itê municipal da região 0 as
sin como cinco reuresentantes de cada entidade interes&ada em rn

colaborar . A diária já foi assumida por u.� projeto do exterior 0
de maneira que fica nara cada um cuidar apenas da sua passagem.

t

de slXIla importânnia a participação de todos os nos�

sos co:nitês à ê!.as outras entidades ne3te encontro de articula

ção e de planejamento para o ano 87. Pedimos para cada entida,
,
de comunicar o numero dos seus representantes ate o dia 12 de
dezembro, na Caritas Diocesana 9
tel. (021) 767-7677.

x-ua

Capitão Chaves,

-No Iguaçu

t2. r,c:nte !

,
.
Ouanto ao a�o publico p nosso Qesejo e 0.ue anareça mui-

:Jue-erimos que cada e idade orranize w:-,�, ca.rav�::13. r,2r2.

facilitar a oarticipaçã0 do t>OV(">. O A·ro começará us lt,, OG horcs

do dia 140

Conta�os muito com a colaboração de todos para que ês

te encontro seja um grande sucesso.
"
Ate breve 0

p/ coorde

Movimento :&'luninense Constituinte

·,

•

•
Prezado Constituinte ••••••••••••••••
O movimento Constituinte Flu.�inense, com a colabora
ção de várias entidades populares - FA!t!ERJ, CUT, CGT, MOVIMEN-

,

TERRA, etc · - pro�arnou para o proximo dia 14 de dezembro um encontro co� os deputados e senadores recentemente eleitos para o Congresso Constituinte. Vimos convidá-lo para es
te encontro.
Num primeiro momento apresentare�os aos Constituintes
o conjunto das propostas surgidas dos debates nos diversos se
TO DOS SErd

tores do movL�ento ponular e sindical, e ouviremos os eleitos

sÔbre estas propostas. Ao término dessa parte, os Constituintes
serão convidados a assinar um documento/compromásso.

·Num segundo momento queremos refletir com os eleitos
sôbre os canais de comunicação e de colaboração a serem criados
tendo em vista a defesa das nossas propostas na Constituinte.
'
Enfim, num terceiro momento - tarde do dia 14, as
14,00 horas - realizaremos um grande ato pÚblioo, ato/compromie

·-

so dos Constituintes junto com o Movâmento Fluminense Constitu
inte e entidades nresentes em cima da defesa das propostas po
pulares.
Conscientes da gravidade do momento atual e da impor
tancia das forças ?Opulares se unira�, contamos com a partici
pação de todos os eleitos em sintonia com o movimento popular.
Atenciosamente,

p,/'�ovimento Plwninense Constit.
LOCAL: SEKilJARIO PAULI VI - Rua BOL!VIA, nQ 309 -NOVA IGUAÇU

•

.,.

Caroc �o.:npanheiros,
,

,

A nresente carta e nara le�brar-lhes da nossa grande

a3sembleia regional que realizare�os nos dia� 13-14 de dezewbro,
no Se.:nin.-Írio Paulo VI, rua Bol:Ívia - n2 309,:::. .Nova Ig.iaçu. (per

-

to do Colégio das Irmãs).
O programa geral do encontro é o seguintes
Dia 13 - manli.ã - 08,oo h - Chegada e inscrição
09, 00 h
In!cio dos trabalhos e divisão em gru
pCJ:B
11,30 h - Plenária para apuração do documento
u.�ificado das propostas populares

Dia 13 - tarde - 14.00 h - Propostas de estratégias de luta pa
ra o acomnanhamento do urocesso cons
tituinte
Debate

Preparação do encontro com os deputa

dos
Dia 14 - manhã - E8,30 h - Encontro com os Constituintes

-

Planos de trabalho em conjunto
Dia 14 - tarde - 14,o O h - GRANDE ATO PÔBLICO de compromisso em
cima das propostas populares.

-

,
Para a Assembleia propriamente dita sao conv14ados cin
co a sete representantes de cada comitê municipal da região, as
si� como cinco representantes de cada entidade intereeeada em m
,
,
colaborar . Adiaria ja foi assumida por um projeto do exterior,
de maneira que fica para cada um cuidar apenas da sua passagem.
É de suma importância a partici�ação de todos os nos�
aos comitês ê das outras entidades neate encontro de articula

ção e de planejamento para o ano 87. Pedimos para cada entida,
,
de comunicar o numero dos seus representantes ate o dia 12 de

dezembro, na caritas Diocesana,,:ua Capitão Chaves,

tal. (021) 767-7677.

-N. Iguaçu

r.�

�

,

Ouanto ao a-r;o publico, nosso desejo e que anareca .,'tt:lta 6�nteZ Sugerimos que cada cidade organiz€l ur.la caravana uc-ra
facilitar a participação do novo. O ATO começará às 14,00 horas
do dia 14.

Contamos muito com a colaboração de todos para que es-

te encontro seja um grande sucesso.
#

Ate breve,

p/ coord.

-

I

Movimento Fluminense Constituinte

MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE

Nova tguaçu; 04 de novembro de 1986.

Prezado Companheiro!
No Último sâbado 1 dia 01 de novemõrc, houve reunião do MCF preparatõ -

ria da Assembláia do Movimento Constituinte Fluminense nos dias 13 e 14 de dezembro.

Planejamos os trabalhos dos dois dias e passamos para você apreciar:

Dia 13 - sâbado - • Trabalho em Comissões específicas •
• Plenário para definir as prioridades.

-

Dia 14 - domingo -

em Nova Iguaçu.

Encontro com os constituintes eleitos.
• Ato público e compromis_so dos constituintes
as propostas populares.

A Assembleia será no Seminário Paulo VI, ao lado do Colégio das

com
Irmãs

Precisamos de preparar outras coisas necessárias para o êxito dessa A!_

semblêia do MCF, por isso y0cê está convidado a participar da reunião onde serão toma
das as Últimas medidas.
você receberá mais informações sobre a Assembléia.
I3reve

A reunião será no prÕximo dia 19 de no�emb!o, ãs 18 horas, na cãritas
Diocesana, rua Capitão Chaves, 60 - Centro - Nova Iguaçu - Tel. (021) 767-7677 •

....

Aguardamos por voce e um abraço.

Sada Baroud David
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MOVIMENTO CONSTITIJINTE FLUMINENSE - I E�NTRO-R�T�RrRE��Ol-W,:.
Nova Iguaçu, 28 de setembro de 1985 - IESA .. ,,,r:.,.-i: .,-rr,-· .·.
1.
-,/;

L S. _!�-�-@: �
_!
� �gÇ9;_�-�!!ª� �ÇQ
ai
! �� ,MO/
J, .. .�
\J Ql) Francisco Amaral ( r/..J ..tl'1iw,,1YúJ
Avenida Amaral Peixoto, 130 - 8 9 andar - Centro ... :
26000 - Nova Iguaçu - RJ

A)

J 03) Salvador Marcellino

{ ÍJ .lll1arl kv1
Rua Paulo Pinto, 157 - Vila Iracema

-

n

Tapajós, s/n 9

-

6000 - Nova Iguaçu - RJ ·

HeliÓpo'liis

l ' '· , ·
•

·
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1
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l(),,r:re.:fi
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OS) Dilcêia Quintela Nahon - Comitê de Nova Iguaçu

r;

\ A6) Antônio de Camargo Ferreira e Adeilda de Lima Céindido �. r · · i , i. _i;
:. L
Rua Coronel França Çeite, 993 - Mesquita
··· ,, · 1 r--r; :
26100 - Nova Iguaçu .: ÍRJ
:>: ru ··

07) Julia Amed Lecas - Comi tê �� :Nov:i I��u
Rua Capitão Cp.aye$, 60_ - c.��tro
\
: , :··.· .
. ·'.. '
(. \,.
·
26000 - Nova Iguaçu - RJ ·

• !,

,,.

;;_ r!

.

J �· J/r}�/rJ1 ,'· '' ' '

Jos) Mariste �a Golil'.'�i de' so,uzà" :;{ '.
)
- '
Rua Damasio Batista, 241 - Cabral - � · .'// /
:
_
�
rJ,/1Joo/1
v � . ··u:'16,
.. �
09) Ruglos Jorge Flores
. r
Travessa Djalma do Carmo, lote 139
Nilôpolis - RJ
1
•
• r:v:
\ 10) Marly .da Si1va.J �o11?eca_ , .·
,,
Rua Damázio Batista, 341 - Cabral
..·'.
RJ
-

11) Carlos Manoel da Fonseca
• ;
1

-·�

' • '. .

i

,', •: r.;

):

Rua Damázio Batista, 241
Cabral - RJ

1:l' I' <,

li'.'

.. : Í"'. '':t•

/·

'-�"

;

-i.·F;

{ 12) Gastão• Sail('l:O);; C:lM/rm!Yúl} ,- .

':)'·

., .

À

1.

Mena Barreto, 49···-· Telefone; 791-3722..
.�
J�.5'N'i1Ópolis - RJ
1Al
013) Thales do Couto Filho, {
1 )ln�/rl �· -.·
RuaDamázio Batista, 241 - Cabral
_;-_! ; · i
Nilôpolis - RJ

:l

� 14) João Carlos de Assis

r

fí}J-'

-

J{; MV
.. � •

"C;';)_; JJh 'Um

Rua Julio Berkowitz, 786 ,, .
NilÔpolis ,_ RJ
:' !
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02) David de Castro - Jornal de HJJE
Fone: 767-6926 - 767-0129 - 767-9402

:venida

.

Jlj

�

1)

i )J{l/llllrvi)

5) Ricardijlo d�,jiantos {
Rua Mestro Dj alma do Carmo , -826
NilÓpolis - RJ

-,. PF•.·

1 .

·, ,, .

16) James Evaristo dos Santos
Nilópolis - RJ

J 17) Carlos Alves
Rua João da Costa, 139
Cabuis - Nilôpolis - RJ
/
18) Sergib Corrêa da Silva
RUa Amádeu Lara, 1007
Olinda - RJ

\J

!

•t

(J, J//1/Nnkvl)

1 \J,

-

.

.'

'

19) João Carlos Serafim
Nilópolis - RJ

V 20) Celeste de Almeida Esteves
Rua Damâzio Batista, 241 - Cabral
Nilópolis - RJ

J

J

l 'J'

21) Edísio Luiz
Nil.Ópolis - RJ

; :)

t '-. . ; . � 1

22) Comitê Pró- Constitu�te de Paracambi
. :. ,: . l '
Rua Dorninique Level, 35 - Centro
26600 - Paracambi - RJ ·.'
fone: 783-2463 (Eduardo) ou 783-2837 éMatia)· ·'.

1

•';',•

•

!

1'

23) Comitê Pró-Constituinte de Duque de Caxias
Avenida Presidente Vargas, 360 salas 113 e 114
Duque de Caxias - RJ
Fone 771-9444 - Alcino

.' '

24) Luiz Alberto Zanetti Ferreira·
Rua Silva Jardim, Lote 5 - quadra 74
25500 - Praça da Bandeira - São João de Meriti - RJ

V 25) Márcio Azevedo
Rua Sparano, 684 - Coelho da Rocha
25500 - São João de Meri ti - RJ

, ,.,

.

i

J 'j;nrfi'nHIJ)

)

,.

26) Jorge Florêncio de Oliveira
(
Rua Machado de Assis, lote 11 - quadra 84
25500 - Praça da Bandeira - São João de Meriti - RJ
Fone • 751-1206 - 220t7198 - .232-7787

J 27) José Geraldo de Castro Costa
Cx. P. 74.15S - Itaguaí - RJ - Cep. 23801
28) Conútê Provisório Pró-Constituinte
\\

\)

Convento do Carmo - Praça General Osório
23900 - Angra dos Reis - RJ
Fone: (0243) 65-0213 - Castilho

i.'

l

!

'

1

�-

1"!

1

' i

29) José Marcos Castilho
Rua 11 de jtmho, 2�0 - São Bento
23900 - Angra dos Réis - RJ
Fone (0243) 65-1395
30) Paulo Ignácio Furtuóso
Rua 2, 202 - Camorirn
23900 - Angra dos Reis

.r

:r

- RJ

J3)

j

;!

1,.1

' ,..!'

(

)/(/��

-

Comitê Municipal Pró-Constituinte de Volta Redonda
G. P. 84.293
27180 � Volta Redonda - RJ
Fone (0243) 43-0939

34) Nilza da Silva Martins
Rua Natal, 70 - Santo Agostinho
27180 - Volta Redonda - RJ
\) 35) Lúcia Muniz Telles

(

Rua Monteiro Lobato, 05/302
27180 - Volta Redonda - RJ
Fone: (0243) 42-1253

•

\)36) Vilma Stefarú

l

i 1$11/dl \
,l;n

/

J ,t,r)lffi)W!)

Rua Monteiro Lobato, 5/302
27180 - Volta Redonda - RJ
Fone (0243) 42-1253
37) Elena Brito

Rua 3, 314 - Cerâmica União Califórnia
27180 - Volta Redonda - RJ

38) José Arimatéia de Souza - Resende
(

r ·,

, ' ·r

:t

(

'

1

)

31) Antônio Agostinho Ribeiro
Rua 2, 167 - Camorim
23900 - Angra dos Reis - RJ
\)32) Nonnando Cayouette
C.P. 84.540
27180 - Volta Redonda

'

39) João Vitorino - Resende

40) João José Caranez - Resende
-�

� Laudicéa Maria - Resende

( J;

Ulwn/n1J)

42) Maria José Orioli Caranez
Rua Sebastião José Rodrigues, 291/902
Campos Elíseos
27500 - Resende - RJ
Fone (0243) 54-0819

Luiz Rocha Freire ( c/J J/?1 WJ?fnJ Í
/ _,..,,,)
Rua Sargento Manuel Rodrigues, 1391

Travessa Vitalina, 390
Osvaldo Cruz - RJ

·'. �

�5) Benedito Ferreira - Barra do Piraí
46) Lúcia Regina Florentino Souto
Rua José Cardoso, 157 - Prata
26000 - Nova Iguaçu - RJ

�túV
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1.

ARTUR DA T�VOLA
Rua do Canno, 6 sala 1107 - Centro - RJ
Tel.: 231-0415

2.

RONALDO CESAR COELHO
Rua da Alfândega, 33 - 89 andar - Centro - RJ
Tel.: 263--4374 I 3-9 1-'L-1 - ), :L íl. i f-e> 5��

3.

PAULO RAMOS
Rua Cachamóf, 158 c/26 - Cacha. mbi - RJ
Tel.: 521--1574 { f}pj::,v)

4.

ALOYSro TEIXEI'RA
Rua Franci�co Otaviano, 30 (Copacaóana Praia Hotel) - RJ
TEl • : 521-2727

5.

ANNA MARIA RATES
Av. Ipiranga, 524 -· Petrõpoli.s - RJ
Tel,: 0242-420316

6.

MIRO TE IX EIRA
Rua �lvaro Ramos, 492 - Botafogo - RJ
U.
Tel.: 542-2132 éµ:..� 0 ON'�'ç- · \

7.

DASO COIMBRA
S.H.I.N. Qd.15 (Conj. 3 casa 5) - BrasTlia - DF
0247-4617/5772144

8.

EDMILSON VALENTIM
Rua 19 de Março, 8 - 29 andar -· Centro - RJ
Tel.: 252-9935
( ? ro J6:> 1S)

9,

JORGE LEITE
Av. Afrânio de Mello Franco, 42/101 - Leblon - RJ
Tel.: 294-7708

10.

�J
11.

�J.-

s� c:J

M�RCIO BRAGA
Rua Visconde de Albuquerque, 894/804 - Gãvea - RJ
Tel.: 541-0164 _ �(.. i tl J.- � t- 1- 0) � J_ t t,\_ 0 (, ,A,./
GUSTAVO DE FARIA
Av. Delfim Morei:ra, 130 -· 29 andar - Leblon:.. RJ
Tel.: 259-3316 �� 1 \.\ 0 _. Cf !:f ÂC{.)

�o-.\ck;õ

.r-=-�)

12.

MESSIAS SOARES
Rua Mar c1lio Dias, 110 - 25 de Agosto - Duque de Caxias
Tel.: 771-6374

13.

DENISAR ARNEIRO
Av. Atlântiéa, 270/701 - Copacabana - RJ
Tel.: 275-7489

14.

FL�VIO PALMIER
Rua Pref. Miguel Couto, 315/901 - I.cara1 -· RJ
Tel.: 710-6563

CRITERIOS PARA LEVANTAR O PERFIL DOS CANDIDATOS
Região/município:
(Roteiro para discussão nos grupos)

•

O.) Quem é?
Que partido pertence?
Classe social que representa: banqueiros?
latifundiários?
empresários?
militares?
clero?
trabalhadores?
2) Que tipo de envolvimento tem com o povo?
(como o candidato se comporta frente ao
aumento das passagens de ônibus, frente
às ocupações de terras no campo e de terrenos vazios na área urbana? etc.)
3) O que faz nas regiões/municípios?
(compra votos ou tem trabalhos prestados como representante do povo?)
Nas lutas populares ele estava aonde?
- do lado do povo?
- em cima do muto?
- ou do outro lado?
4) Qual o seu posicionamento frente?
a) votação para eleições diretas?
g) pacote Plano Cruzado?
b) Reforma Agrária?
h) pacote empréstimo compulsório?
c) contra a ditadura?
i) demissão dos trabalhadores?
d) congresso Constituinte?
j) direito de greve?
e) dívida externa à custa do povo oprimido?
�) autonomia sindical?
f) Nova República?
5) Quais os grupos que o apóiam?
(O dinheiro de sua campanha de onde vem?)
6) Prestação de contas ( a quem presta conta de seu mandato?)
�)Coerência política (ver os candidatos que vivem trocando de partido)
8) Ver o passado dos candidatos que querem se reeleger.
CANDIDATOS NOVOS
", - De onde vieram?
- Como se posicionam diante das questões acima mencionadas?
Esta proposta é uma ferramenta de trabalho para as organizações populares irem fotogra
fando o perfil de cada candidato às próximas leições.

Sugestões para o uso dessa ferramenta:
lªreunião: Discutir o roteiro, adaptando-o à realidade local. Distribuir aos participantes
do grupo tarefas de pesquisa sobre os candidatos mais influentes no �ocal.
2ª reunião: retomar no grupo os resultados da pesquisa p fechando em comum o perfil de
cada candidato. Descobrir formas de passar esse resultado para outras pessoas.

MULTIPLICAR E DIVULGAR O MAIS POSS!VEL ESTA PROPOSTA

(proposta do Movimento pró-participação popular na Constituinte - sec ão PE p adaptada
';J.f" CPO Nacional

'I ',· ;.

O POVO DISCUTE O BRkSIL
. ,J.

Amigo ( a) ,
..
Dia 7 de setembro foi declarado o DIA NACIONAL
CONSTITUINTE.
Nesse dia mui-·
..
-··
tos brasileiros estarão fazendo suas propostas de· lei,s_para a nova ConstitG
ição. Depois essas Leis serão reunidas e apresehtadas· ao Congress? Consti:.'
tuinte.
Esta é a hora de fazermos as leis de nosso interesse! Mãos à obra!
Di'scuta com sua família e amigos suas propostas de leis. Entregue-as
numa das furnas no dia·? de setembro, entre 7: 30 e 14:00 horas nos seguinteo
locais: Oampinho do Almir, Padaria de Moquetá, Bar do Nélson.
Como sugestão de temas, siga o roteiro abaixo:
1- Que direitos individuais e políticos queremos?
_ Direitos em relação à: saúde, saneamento básico 9 alimentação y habitação y
educação, creches, cultura, lazer e família?
2-e,e leis sugerimos para barrar a discriminação, agressão e violincia co�
tra a mulher e o negro'!
E para garantir a soberania da cultura e território indígenas?
Que leis temos em relação aos menores abandonados, mendigos, prostitutas
Õmossexuais, violência na cidade, deficientes ou invÉtlidos por acidentes
de trabalho?
3- Que leis sv.gerimos cm relação:
!
Aos Impostos'
Ao F.M.I.r Bancos Internacionais, Dívida Externa e Multinacionais?
À Divida Inte::i."'na, Estouros Financeiros, FiscalizaçÕ.o e crimes do Colari-
o Branco?
À Reforma Agrária (Propriedade da Terra, Violência, Migração e Justiça
Agr{1rj_a)?
4- Que leis propomos em relação:
,
�·- Ao Trabalho, Garantia de Emprego, Salario Desemprego?
Piso Salarial, Condições de Trabalho 9 Jornada de Trabalho, Trabalho NO·-·
tÜ-, Trabalho da Mulher e do Menor, Dificuldade
do lQ emprego� Vale Tran.::
'
·
porte?
À Organização dos Trabalhadores (Sindicatos e Comissões de Fábrica 9 G��
es, Participação nos Lucros)?
-ou.0. forma de �overno gostaríamos de ter?
O que sugerimos em relaç_�o aos Meios de Comuhicação Social?
.,_ Como manter a Cultura do nosso povo?
..• "' -- ' ... ,.
Qu:-e '-í"ei :pro)Õnio s em relação à E2Õlogia:?-·.·. '· r."··
- Que leis sugerimos quanto à Paz e o Releoj_onamento com outros Povos?
O-- Co.r.10 garantir que. essas leis serão respeitadas. e iguais para todos?

s' .

'\'' �, .-..

'r

.. º ºº º º ºº º

Outras Sugestões

º º ºº º••f•o•

"

;rupo Constituinte -- Moquetá. 9 são José, Chavascal e Conjunto Potiguara
u CONSTITUIN'l1 E SEM POVO 9 NÃO CRIA NADA DE NOVO"
'°'"�
Nova Iguaçu, 04 de Setembro de 1986.

I ! CONGRESSO CONSTITUINTE DO MUNICÍPIO
DE NILÓPOLIS
DIA 28/9/86 - DAS 9 ÀS 18 HORAS
( COLÉGIO ABEU )
RUA PROP ALFREDO FILGUEIRAS N 2 537

«VAMOS FAZER A NOSSA CONSTITUIÇAO»

.

e

: -: e

A sociedade brasileira vive hoje um imp:::irtante rromento
e.e sua história: a campanha eleitoral do prooosso constituinte.
Estarerros escolhendo os I::eputados e Senadores que irão fazer a
nova.. ConJ.>.tltulçã.o do BJr.af..il.
A oompreensão do norrento atual leva à avaliação do que
quererros na nova c.aJtta. c.onJ.>Wu.clonai.., as questões que sintetizam
as exigências mais sentidas pela massa p:,pular. Isto nos conduz a
L'm questionamento geral do conservadorismo
daqueles que sempre
e�tiveram interessados em manter um regime de opressão e eiq;>loraçao.
D:ve.rros estar unidos para conseguirrros mais forças para
não deixar a população iludir-se mais ui:ra vez. Portanto, .devemos
discutir todo o prooosso da C.Onstitui.ção.
Com esse pensam:nto, o ca,.u:� CONSTITUINTE DE NILÓPOLIS
espera contar rorn a sua participação no I9 CCNGRESSO CONSTITUINTE
00 .MDNIC!PIO DE NILÕPOLIS, para àiscutinros os principais temas
que são oolocados hoje pela nossa sociedade, tais oono: refODDa
agrária, violência,. liberdade de organização, lei de greve, saú
de, a questão da mulher, raci.sno, oon.stituiçãç pcpu1ar, forma de
governo, polltica externa, habitação e outros assuntos de inte
resse popular.

MoVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE
COMITÊ DE NILOPÓl.IS

Movimento Constituinte Fluminense
.:.·

•

.1 ·.;.

+;. ;

,:�t '\ ·'

'• .J ::r

:_•!·

.•,;

·•

Salão da cárit�s Diocesana de Nova Iguaçu
' • >
....
.- .,. '
Em 13 de setembro de 1986'
..

'

,:,; · / · , :, .. _. ·i R · E L A T Õ R I O
:.� !_;,: •

Presentas:
Comitê de Nova Iguaçu
- Comitê. de NilÕpolis ..
- Comitê de Volta Redbnda

� ' . ·;
• '1

/

- Instituto de Estudos SÕcio-EconÔmicos / Inesc
Pauta:
• Avaliação do Movimento Constituinte Fluminense (como andam as atividades dos comi•
tês)
• Congresso Constituinte dos Munic!pios
• Plenário Nacional
- encontro em São Pàulo 20 e 21 de setembro
- como foi o 07 de setembro
• Perfil cos candidatos

r
popular mas no decorrer do tempo foi
No i.níci:o -o- Comitê contava com ampla pà't:i'.dpaç�o
diminui�do a participação. E para mobilizar novamente a população, principalmente pa
ra chamar a atenção para a escolha de candidatos comprometidos com as lutas populare·;
o Comitê está realizando debates e palestras nas associações de moradores e coleg�o�.
S,;Ç,qmtê::Se'ireúne uma vez por 'Sêinana e já está preparàndo o se1:1 i1 Congresso Consti
tuinte, que será no dia 28/s�te�bro das 09 às 18 horas no Colégio Abreu (Rua Prof9 Al
fredo Filgueiras, 537 - Ni1Õpot�$}.

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

, j -� j' '1 �I ' 1 •

C0mitê de Volta Redonda

f ' ., :'',.

,,.•,

'"'f !• • .. ,Í.....

j ,.f I.',

J•

Conforme proposta tirada no dia 20/-07 o Movimento Constituinte Fluminense de Volta Re
danda conseguiu realizar as las •. assembleiai; nos ,�airr.os,:ccini-:µma'b'd'á':;_.ê:'percussão (237
0.8)·. Contou com a participação 'e:1:e. mais de 1.200 pessoa-s.·.· ·E para o disl 20 de setembro
e
es-tã marcada a 2a. assembleia on'éie pretende atingir. 44 escolas do município (com
participação <la população em geral).
E:�i elaborado um documento com 1s· pâgin�s sobre o qu� deVê ê�t�a�,: ��-- nova Constitui· .. :'' :.. · · ·
ç?9 (prop0sta dos movimentos popula:tes').
.
Mas c,om tcdo esse trabalho Volta Re·donda avalia que as ''organizaioea têm discutido
muito mas ainda não conseguiu atinstr a população não· .organizada l ..>E
. : :;. .. �
..
... .
.... ;
,-.

:�·!..

0

•
.W

,i.

:,.

,.:;,•

•

j

r ;·,

Tem se reunido uma vez por semana e or��ni�a�o; algumas atividades que estao dando �e!,
to, como por exemplo as palestras e .b.r'oJeç�es çle .slides nos b'áirrós.
No momento o Comitê estã preparando uma propçsta mais audacio. s.a 4u�,-� ._:fi,azer. debates
(bem organizado com materiais conto· 'o '" perfil' do ·candidato e outra,s p�brpostas para que
eles assumam o comptQmisso de· d�féridê-las no Congresso Constituínt.é) ·
O Comitê está aindá discutindo_, . S; ..f,qr;na dt participação nas eleiçÕ'eà'. ·'.: ·
1 i • ,,

• •,

1

f 1, � •,

J ,.

'

1,.,

Rio_de_Janeiro
• -:::

•'

.:, "1
.

O que tem feito de concreto a Secretaria de Intercomunicação do Plenário Nacional e
a elaboração e divulgação do Boletim mensal e a instalação de uma banquinha na praça
Cinelâncie 1 onde divulgamos (com ajuda de \·ãrias entidades como INESC/IBASE e outras)
materiais sobre Constituinte.
O Plenário Nacional se reúne uma vez por semana - às Sas. feiras na FAMERJ, às 19 ho
ra1.
Plenário Nacional (07/setembro)

Não temos ainda notícias de vãrios estados sobre o 17 de setembro. só

são

Paulo ê

..

,

': ; : 1·1: ·: .

sabemos conseguiu reunir mais ou menos 3.000 pessQas., E os muaicíp:iios de Volta Redon
da fez um panfleto indagando sobre a independência que querérríB�. 'q'tiervou-se vários co
men6rios positivos a respeito. E em Nova Iguaçu o Comitê foi aós--.bai-rros conversar e
buscar propostas (estão sendo resumi.das .hoje dia 13/09)
f
O Plenário Nacional vai se reunir"·c iâs · 20 e 21/setembro em são Paulo para tentar fechar várias propostas que serão envi�das ao Congresso Constituinte.
''
Propostas gerais
... !:'
. ...
1. Tentar trabalhar cem os estudantes, atravês de gr�mios estudantis/diretÕriQ�
..,,.
j
2. Rearticular todos os municípios que â participaram do M.C.F. e os que ainda.
�-·· .: . nao
estão engajados nessa luta
") i', ''.
3. Telefonar, fazer carta ou visitar os municípios:

.

Assi� 1e · .. _. -:Moisés
sêrgio

•são João de Meriti e Duq.ue de Caxfas·
•.) . , •
i • 1 •
, .,:, ···1 _
I'etropolis
Friburgo e Paracambi
Slipucaia
Três Rios
Itaguaí

:

•

..

�. !
'
-, ,Sada
- Maria da Conceição
Pe. Normando
- Vanda

Sobre o perfil do candidato

r, -� '
i .. ·.

•• ,'l

.'

4. INESC enviar lista dos candidatos a Constituinte (fed. Senadores)
.
. �
.,, .
5. Cada Mum.c1.pio promover mesa-redonda•• icotp..'.
.. Q,&·. candi.datos.
.
:"
••
�,,
J
·--:
.
:
�- .
r
.
· e l�v.antar
o Perfil do·:cand":iid;g_to · fazer intercâmbio entre munic1.6;. . Cadi'mi'.intarp·
.. ; .{o qu
,
�
·
·
'· .
: .
. . pi.g $;,;,:qe.ss· as. i nfox:m�.çoe
, s..•. ·: ., .. ·
';'" . ·.,
.
7. Lév�if;''parâ ,.o'S• �!i'·�gi� 1·de 1 bâsef jâ- discussão do �?�. t{d.l do Caridici"at� •.
• L ., • • , '\'
8 •.. ,P:ensar COW-Ql�ifJD,Q)lilÍnéht:os· ·, pqp4lares v:ão. atuár ·tlt.fihinte a -eléÍboiáção da-Constituinte
?..•'h
. ,.
. ·\:· ...
: •11 estratégià: �,:,atuação".
9. Recomendação:
• ·;:.. ! � '. -� '. :,; ; ; .
Os representantes de Comitês ou outro movimento Constituinte ·do...i:(que forem a São
Paulo ç.eve tentar se articular par�. ·gue;, .Qua�do: retornârein:-juntar. :a:iridaYma�� )i:s nossas .
·. ·,·:,-·: i,•,.,r ·1:r ;· :.::. ;,..· �-, ·-.' :- : ,_,. .
f o.r:ç,as. . -·::·.
i
10 .- Fazer uma reunião ampliada no. di'â '11 çl_e· �ulub-�, das 09 �/
��ra discutir
a çuestão .âo:Consresso para que' aºá· base·s dos comi�ês analisem a:�
· iabilidade desse
Congresso.
r-.\7,:-� J; r· ,., ·s;. .. .. . ·.. : ··.. .·... .
obL: · a) As pesso'às presentes hoje deverão levar jã pára:- os· Comitês·· a ideia do cori
- gr�s�o l?{rr�' L-9-'tIT':q�.. ba!:J�S.,Qos,. Ççi�it�s_analis;í!l;·a::viab;lidade desse_ c�ngres::
_ ri. so�, 4ssj.i;u
�e;��9,�. n<? .. dià .. 11/10 · pos1.çoes po}TF,icafi:tmais representativas.
.
_
b) E se chegar' a conclusão que não é possível a reallzaç·ão do congr�sso· de to
dos os municípios juntar todas as propostas dos ·municípios que jâ realizã
ram,ou vão realizar. Congresso, Ex.: São JoãQ. .de 'Meri't'i,Duque de Caxias.-:
- .
�-.. ,·· ··:-.,',;;,, çvj :,:· ,.,,..... , .
·: ·-..i:i.· ' . .. �.;f:��; ..
.�dQ_p 11av,a�ç,o :do M.C.F,�:·:;1.:, , .. T'. :�':··;
Pont'ós que tem dificQJt
·-r·,·1 ·· �,,;:� .
• A não· aprov.açã-o pelo -C���-��-��r�á�i.:"?�ál_ ·4b! i ��P J�i9)\ssembleia Nacional Constituinte
., ,
,·, ,.
Eleiçao ?ºn? omit�n��, !Pf'l:I'� :g�ve�,��pjtj�s,depttt�'!·<::
�- ;ede�al e estadúà-1,e senadores. Is
.
to contribui para con..(und:tí:·'._e -:d%-�iculia:?;· as. o'rg·anizaçoes e o pbv� em geral.
--r��>,(:.r ..:.'
.
,,·:·!:
'
• Alguns pol1.ticos (grande n9) estao· tentando desarticular os movimentos
populares.
prÕ-participação na Constituinte
periferias dc,S
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Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1986.
Encontro do Movimento Constituinte Fluminense
Presentes:

- Comitê de Nova Iguaçú
- Comitê de NilÓpolis

- Comitê de Volta Redonda
- Instituto de Estudos SÓcio-EconÔmicos/Inesc

-

Pa�ta:
• Avaliação do Movimento Constituinte Fluminense (como andam as ativida
des dos comitês)

• Congresso Constituinte dos MUnicipios

• Plenário Nacional

- encontro em são Paulo 20 e 21 de setembro

- como foi o 7 de setembro
, Perfil dos candidatos
Comitê de NilÓpolis

No início o Comitê contava com ampla participação popular mas no decor
rer do �empo foi dimunuindo a participação. E para mobilizar novamente

a população, principalmente para chamar a atenção para a escolha de can
didatos comprometidos com as lutas populares, o Comitê está realizando

debates e palestras nas associações de moradores e colégios.

O Comitê se reune uma vez por semana e já está preparando o seu I Con -

gresso Constituinte, que será no dia 28/setembro das 9 às 18 horas

no

Colégio Abreu (Rua ProfQ Alfredo Filgueiras, 537 - NilÓpolis.
Comitê de Volta Redonda
Conforme proposta tirada no dia 20/07

o Mov. Cte. Fluminense de Volta

Redonda conseguiu realizar as lªa assembléias nos bairros com uma boa '

repercussão (23/08). Contou com participação de mais de 1.200 pessoas •

E para o dia 20 de setembro está marcada a 2ª assembleia onde pretende

atingir 44 escolas do municipio (com a participação da população em ge

ral.

Foi elaborado um documento com 15 páginas sobre o que deve entrar na no

va Constituição (proposta dos movimentos populares).

2

Mas com todo esse trabalho Volta Redonda avalia que as "organizações '
têm discutido muito mas ainda não conseguiu atingir a população não or

ganizada".

Comitê de Nova Iguaçú

Tem se reunido uma vez por semana e organizado algumas atividades

que

estão dando certo, como por exemplo as palestras e projeção de slides'
nos bairros.

No momento o Comitê está preparando uma proposta mais audaciosa que

fazer debates (bem organizado com materiais como o perfil do candidato
e outras propostas para que eles assumam o compromisso de defendê-las

e

n0 Congresso Cpnstituinte).

O Comitê está ainda discutindo a forma de participação nas eleições.

Rio de Janeiro

O qµe tem.feito de concreto a Secretaria de Intercomunicação do Plená
rio Nacional é a elaboração e divulgação do Boletim mensal e a instala

ção de uma banquinha na praça Cinelândia, onde divulgamos (com ajuda '

de várias entidades como INESC/IBASE e outras) materiais sobre Consti
tuinte)

-

O Plenário Nacional se reune uma vez por semana - às 5ªas feiras
FAMERJ, às 19 horas)

na

Plenário Nacional (07/setembro)
Não temos ainda noticias de vários estados sobre o 7 de setembro.

só

são Paulo é que sabemos conseguiu reunir mais ou menos 3.000 pessoas.

E os Municipios de Volta Redonda fez um panfleto indagando sobre a in

dependência que queremos. Observou-se vários comentários positivos

a

respeito. E em Nova Iguaçú o Comitê foi aos bairros conversar e buscar

propostas (estão sendo resumidas hoje dia 13.9)
O Plenário Nacional vai se reunir dias 20 e 21/setembro em são Paulo '

para tentar fechar várias propostas que serão enviadas ao Congresso

Constituinte.

Propostas gerais
1. Tentar trabalhar com os estudantes, através de grêmios estudantis/
diretórios.

3

2. Rearticular todos os municípios que já participaram do M.C.F. e

os

que ainda não estão engajados nessa luta.
3. Telefonar, fazer carta ou visitar os municípios:
são João de Meriti e

- Assis e

Petrópolis

- Sérgio

Paracambi

- Sada

Duque de Caxias
Friburgo e

Sapucaia

- Maria da Conceição

Itaguaí

- Vanda

Três Rios

•

Moisés

- Pe. Normando

Sobre o Perfil do Candidato

4. INESC enviar lista dos candidatos a Constituinte (fed. Senadores)
5. Cada município promover mesa-redonda e/ os candidatos.

6. Cada município que levantar o Perfil do Candidato fazer intercâmbio
entre municípios, dessas informações.

7. Levar para os grupos de base a discussão do Perfil do Candidato.

8. Pensar como os movimentos populares vão atuar durante a elaboração
da Constituinte�estratégia de atuação n .
9. Recomendação:

Os representantes de Comitês ou outro movimento Constituinte do RJ

que forem a são Paulo deve tentar se articular para que quando retor

narem juntar ainda mais as nossas forças.

10. Fazer uma reunião ampliada no dia 11 de outubro, das 9 às 12 horas
para discutir a questão do Congresso Constituinte Fluminense.

Obs.: a) As pessoas presentes hoje deverão levar já para os comitês

a idéia do Congresso para que as bases dos comitês anali sem a viabilidade desse congresso.

Assim·teremos no dia 11/10 posições políticas mais repre sentativas.

b) E se chegar a conclusão que não é possível a realização do
congresso de todos os municípios j�ntar.todas _as propostas

dos ··municípios que já realizaram., ou vão realizar) Congres

so. Ex.: são João de Meriti, Duque de Caxias etc.••

4

Pontos que têm dificultado o avanço do M.C.F .
• A não aprovação pelo Congresso Nacional do projeto Assembléia Nacio
nal Constituinte

• Eleição concomitantemente para governadores, deputados federal e es
tadual e senadores. Isto contribui para confundir e dificultar as '

organizaçoes e o povo em geral.

Alguns políticos (grande nº) estão tentando desarticular os movimen
tos populares pró-participação na Constituinte

• O movimento não levou efetivamente a questão Constituinte para
periferias dos municipios.

as

Movimento Constituinte Fluminense
Nova Iguaçu, 03 de setembro de 1986.

Prezado companheiro!
Você está recebendo um convite para o nosso próximo Encontro Esta
dual sobre Constituinte.
Precisamos resolver algumas coisas juntos. Daqui a pouco estaremos
vivendo o período Constituinte. Como vamos participar? O que teremos a fazer? Co
mo acompanharemos o processo Constituinte?
de Nova Iguaçu.

Esperamos por você. O Encontro sera no salão

da

Cáritas Diocesana

Data: 13 de setembro de 1986
Horário: das 14

às 18 horas

Endereço:

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

Telefone:

(021)

767 - 7677

Aguardamos você e seu grupo.
Atê lá!

p/ Movimento Constituinte Fluminense

(

Movimento Constituinte Fluminense
Comitê de Nova Iguaçu
C O N V I T E

Você estã convidado a participar da reunião do nosso Comi
tê no prÕximo dia 15 de julho, terça-feira, às 19 h, numa das
salas
da Catedral.
Nessa reunião serão discutidos os pontos:
a) Escolha dos delegados para o Encontro do MCF do dia 20 de julho.
b) Avaliação do Movimento Constituinte Fluminense •

...

�speramos por voce.
Atê lá!

Comitê de Nova Iguaçu.

Movimento Constituinte Fluminense
Com{tê de Nova Iguaçu
C O N V I T E

Você está convidado a participar da reunião do
nosso Co
julho, terça-feira, ãs 19 h, numa das sa
mitê no próximo dia 15 de
las da Catedral.
Nessa reunião serão discutidos os pontos:
a) Escolha dos delegados para o Encontro do MCF do dia 20 de julho.
b) Avaliação do Movimento Constituinte Fluminense •

....

Esperamos por voce.

Comitê de Nova Iguaçu.

-�·-·-···..··-

C ONSTITIJINTE

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1986.

Caro (a) a.migo (a)

juventude de diversas Igrejas Cristãs se reúne em :tinal de julho do
corrente ano para debater e lançar suas propostas para_a CONSTITUINTE
que em breve se rt 1lizará.

A

'\

Aguarde.moe sua presença,
Ag:radecemos sua atenção.
COMISSÃO ORGANIZADORA

BOLETIM nQ 3 - 07/86
CONSTITUINTE DE BARRA DO PIRAf
COMITÊ
---=--=-----=--===--=======-== =====-= ==0 Cumitê Constituinte de Barra do Pirai foi fundado em 22.08.85.
FINALIDADE

Estudar os temas Constituinte e Constituição, promover encontros e pa
lestras, conscientizar o povo da importância da Constituição e da nossa
participação neste momento tão significativo da vida do nosso pais.

- Você sabia que a Constituição é a lei mais importante do pais?
- Você sabia que a Constituição abrange todas�� atividades da nossa vida, como
por
exemplo: SALÁRIOS, EMPREGO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, TRANSPORTES, APOSENTADORIA, USO DO SO
LO URBANO, REFORMA AGRÁRIA, LIBERDADE DE CULTOS RELIGIOSOS, LEIS SOCIAIS, LEIS FIS
CAIS, DIREITOS E DEVERES DO CIDADÃO, SISTEMA ELEITORAL, PARTIDOS POLfTICOS?
Você sabia que em 15 de novembro deste ano vai haver uma eleição para eleger os r.e
putados que irão fazer a nova Constituição?

ATIVIDADES

: Neste quase l ano de existência participamos de diversos encontros e
reuniÕ:as e promovemos várias palestras am rl.iversos bairros, procurando'
alertar o povo para a importância do momento que estamos vivendo.

PROJETO : Atua:iinente, estamos Gonvidanio mais de 50 entidades da nossa cidade, a par.
ticipar da elaboração de um projeto para ser encaminhado aos deputaàos que
irão fazer a nova Cons�ituição. Esta é uma forma do povo participar na ela
boração das leis que irão reger a vida do pais.

-

MUDANÇAS: É hora de mudanças I Muita coisa precisa ser mudada
É justo, por exemplo, que o nosso pais com toda esta 0xtensão territorial
importe carne, feijão, milho, leite?
É justo, por exemplo, que se permita a exportação de alimentos e que haja

1

1

falta para nós?
É justo, por exemplo, que haja desfa2�ues na Providência Social e com isso'
o povo sofra a falta de atendimento médico e precise ficar meses esperando'

por um exame de laboratório ou uma operação?

Estas sã� algumas situações que precisam ser modificadas para beneficiar

povo brasileiro.
PARTICIPAÇÃO

REUNIÕES

O Comitê pede a participação de todos o lembra a responsabilidade

cada um no futurc deste pais. É a nossa grande chance de marcarmos

o
de
a

nossa presença para que seja feita uma Constituição que atenda aos in
teresses do povo brasileiro.
O Comitê se reúne às 5as. feiras, das l9:30 às 2l:OO horas, no Centro de
Formação Pastoral (antigo BISPADO).

l5 DE NOVEMBRO DE l986 - DIA DA ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS E SENADORES QUE IRÃO
FAZER A NOVA CONSTITUIÇÃO.

D.E:
CO. .r�-- UI ,'1,·.,.
B.i'l:.'.,:.-'1
-----------------I'j

JX)

Piru'Ú

O Q)I1Li.tê Constituinte <.\e Hc:.rra do l'itai. nc::uindo o o1J:iet.i.vo básioo do rbvimcnto Consti
tuinte ::.1lU:.:ri.nensc t1i.C.1''.), <� é o de ornanizar a'> bases nara uma Comrr.ituinte Pooolar
e.xc>..rcx,�:o o ::-'.irei.to d.e ci0ai-:!r1i"1..ia através do P.rocesr;) ücrrocr.5.tico que ora viver.os, vem
P.l'.'q?Qr a. recl.i::a 1;;ão <.�� l.lmn. �,embléia 1-iunic:i;'?al Pró Const...ituJente, c::am a finalidade de
suscitr-.x '� receber m.tJe::;too.<J dos i:Jovint?.ntos, :;,:rrl:.idi:!.1..1:G, Cammi.dades organizadas cb Barra
do '?irci :�iara elaL'Oração ck:! um r'roieto ümici!')al de GJnstit11ição 1 onde o Canitê está sug�
rinC:o al":;"lmS temas.
;) realizar.ão da �-'.'3S0liibléia. cr:rit�.ffi_ com 3 :.llOJ.UP..nt.o� c:ist�tOS7 a saber:
I Questiona.�to ?.:Or �'":;rt-� -� �-;.-::tj.da(,�s i'aL'i:icí,:.�'1t<�s oos 'i'e:ias pro905too ou Temas
t]lle suas b.�s <13.'3im o Ó.8ci6i:r.
II-· E.-ivio das tcr--.es ou 1--'osiçcies lavant.:,·.-is ';J()r --a.rte êa'3 h.'tltidades ao c.omi.tê Constituinte
de E:'xra do I?'irai 9 b·"l:1 ,...,..,-,:e, i.Jn�iç-õ2s cJ.:2l seus c°!"'le<:•aC.on.
m-·Grande .l)sser.11,léia •11'.>:u.c.1--,.-11 ::ró ·C'orotJ.tujnt,2 co:t r.e'.'>rC;;f'...ntante,:; &lZ Entidades para
...

.,1

'•

•

·3.,nco,com !7ro::o::rtas oonc.r.ctas, que C:Cverão sor .,..,rf)jeto (,1,)11'.,titi.l!tional de Barra do
Pirai frcnt:: aos C'..on::;ti".:.uintc.n c1e F:i7.
Foi elabora0.o �?elo Ccrnitê Constituinte d-3 l>-J.rr� do Pirai a .....uJUlnt'} c::rtrutura �)aI"a reali
da l•.ssembléia �

-

1
2
3
11

Du'}estõcs dos 'í'ern�·S"Or!]anizar e enviar os convites õ.'3 ,:'ntidace:., ÇJi.lG ?artici.parão.
Preparctr a::;3cssor&"rento às Entidades (s8 n";�S r � -:-.to) e orce.'1ama'1to ou sintetizaç.ão êas
teses .:,u :10:;ic:-.ões recebic,as.
... Orga"lizar fu11cion.am:m.to da 1'.sse.,lbléiu.

03 te..r:i.as su:reri-.:e)s )?elo Ca..'T.itê �oo.
a ·· Saúde e 2r�,,; ':�ncia Social.
b-· :·:çli:tica r:io.larit1:Ll!m:ire,:;0:3 e :lic-ro--::?rojctos alternativos.
e ··· Divi-:.a Ext�t-n.1..
d Tcrra:;J Urbnna.G 0 ;-:ura.1.
e ... L:i.bf.'.nJa.de e ..".:.utDnorrda Si-'1dical
í': - Büuca�ro
G - outros te.'l'lr.'..s a critério das Entidades.
1.2 l..s 1'.:ntidaces não ;?recisur5:o L1escnvolve.r tcdoz 0:1 t.ernas, �do inclusive desenvol
ver Ternas priS?rios e.e acorJ.o 00.-11 a sua r�alidaú�.
- Os 'l'ema·3 ::roerão ser de�c.-"lvol viC::.os u. nível mun.i.ci·�al: cstac.1ual ou nacional.
dos
1. 3 Fica a critério 6a'3 EntiJa(:c--_o a ':'orma do qucstio112r.i�mto dos Te.r:-:ns e escolha
t
oelega<los, ,�tretanto, su<;cri..�s ,;:ue seja feito uravi1:>S <le reurd.ÕGs ,;:· com a base

1. 1

1 4 ,..,.,s 'l'eses Pl:'O'"l0!3t..,s ou :?osicões de cada J.:ntidade. G�w..rro ser P.ntregue ao canitê Cons�·
tituinw de I:ür.:a do Pirai nos füa,; 07 e 14 de li.gosto de J.'.)S6, a !?artir das 19. OOhs
no Cei:""ltro ::.:>astoral ( l,nticro Lisr\::tJo ) :;:l.ID L:arão do rd.o oor.tito-�Dai.rro Santana.

.�

2.1 - Estão sendo convidados a participarem desta Assembléia as seguintes Entidades:
- Sindicato dos Metalúrgioos de Barra do Pirai, dos Papele.iros, dos Ferroviários,
dos Bancários, dos Ccme.rciários, das Const...'>'Uções Civis, das Tecelagens, Jl:>s
Urbanitários, Telefôniros, Costureiros e dos Profe::sores.
- Associações de 1-bradores: Bairros Maracanã, Areal, são João, califomia da Barra
Parque santana, Boa Sorte, Química, Morro c'b Gama, So.ntoAntonio,Ponte Vermelha
Santana, Belvedere, Rua Benedito Silva v:.-nba e carnbuci, Coleta, santanésia e
Morada do Vale, ec t ..
- Associação Médica,(oAB) Ordem dos Advogados do Brasil-&rl:'a do Pirai, { CEP ) ..,
Cen_!:ro de Professores, (CEMIS) Conselho Estacbal de Mere..'1deiras, Lrispetores e
Servi::>..ntes, (ACD) Ação católica Operária, (PMDB) Partido do Movimento Darocrátioo
Brasileiro, (PDT) Partido DemJcrático Trabaliústa, (PT) Partido dos Trabalhadores
{PFL) Partido d,1. Frente Li.J:::eral, (PDS) Pai.tido �rrocrá-::..Loo Social, .Movimento do
Grupo de Mulheres, Cepro, Câmara dos Vereadores, Conselho Crnrunitário da Saúde
Associação dos Dentistas.
- Secretaria de CUltura-BP, Consell10 Regional de Educação e Cultura (CREX:!) ,Lions
Club, Rotary Club,Gr.:--:n.rio Espiri.ta de Beneficiê.--icia, APAE, Em:lter.
- Imprensa Local ( Jornais e Rádio ) •
- Igrejas Presbiteriana, Metodista, Batista,,;.r>i.im:.:'.:J.°H.:'.1 de Deus e _Nova Vida, e
;
,
Cç.tolica Apostolica !lanana.
- cammidade Eclesial de Base (CEBs)
2.2 -Serão-:Onvidados a participm- da Assembléia várias 2utoridades municipais.
"'
3.1 - o caro.tê estará a disp:)sj,ção para assessorar ou cnviara;sessoria a Entidade
que assim o desejar, todas as Qwntas-feiras, a partir das 19,30hs·no endereço
indicado em 1.4, Centro Pastoral.
4.1 - o funcionamento da Ass6!1bléia este.rã a cargo do Coni.tê Constituinte de Barra do
Pirai e assessoria.
4. 2 - A Assaubléia será realizada dia 14 de Setembro de 1986.
4. 3--� Serão participa.Tltes da Assembléia, 3 representa.11tes indicadcc pelas Entidades e
devidam:m.te credenciados, que ser.oo inscritos na data da entrega das Te.ses ou
Posições ( dia 07 e 14 de agosto de 1986).
4.4 - O local para Assembléia será dete.oninado apjs o recebimento das inscriÇÕ=s dos
delegados {confonne item n9 4.3)
4.5 - Não se:.OOpennitioo delegados representantes que sejam candi&tos nas próximas
eleições.
4.6 - Será apresentado na abertura da Assembléia, ·unu p.rq:ost,;"'l de Regimento Interno
ç,
da rrosma, ele.1:orada pelo COnitê Constituint;e c1c Bnr:�a d:J Pirai.
�

•

A

Cerni.tê Constituinte dú Burra do Pira!
26.06.86

M.CF
Relatório da reu.niaõ do Conselho do Movimento Constituinte Flu-

m.inense.
Realizada em 7 de junho de 1986, na
çu

Cáritas Diocesana Nova Igua:

Compareceram os seguintes comitês: São João de Meriti,NilÓpolis, Volta Redonda,e Nova Iguaçu.
,. _J'.Ji.!lj;_si :_

1. Imformes
2. Avaliação
3. Assembléia do dia 20/07/86
4. Finanças

N�lda abriu os trabalhos,submetendo a pauta à discussão; foi aprovada.

� Será enviado um relatóri0�« Ae<� comites e mutirões que estive�
rão :presentes no Encontro da Terra no Centro de Formação.
- O Congresso Municipal Gonstituinte de São João De Meriti ,será re
alizado nos dias 16 e 17/08/86.

e

-Melhorar

sistema de informação junto aos Comitês.

- MandBr todas as deliberações do

Conselho pa.ra os

Comitês.

-Visitar os comitês para saber de suas dificuldades para consolidar
o movimento. Na oportunida.1e foram distribuidas as ta:refas para as
presentes ,na proxima reunião do conselho teremos um relatório das
tarefas.
Assembléia Geral
- SER.À no dia 20/07/86,na Catedral de Nova Iguaçu das 8,30
horas •

as

18,00

.: Cada Comitê deverá mandar 7 (sete) delegados.

!1-.ELB.!.1.9..?-!3-Normando nós informou que o Projeto Constituinte (constituído de va
riás entidades) fêz a doação de CZ$8.200,oo para despesas do Encontro Da TerraA reali�ado nós dias 30 e xi/05/86 no Centro de.Formac..ãQ.
DEsta impori;anca so breu CZ$150o ,oo que :ficar com a secretãria do.: mul·.
Para encerrar ,avisamos as Comitês que as reuniães do Conselho são
realizadas sempre no premeiro sabado de cada mês,na� Cáritas Diocesana
Nova Iguaçu. A proxima será dia 05/07/ 86 às 9,00 horas.
NOVA IGUAÇUí7 �NHO
DE1986
,

Movimento Constituinte Fluminense - MCF
Rua Capitão Chaves, 60 - Nova Igauçu
Nova Iguaçu, junho/86.
Aos Comitês 'Municipais

Assembléia.

-

Confonne deliberação anterior do MCF, em julho realizaremos

urna

O Conselho de Representantes deliberou que cada Comitê poderá e_!!
viar até 7 representantes, além de 2 por Entidade. Cada participante deverá con
tribu:i:r com a importância de Cz$ 10, 00 (Dez cruzados) • Al�m disto, pede-se 1 ·que
cada Comitê dê alguma ·contríbuiçie financeira adicional. Estas contribuições fi
cam �- critêrio de cada Comitê, de como arrecadar (rifas, listas, festas ,etc).
A pauta proposta para a Assembléia é a seguinte:
- Avaliação do MC'.F
� Programação das atividades
- Instrumental jurfdico para o Movimento
DATA: 20 de julho
HO:RftRXD; de'8,30 as 18,00 horas�
LOCAL; CatedTal de Santo Antônio de Nova Iguaçu
Q\venída Marechal Floriano)
E essencial a presença de todos 0s· -muniéÍpios-�

C0ns�lho de Representantes,

K>VIMBNTO CONSTITUINTE FLUMINENSE
m.D

SURGIU?
De \111 encontro

ocorrido em Curitiba com Prefeitos e t.bvimentos de

diversas partes do país; Dom Mauro Morelli foi convidado e nesse encontro

ele

propôs que se c:aneçasse \111 Movimento nos Municípios para discutir: Constituinte e
Constituição. A organização e mbilização dó povo são o ponto de partida e a P1'2.
posta é de

uma Constituinte livre, democrática e soberana, que teria suas bases

no fortalecimento das Assenbléias Mtmic:ipais. onde toda a população se
representar

e

elepr

os

fizesse

Constituintes.

A idlia começou a ser divulgada em diversos Estados. No Rio

de

Janeiro, por exemplo, no dia 20/01/85, em Duque de Caxias se realizou un grande
Ato Público com a oarticipação de 5 mil pessoas e diversas Entidades e

aí

se 18!!,

çou a CamplUlha da Constituinte.
Passado algun tempo, realizou-se uma reunião no IBASB, Rio de Ja
neiro can a participação dos Bispos: Dom Mauro, Duque de Caxias; Dom Adriano, N2_
va Iguaçu; Dan Valdir, de Volta Redonda e Dom Vital de Itagua!, e

representantes

Qmnmitârios. Nesse encontro se discutiu a proposta de se fazer im movimento
nível das Dioceses, chamando outras enti<UMâs para formar Comitês Municipais

a

Pró

Constituinte�
Em Nova Iguaçu foi fundado o Comitê táiicipal no dia 25/08/8S com
a participação de diversas entidades e partidosppolíticos. o

meSDI)

ocorreu em

d!

versos m.micípios do Rio de JMeiro.
No dia 28/09/8S ocorreu o 19

encontro dos Comitês da Baiada com

os seguintes Comitês: Volta Redonda, Barra do Pirãr, Resende, Duque de

-

Vaxias,

São João de Meriti, Itaguaí, Anga dos Reis, Paracambi, NilÓpolis e Nova Iguaçu.
Nesse encontro ficou constituído o

-------------�-----�-

Movimento

Constituinte Fluminense.

Dinâmica da lk>vimento:
- Encontros, �uirios. debates em CODIDrl.dades, associações, escolas. etc.

Os

temas debatidos são: Constituinte e Terra, Constituinte e Habitação.Constitui!!
te e

Saúde, Constituinte

e Participação Popular,
19

-

e Saneamento,

Constituinte e Transporte, Constituinte

etc. A nível do Movimento houve 2 grandes encontros:

14, 15 e 16 de março de 1986 - em Nova Iguaçu ·

Os temas do encontro fol'811l:
a) Objetivos e metas do

.t.a

b) A organização do l-1:F
e) Plano de trabalho para 1986 do M:F
2' - 30 e 31 de maio de 1986 - no Centro de Fonnação com a participação de 10100
pessoas, houve o 2 9 Encontro Estadual sobre o tema Constituinte e Terra. Rep1!,
sentantes de Movimentos ligados à terra, vários Comitês e Bntidades.Esteve,t&!!!

bêm,

no Encontro três pessoas do Bico do Papagaio, que relataram a luta

daqU!_

la área incluindo a mrte do Pe. Josimo.
No dia 21/06/86 haverá UDa reunião de avaliação do Movimento pois
com o projeto do Samey CQ1e definiu o Congresso Constituinte ficou prejudicada a
proposta inicial do

Movimento por umaAsseni>léia Constituinte Livre e

soberana

e, portanto,

polftco

hã que

se buscar estratégia para prosseguir a luta dentl"O do quadro

atual.

CQmitê de Nova IB':!&,1;!: em Nova Iguaçu o Comitê tem caminhado com dificuldades, ,
5

porque não se conseguiu motivar os grupos para uma ação
mais contÍIIUa-. O Comitê continueae reunindo de 15 em 1S dias. Bm 198S consegui
mos realizar cerca de 60 encontros sobre Constituinte/Constituição nas Con:unid,!
des, Bscolas e Associações, de Moradores. Fizemos uma semana de discussão sobre
virios tmnas: Histórico· das Constituições, SaÜde, Educação, Terra e Movimento
Po
.
pular aom a participação de 100 pessoas·em mêlla.
Sabemos• no entano, que temos \Dll compromisso com o povo, o ano de
1987 será a elaboaação da Constituinte e todos os grupos coq,ranetidos cro.m o P.!

-

vo deverão estar atentos para se manifestarem, descobrir uanais de

participação

popular. denunciar o que for contra o povo. etc. Juntar a luta do povo com a PT!!
posta• nova Constituição deverser o objetivo primeiro dos Comitês.
Abrir espaçospara que o povo discuta sobre

as

suas lutas e o

que

tem a propol". O problenia da terra tem sido llll tema discutido mais aq>lamente.

Nova

Iguaçu,

junho de 1986.

��·

Relatório da Reunião co Conselho do Movimento Constituinte Fluminense.

Realizada em 07 de junho de 1986, na Cáritas Diocesana de Nova Iguaçu
Compareceram os seguintes Comitês:
são João de Meriti
NilÕpolis
Volta Redonda
Nova Iguaçu
PAUTA:
1. Informes
• Avaliação
3. Assembleia <lo dia 20/07/86

4. Finanças
Nilda abriu os trabalhos submetendo a pauta ã discussão - foi aprovada.

---------

INFORMES:

- Serã enviado um relatório aos Comitês e Mutirões que estiveram presentes no Encon
tro da terra no Centro de Formação.
- O Congresso Municipal Constituinte de São João de Meriti, serã realizado nos dias
16 e 17/08/1986.

AVALIAÇÃO:
- Melhorar sistema de informação junto aos Comitês

- Mandar todas as deliberações do Conselho P,ara os Comitês

- Visitar os
Comitês para saber ce suas dificuldades para consolidar o movimento.
Na oportunidade foram distribuídas as tarefas para os presentes, na próxima reu
nião do conselho teremos um relatório das tarefas.

ASSEMnLEIA
-----------GERAL:
-----

Serã no dia 20/07/86, na Catedral de Nova Iguaçu, das 8,30 as 18,00 horas.
- Cada Comitê deverá mandar (7) sete delegados.
FINANÇAS:
- Normando nos informou que o Projeto Constituinte (constituído de várias Entidades)
fez a doação de Cz$ 8.200,00 para as despesas do encontro da Terra realizado nos
dias 30 e 31 /05/1986 no Centro de Formação. Desta importância sobrou Cz$ 1.500,00
que ficou com a Secretária do kCF.

Para encerrar, avisamoa aos Comitês que as reuniões do Conselho são realiza-

das sempre no primeiro sábado de cada mês. na Cãritas Diocesana de Nova Iguaçu.
prô:úma será no dia 05/07/1986, ãs 09 horas.

A

Nova Iguaçu, 07 de junho de 1986.

MQVIMENTO CONST-ITUINTE · · FLUMINENSE_.

.1.'
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ÉNCONTRÓ :sol3RE TERRA. - Centro de Fo.rm. aç.ão de; LÍde1;es. - Moquetâ - Nova:. Iguaçu
Dias 30 e ,�,l, de maio de 1986.
COMI'J:�. Ei., EN'.l'ffi1?-DES _PRE��NTES:
·.'t .. r r !•1 L'l'';):.
·
- é�müê'·d� s·a�' oonçalo
Comitê�d�,Barra Mansa
Comite de Barra do Pirai
- Comitê de Volta Redonda
CêmÍtij de Câxias
Comit� d� N2va Igua�u
.
C6m1:te;..de · Sab··;;.roà'ó ' �\· · ·
Comitê de · Nilopôlís ! .. !''"·
Comitê de Petrôpolis
1
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Servi'çb Social da 52a:. 'DP _: El�n 1 Regina
- AMANI - Associação do Maio Alnbiente de Nova Iguaçu
Instituto,de Estudos .�0cio-Econômicos ·
·
- MÀB - Federação.:de Asso.dação de Moradores de Nova l;guaçu
·
Ja�áim Ig4açu
�· ·
- Metropolitano
Rua Gama I
- Rua Gama II
- Rua Gama III
- Mutirão de Pedra Lisa
Centro de R. de Direitos Humanos
- Rio Botas - Posse - Nova Iguaçu
.. , ... r :
!- De•lmo:nfle· : ··
n ! trabalho·::. "Nova Iguáçu
LnS:1':iJtuto 'êe 0r'ientação
PPCC - Assessoria AJUP
Bispo Dom Mauro Ncrelli
- Comissão de Justiça e Paz de Nova Iguaçu
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ENCONTRO SCBRE TER..�

- às 20, 30h � Ana Alice deu a abertura inicial com uma apresentaçao dos Comitês· :e .De=!·
legações, bem cot:10 de posseiros dos sem terra.

-

Foram

eleitas democraticamente as secretãrias: Quininha e Vanda •.
.

.

-

·1:-:',

Pad1� Norberto deu uma Introdução sobre o funcionamento de coordenaçao deste
·
; 1 :· :
.
trabalho:, suas di�i,culdades e p,:opos.
tas. .
..
·
,
. <(ericerra,m�nto do Enconi:1:0 -.:sâbado, 31 de ,maio,. às 19;ooh.··' ·
;· ·
.
... r
'
Logo apôs a apresentação de ;padre : Norberto:,, ·foi, fe:iJtâ a:, ·apresentáção de tada
Comitê presente onde resu'!Ilid�mente falaram de se_us �z:�b.<.i;J.hos,. �a:Lut8: dG1·.'I!err.a.t
·,de·.·.µ1a.E_
· -- .... · ...... ..
·
·' ·
·
. .ço até· ô E'nc;Qntro.
·
� _:' ;
I

AEresenta�ão_e_exeeriências_de Luta_da_Terra:
. a s0b1:·é Terra .
. 01 - Comitê de �a1:ra t1ansa - 06 de julho realizará uma, Ass'emblêi
-.
·'ài':I:_ NilÕpolis - Con ti�uidade .de ,um trabalho· de elaboraçãq d'e
ca'Jr. tilhas . e. 01 li' . 1...
•.
·····' .. .VEº so�re �,)�,� �ª"-��rI;�. � =laboraçao..d. e;iiltli jornaLco�,.�ut!l:'as·áti:v�:'da�es� .. ,
nos J:/airr�s é nas· comutuaades sob�e o solo urba
:� 03 �· Sao Joac de :�en�i ,:; ?isi:;�ssoes_
) ,
' ··
,,,;·.·, ::·: ,., ··�.: , . ,:,·:
no, porqu e nao ha s�l9.:n.iral ..;.
.
·
04"- Bártá do Piráí - DiscussÕ,e� . ·de µm modo . ge!;'al�!.reforma::àgrária;· etc, e na as.
.
.
. 'iiStência aos· P,oss-'eiroS :�e.··v'tiençâ. ·. :�
,.:··;�-. ,�,···r ,. ( ,.'
·.:� · ·:
·
·,,os·_
: Ca.xi:ás - vai 1!1al. Difi'çu\dades, corq a el�i,ção. Naibhases·.e nos b áirrós m
' ui'tàf'de
bat.Ss:'e etjcÓntros - Luta .;-to Movit)le"Q.t(;) ,ciO$,.ufav:eladós,;e ima:i)s de 100 fam�liâéi�.:,1fiu
c1e·o ··yiudiiriénse ·e Pastbr.al . Ecumênica' da•i'
. erra ,tem trabalhado'.:, Em.-0âxiás'·'d movimentS
base e não,i�m · cúpuia. ..
.� ,,:., •· ·,-· ,
.., .. ·:�·,,:,·,.
· . -cóni' 02 '.;gi:-tt06 - Volta lledonda· - ··ileal.izaç�o· ele, ,pe$.qu{sas ,.nas es.cola�, eta.·.' Mo:vimen;to
'
·
;.l l" ··:'·
·pos de posseiros.
07 - Nova Iguaçu - Realização de varias reuniões ••., . . !: .. . _.; 1,,,_;
: 12i', :_.
08 -.Sã0 Gonçalo _: Em processo de formação. Realização de· pesquisa através ·dé·;,,·qu�s
tionãrio� �. _t;r.abalhos com pequell<'-. &r!.lpos...Ct:·Jll
:i,ntenç;ãó,· :de conscienti,.ação
"! ·
p�
'
. ,. ..
pulár.
. . J.J:•· .. ;.- , '1: ,
· ,.', .. •· ·r: . . � -!
··"'· !
- ·. •

o·z.

'té'ai

.

,i :
..

.

.ª

·
uniões,. sem conseguir \e�a�::: .��:�a :�� :b·�1es:·�· trabalho
09 - Pet.rôpol.
is -...,Al,'eµma.
s ire
,
•• ' '
.
•. ,, -..
.
....
•
•
•
•
•
•
·- .• •
maio r. Pres�ao aos · orªaos pu�;i.1. os 11ara evi. tar o desapt'opn,ame.nt;g__ dB:s _terras p�
7
r a construçao de mansoes t uri.sticas� Mais ou menos 250 pessoas na luta - oc upa
ção de área com 40 famílias em ter-ra urbana.
Logo apôs a apresentação dos trabalhos dos Comitês Mu�i�ipais, Miguel
(da
coor denação do encontro), realizou uma breve explanação sobre· .CONSTITUINTE E CONSTITUIÇÃO, que resumidamente abo rdou:
Como o capitalismo chegou até nõs hâ mais o u metias' ·200 · anos atrás. Era im
portante para o capitalismo ter no rmas, leis, regras, escritas·.·
: · : .,;

Constituição: Regulamento do Governo (classe dominante). Movimentq )eito pe_l_a!3 . elas
·. ''
·
ses dominantes m udam este reg ulamento, as l utas.
, · .,
1
U.D.R. (União Democrática Rural) - uma organização dos latifundiâr {çi s :dd-�'.t't:a · os
sem terra. Essa organização tem cont ribuído para aumentar ainda. ma:1s
-'.á1 �·'{,foiên� .
:
�
•
c1.a no campo.
Hâ 30,000,000 de migrantes que pe rambulam po r aí.
- Como se pensa que a nova Constituição yai melhorar o problema d� terr à?
.
.
de
- Como usa r a nossa força para· dentro da Constituição paAa _melhor�;; ó_ . probl,.ema
terra?
.. ·. �
Logo apôs foi realizado um levant'alnento de própo·stas para continuidade dos ,
trabalhos. E f i e.o u como proposta vencedora que devido o avanço no horâ-ri o, ·os traba
lhos continuariam no dia seguinte com a formação de gru pos para debate r algumas- que�
.,_,
toes.
Encerrado portanto os trabalhos da noite de 30 de maio de 1986,.

�- ..

• • • • o • • • • • • • • •

Sâbado - 31 de maio de

1986 - Pa rte da manhã.

:·.

José Carlos deu a abert ura com· a }?l'tiJ?QSta de que cada gr upo ou entidade
se a frente para na rrar num período pré-estabelecido de tempo- suas .exp�riênci as
conquistas:
Grupos que se apresenta ram:

Campo G rande
GuandÚ
Valença
Vo\t,� rR donda
7
Pedra Lisa
Belmonte
Mig uel Co uto

·::.�. �-.
•'

• '.

. . ..,, •: !·. ;

• 1' ••

fos
e

;·..:·��

J '

Gama III

'i ..:

Gama--iU ' ;
�
Parque Estoril

1 '!

.
,: .
.
Jo �ela to de cada gr upo de lu tal: f6i datoiqgrãfado pór um-companheiro do Comi
t� de'Nilópolis, j untàmente com todo b c6nteÚdo dosr:gr upos··de trabalhos realizados rui
,.
parté ·da tar de, com suas ;espe-ctivas sínteses) • ., :·:,. 'rir"·: -·
_,. � i' i

.,

1

VISITA

.1

••

ESPECIAL - Dona Raimunda, Pedro e Domingos do Movimento de Luta da Te rra
I3ICO DO PAPAGAIO :-- e�t re�o t?-9,r.te.. de P,9i_�s r
....

no

LUTA DA;REGIÃO
.
.
, · .· Há. mÜíta� violênci'à na nessa_ lut'â. ·dà c9nq uista da terra, � preciso' a reforma
ag'tâ.ria, po'i s hã 77,,000 pesso'as ·vivep.dçA1a: absoluta miséria,.
..:··
' '. Foram apreend:id'as áníids em:' Ni te' rÔ i . e" foram roubadas no araazêm met:ràlhadóras,
sofistiqi.das e caixas de balai;;. A violência com··o·s· sem terra i; mu ito grande. Nós pos
unéliârios e grileiros.
seir0s não te�os· urní�a' pk. ra r�sponder ã violênc:!,.a ··dos · latif
·
·
se
Os.latifund i ários estão se c r ganÍz·àndo cada vez mais contra nôs;/ E'stão
. , armando pa'ra nos·vio1erit�r t;po·s :exp�Úir ;dá. .terra,' nos: �atar , Eles c ri a�am' a UDR, um
Õ r gão: 'cônt.ra'
n,6s ·e j:rão °fi:iÍandía. r candi:tÍatos para vota r contr� nós na Cohstitui nte ,
.
FiÍianciám. àg�néía's de· pistole1:ros 'que f'Úndonam como seg urança rural - 'Sb�UÇÃO GOIÁS
·
e em.. Mana
us t.amb�m existe p utr a. Tudo contra nós; ' nossa·luta pela· te rra�··· :
..
l
.
'
, ,
a 'pc i:.!spect ív'a se'!i:>
naô :to�ar uma 'medí'da urgente, 'não 'sabemos
até
onde vai a decisão desses grupos contra o trabalhador da •terra, ·�ontra
a Reforma A.
.
t·;
.·:
..
! :
.:
. :·
. , .
···=··· . • grã;';'ia,,.. ,,. .. . , , .
.
. ..
-·
. . i
é· tão gr�
'�' · t ��n�str� ., d�-:. ??-� �!�ç_a esteve n�l��i �tt-�iss e � u�. ;�J� í,o,l�n��·á_ ;
de' s� m
A reforma agrâria ê um problema social, do campo e da cidades A�: cidades vão
ter mais alimentes, menos desemprego, os serviços púbicos vão melhorar porque terão

�b�ernc:>'

?:

1

_!l�º

-

menos concorrentes.
As pessoas que tem muita terra sustentam os políticos,
Reforma Agrária e Constituinte estão muito relacionadas.
Não podemos continuar nessa estrutura com muita gente passando fome.
Nos comitês constituintes colocar em destaque a Reforma Agraria,pois a UDR
está muito bem fortalecida.
Mortos
Espancados e mortos - 192
Ameaçados de despejo - 4.192
Despejados - 1.026
Casas destruídas - 291
Presos - 235
Processos criminais - 80
Processos criminais pastorais - 10
Foi relatado a morte violenta do Padre JOSIMO e fotos de atentados contra o
Padre e sua camisa com as marcas do crime e violência que sofreu.
Foi apresentado também fotos de várias pessoas que foram assassinadas cavar
demente, por estarem na luta pela conquista da terra.
AVALIAÇÃO_DO __ ENCONTRO_REALIZADO_PELO_PLENÁRIO:

- Houve pouco tempo para aprofundar as questões
nao
- Foi feito o que foi possível. Foi chamaco a atenção sobre alguns aspectos e
críticas e cobranças. Levantamos dúvidas e isso foi muito importante,
- Nosso trabalho diante de muitas experiências que ouvimos aqui e quase nada. Saímos
mais fortalecidos. O Brasil sõ vai melhorar se nôs assumirmos a Reforma Agrária.
- O trabalho foi importante porque tem a base presente. A presença da Raimunda Ce 8xemplo do que ocorre na luta (Raimunda: companheira que presenciou a luta e morte
do Padre Josimo, pessoa atuante na luta de terra no bico do papagaio). NÕs estamos
no caminho certo. Dsscutimos em cima do que ocorre hoje. Precisamos discutir mais
com as bases.
- Poderíamos ter produzido mais se soubessemas as perguntas e tivéssemos discutido ,
nas bases antes de vir para cã. Deveria ter havido uma explicação sobre lei compl�
mentar, etc,
- Estamos sofrendo com as deficiências dos comitês. Precisamos nos despertar mais pa
ra as coisas circularem melhor. Não está funcionando bem o Conselho e a coordena
ção. Precisamoa sanar isso. A ver,1 �de do Rio ê que não tem trabalho de base.
- O encontro avançou muito porque os c::tros foram feitos com representantes e hoje
as pes$oas que estão aqui estão na baS=, na luta direta.
- As experiências que tivemos aqui vamos levar para os nossos companheiros. Que o
prÕximo encontro não demore muito.
- Hoje as coisas foram muito mais concretas.
- Aprendemos lições muito boas para nossas vidas.

ffiOVIffiENTO COSTITUINTE FLU[lNFNSE
ENCONTRO SOBRE TERRA
LOCAL: Centro de Formaçãn de Lameres- ffioquetá - Nova Iguaçu
Dias 3o e !l de maio de 1986.

Comitês e Entidades presentes:

-

-

Comitê àe
Comitê de
Comitê de
Comitê de
Comitê de
Comi tê de
Comi tê de
Comitê de
Coibitiede

-

�ntidades:

-

Sãn Gonçalo
Barra mansa
,
Ba·rra de Piari
Volta Redonda
Caxias
Nova lguaÍ:1 u
Sãn Jmãn
Nil'npolis
,
.
Petropalis

- Serviço Social da s22 DP- Elen �egiaa
- AfflANI - Associatio d� meio ambiente de Nova Igguaçu
- Instituto de Estudos S�cio-EconÔmicns
- ffiêB- ffiederaçi� de Assncieç;c de ffioÁadores de NDva Iguaçu- Azuleica
- Jêirdim Jgua,;1..1
- ffietrorwli tanr,
- Rua Gama I
Rua Gama II
- Rua Gama III
Mutiti5 de Pedr- Lisa
- Centro de R. de Direit�s Hurnanns
- Rio Botas- Posss :NI- Dnna Rosa
- Bnlmnate

- lnstitutn de ílr� �nte�;� ao trabalho - NI
PPCC -Aesscria AJUP • Dircy e ffii�uel
- Bispn Dom mauro ffinrelli

-� t?Ú �

1-l1'<Y" �

{J/N--- �

h10VI1Yl c l'lfO

COfilSTITUIIIIUliE FLUffiH�E.8,§.E ..

ENC8Wl80 SOBRE TERRA* L�cal:Centra de Formação-Nova Iguaçu-dias 30 e

•

�s 20:30, Ana Alice deu a ab�rtura inicial com uma a�resen�em
taçi� d-s Comit;s e delegaç�es, bem cnm0 de prsseirns e dos
terra.
,
Foi eleita demn�raticamente as secretarias:Quininha e Vanda
Padre Noberto deu uma Introduçi� snbre o funci@namento da
cnnrdenaçin deste trabalhn, suas dificuldades e prnpcstas.
Encerra91el'l t.n do Enc@ntro: Sábadr- 31 de maic às 19:00H
Logc apos a apresentaçã� de Padre Norbertw,foi feita a
/
apresentaçãn de cada Comit; presente onde resumidamente €alaram de
seus trabalhos na ·Luta da Terra de março at� o encintro
Apresentaçãn e experi;ncias de Luta da Terra:
1- Comitê de Barra mansa-06 de julh� realizerá uma Assembl�ia sobre
Terra.
,
2- Nil@polis- Continuidade d� um trabalho de elabQra�ão de 02 Carti•�
lhas e 01 livrr srbre a luta de terra e elabpra�5� de um jornal /

t

c�m mutras entidP�es.
3- S�o Join de ffieriti-Discuss�es nDs bairrrs e nas cornunida�es srbre
,
o selo urbano, prrque nar ha sclr rural.

-

4- Barra dn Pirei- Discussres de um mrd
e assistência a� prseeirrs e: Valença.
5- Caxias- Vai mal. Dificuldad s cr� a eleiç�n. NaE bases e nrs bair
ros muitrs debates e encrntros • Cuta no movimento de favelados,mais
de 100 fam1lias,�Gcleo Fluminease e Pastnral Ecuminica da Terra /
tr: tem trabalhadn. ,.,Em eaxias o mr:vimentc, :tem � e não tem Cygula.
6- Volta Rednnda - Realisaçãr de pesquisa nas escolas, etc.Movimento
c0m 02 grupes de �osseirns.
,
7- Nova Iguaçu- Realizaçan de varias reumioes.
8- São Gençalm- Em pmmcesso de f0rmação. Realização de pesquisa atrap
,
,
ves de questionariro, e trabalh� com pequenos grup�s cmm a intençã�
de co nsc ientli)aç ão prpular. ( ...VV'-\ �')(.,O)
,
.
9- Petropolis- Algumas reunoes,sem conseguir levar oara as bases um
trabalhn maior.Press�r �gs crgiDS pGblicns �ara evitar o desapro/
,
priamento das terras para crnstruç�r de mans�es turísticas, mais PU/
,
,
...
menos 250 pessoas na luta -ocuppçao de area c�m 40 familias em terra

-

urbe na

•

L0go ap�s a apresent �i0 drs trabalhDs dns Comit;s municip�
·1s, ffiiguel(daco�rdenaçin cin encrntrn) realizou uma breve explanaçin /
srbreC68�S1r[TUINm�_e_f..�N?JITUIÇ�O, que resumidamente ab��dou:
,
,
,
,
Cerno o capitRlism� chegou ate nps ha mais nu menos 200 anos RiBx
,
.
atras .Era impnrtat1te p, ra CJ c�pitalismm ter normas, leis, regras escritas,
Constituiçio: Regulamentn dr gnverno (ciasse dnminante).moviment� fei/
to pelas classes domi1 antes n,udam este regulamento, as lutas.
u.o.R.(União Democrátia Runal)-uma çrganiza�2n dos latifundiárins cnn
tra ns sem tPrra.Essa organiza�i� tem crntr�buido para aumentar ainda
mais a viwl;ncia n� campo.
H� 30.000.000 de migrantrs que perambulam prr
-Como se pensa que a nova cnnstituiçã,.., vai rnelhr-rar fl prnblema da t_gr

rij?
-Com� usar a n0ssa força pere dentrr �a Crnstituiç7n para melhorar e/
prnblema da terra?
rara
Logo a· Ós foi realj Zf1dr u111 lpvamtan cntci de prq nstas
continuidade dos trabalh�s.E fic�u c�mr prci,rsta vencedera que devido
o avanço de horár in, r,s tr abalhns c- nti nuari;:n1 nci c:iia seguinte crm p/
a formação de gruprs para deb,ter algumas quest�es.
Encerradr prrtantc os trabalhnd d� doite de 3n de maio de 1986.
XXX'"1XXX\ \�)'XXXX' XXXXXXXXXX"XXXXXXXX
S�badn-dia 31 de main de 1986.
Parte da manhã:
Jose Carlos deu a abertura cnm a proposta de que cada grupo
,
,
..
ou entidade fosse a feente pFra norrar num peri�da pra-estabelecido /

de tempr suas experiências e conquistas.

Grupos que se apresentaram:
Campc- Grande
Guandu
Valençãa
Vt:ilta Rednnda
Pedra Lisa
Belmonte
ffiigael Couto
Gama III
Gama II
Parque [stC!leil

( e relatm de cada grup0 de luta foram datilágrafadns per um cr,m/
p anheeirn d� Ccmit; de Nil�poliis, juntamente c�m todo o cnnte�de dos

grupos de traLa��r realizado ma parte da tarde, c0m sua respectivas
s1nteses)

VISITA ES?ECIAL; DOna Raimunda, Pedro a Damingnd, de Mmvimento da
luta da Terra no BICO ..QQ_PJ).P.AJ;,A}O - extremo notte de GOfÁS

H; muita vi�l;ncia na n=ssa luta da c�nquista da te11a.
,
,
•
.. precisn a 1,-'Jf,,r,oa :1urar1a, pais he 77.ílílO peSS("l:iS' vivendr na abs,2
luta miséria.
,
Fri apreendida armas eo �iterpi e foram roubadas no armazem metralhadoras sofisticadas e caixa de balas. A viol;ncia c�ntra
,
,
.
os tiem terra e muito grande,. Nos posseirns nao temos armas para re,2
pender� viaL&ncia dos latifunfliario B gril�eiro.
Os latifundiarirs est::="1 se nrganis::Jbdn cada vez mais Cti-n
tra n;s.Estin se armando para nns vi�lAntar, nns expulsar da terra,
nos matar. Eles criar_am a UDR, um orgar conva nos a irao financiar
,
candidla tos para vn tar e,, 11trd nn s 11a co nstitu_;_ í1 t2. Financiam agencias
de pistoleir�s quA funci.,na c�mn segurança rural -SOLU.�O (Gmihs),e
em fílanaus tamb;m existe ciiutra. Tuào c.,ntra nÔs, nnssa luta pela te!,
ra.
A perspectiva se n gnveJ 11, nãc tnmar unia íl1edida urgente,
nãn salJemris E.t� .nd<:: vai a decis':,, t13b �--- u.rúi ··::; cnntra o trabalha"
dar da terra, crntra a reforma ag1aria.
nlinistrn do justi1,;a es teVii i18 re _, iâr 8 cJj SS9 1 j�B a VÜ)lê.!J.
eia naC' e tao grand� assim.
, . ,
A refr ma agraria e um ;1:c----ble111a s,-,ci-"l, do campa. e da cidade. As cidades v:.� t�r ,naL., ali ::?ntrs, m9r,r-,::; d�S'3ill;J.!.'3 :; • , ,.,5 �L1vi;1 s
,
publicns vãr melhr,rar prieque terão menns cnncnr.rantes.
A� pessGas qua tem muita te1ra sustentam ns po11ticns.
Reforma agrárta l3 e, nstituinte estãr muitn relacinnada::3.
N;n P"deTI�s e ntinu3r nessa estrutura com muita gente /
f-

.

•
-

.

-

-

-

.

.

-

-

passando fc:ime.
Nos comit;s CC'nstituintes col,car em destaque a Refora
agr�ria, p.,is � UDR est� muito bem fortalecida.
mortos-

Espancad�s e m�rtns -192
ameaçados le desp ejo-4 .192
despejados-1.026
cdsas destruidas-291
pr·as..- s- 235
processr. crinal- 80
li
criminal pBstnrHl-10
NO e fntns
Foi relat�dn a m1rte vi,l nta de �adre JOSI
de atentados c�ntra
p:�re e sua camis � �W� cnm as marcas de crime

. .. .... . que s�freu.
e v1nienc1a

,
,
f 1Ji a,Jres911t adr ta1nbem fotos de varia pessnas que forem assassinadas c,vardementa, , �r estarem na luta pela cnnquista da terra.

xxxxxxxxx

"'
- Houve pouco tempo para aprnfundnr as questres
- Fci feitr o que fci possivol. F�i chcmado a aten\bn snbre alguns/
aspectos e nãr criticas e crbranças. Levantamns dpvidas e foi muitm/
impnrtante.
- Nosso t�a balho diante de muitas experi;ncias que ouvi aqui; qua
se nada. Saio mais fortalecida. r Braril s� vai melhrrar se Pgente,
assumir a ílefrrma Agraria.
- O tr.ab2lhr fri ir1prrtante ç:rr·qt "' tem e base pref-ente. A i:resença i
da Reimanda de exemplr dn que nccrre nslute(Raimunda:Cpmpan�eir� que
presenci,u a lut2 e 1,,r1te c;e radre Jcisir1C', pc:ssoc E-tténtf na luta da
terra np pico do papagain). N�s estamos nr caminhrn certo. Discutimns
em cin,a dr que ocr-rre hoje. Prec isam0 s discutir 11ais cr m as bases.
- Poderiamrs ter �issutidm>NRis �rc�uzidc mais se soubesserncs
as
persuntas e tivessecHHQS disLutidr- :--rs tH:,SB':i antes C:P vir r ,ri:, 1.-�.
deveria ter havido uma explicaçãc sobre lei complementar, etc.
- Estamos sofrend� c�m as defici8ncias dos cnmitês. rrecisamos
n�s
despertar mais para as coisas circularem melhoE. Nio est; funcionan�
dro bem a conselho e a ccmrdenação.Preeisamos sanar isso.A verdade do
Rio é que nãn tem trabalho de base.
- O encQntro avançou muitn pnrque �s outros fni feito com representan
tes e ho�e as pessoas que estã� aqui estão na base, na luta direta.
- As experiências que estivemos aqui vamos levar para ncssos compa
nheirQs, Que o próximo� enc�ntro nã� demore muito.
- Hotie as COÍS6S foi muito mais c�ncsetQ.
- Aprendi uma lição muito boa para minha vida.
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Volta Redonda, 12 de maio de 1986.
CONVOCATÓRIA PARA O "CONGRESSO DA TERRA" a ser realizado
nos dias, 30 e 31 de maio em Nova Iguaçú.
�

I. OBJETIVOS DO ENCONTRO:
1. Ampliar o conhecimento� o trabalho de base em refe
rência ao problema da terra no pais.
2. Tirar propostas em vista da próxima CONSTITUIÇÃO BRA
SILEIRA a ser redigida em 1987.
II. PAUTA DO ENCONTRO:
1. Exposição de todas as lutas pela conquista da terra,
havidas no Estado do Rio nos Últimos anos, (coloca ções feitas pelos próprios agentes das CONQUISTAS al
cançadas).

-

2. Análise em grupos, destas lutas, e levantamento
propostas

de

3. Trabalho de apr�fundamento e de afunilamento, para se
chegar a algumas propostas concretas e bandeiras
de
luta, em vista da CONSTITUIÇÃO.
4. Divulgação das propostas e preparação de �ma GRANDE
MANIFESTAÇÃO POBLICA, para o dia 07 de setembro pr�
ximo.
III. PARTICIPANTES DO ENCONTRO:

-

1. Cinco (05) delegados de cada COMITt DA CONSTITUINTE
DA REGIÃO.
2. Dois ( o�) representantes dé cada experiência de luta
na base pela conquista da terra, ( mutirões, ocupação,
de terras, na cidade ou no campo,etc.).
de
3. Dois (02) representantes de cada entidade ligada
alguma forma ao problema da terra.
IV. LOCAL DO ENCONTRO: CENTRO DE FORMAÇÃO, RUA AIMOR�;N9 8MOQUETÃ - NOVA IGUAÇO
( entrada na Outra, no Km 178 em fren
te à FABRICA INEGA)
HORA.RIO: Dia 30, 18:00hs
.19:00hs
20:00hs
Dia 31, 19:00hs

_-

chegada e incrição
jantarinício do trabalho
ENCERRAMENTO

Contamos com a participação de todos para faz�r encontro um
momento fer�@ da noasa luta por uma CONSTITUINTE mais em sintonia com
as aspifãq�ê§ d� póVé.
fêàifflõ§, tãrnbém, para mandar as inscrições até o dia 26 de
maio pafâ § téijUiflt� êrtdereço;
1
• MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE
RUA CAPITÃO CHAVES, N9 60
NOVA IGUAÇO - CEP. 26.000, RJ

·pJ Coordenaçao

- --�-,----

'·

.'.

�.

MCf
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

PROGRAMA NACIONAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO

Bras{lia, 22 de abvil de 1986

Ao
Movimento Constituinte Fluminense
(Cáritas Diocesana)

-

Em atenção à solicitação do Sr. CARLOS OAKES,
do Instituto de Pesquisas e Ação Comunitária,
encaminho-lhe,
em anexo, publicação sobre a Constituinte.

CÉLIO FRANÇA
Secretário Executivo

P.S. - Informo-lhe que o Programa Nacional de Desburocratiza
çao mantém um pequeno escritório no Rio de Janeiro

Ed. Ministério da Fazenda, sl. 1118, telefones 2402348
e 2402398, e que temos grande interesse em
examinar
formas de atuação em conjunto co� a organização
que
V.Sa. dirige, no que diz respeito à melhoria dos Servi
ços PÚblicos básicos à população.
Em havendo interesse, por favor contate D. VILMA CO
LOMBO nos telefones acima.

VMGSV,rsf
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SUBS1DIO PARA DISCUSSÃO QUE ANTECEDE O CONGRESSO DA TERRA
' 1.
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O Rio de Jarteird,á exémplo do resto dó país,apresentá intimeros problemas re
ferentes à posse da terra,Aqui como nos outros estaços o va1or da terra foi deixan
do de ser medido por Sua utiÜdade na produção de alimertto e como moradia.Ao se tor
nar uma mercadoria como·outra _qualquer a terra tem seus preços e qualidades fixa-=
dos pela lei da oferta e da procura.
Como as leis do mercado permitem a livre especulação,o comerciaàte trabalha
com o estoque de mercadorias esperando preços altos,quando não força ele mesmo, a
subida de preços.Para isso ele se utiliza de vârios recursos,inclusive do auxílio
do prÕprio governo.
to que acontece com os donos de loteamentos ou Companhias !mobiliarias.

-------· --.----

-

2 - A TERRA URI3ANA
2.1 - Especulação Mobiliária e Zoneamento Urbano.
Existem das medias e grandes cidades brasileiras dois setores distintos: o
núcleo e a periferia.A distância geogrâfica:,econômica e social entre eles e notória.
O núcleo ê constituído das formas truiis variadas,âreas �is valorizadas,pela
presença dos serviços urbanos essenciais (esgoto,âgua,luz,telef�ne > co�eta de lixo,
escolas,hospitais e postos de saúde,transportes,abastecimento,etc) enquanto a per.!_
feria ê totalmente carente desses serviços,abrigando a população mais pobre (clas
se trabalhadora,classe mêdia empobrecida).
Com a concentração dos benefícios do núcleo da cidade (bairros de classe mê
dia e alta),o capital cria uma falsa impressão de escassez de espaço,forçando a vã.
lorização artificial de terrenos e imóveis.
O núcleo e a periferia da cidade �ão dois pÕlos do mesmo processo de especu
lação imobiliâria.Os padrões de ocupação do solo (no centro,os condo�i�ios fecha:'.'
dos; na periferia,os loteamentos e conjuntos habitacionais) e as formas de comer
cialização de lotes e imõveis mudam mas,no fundo encobrem a mesma forma especulati
va.
O capital,representado pelas emp�esas de construção civil e do mercàdo imo
biliãrio•intervem no controle do solo urbano,em todos os níveis:
a) acumul�udo terrenos,sobretudo,em ãreas de crescimento da cidade e criando estoques reguladores ;
. ;;_ .
· ív,eis de constru
b) forçando a incorporação de padrões urbanísticos,para. todos os ij
ção,e fazendo com que a produção. de moradia requêip1. a intermecliaçào do capital
financ.eii:o,atraves do planejamento urbano e do si.sºtema financéiro;
c) controlando a comercialização da moradia,regulando com isso,o preço dos imõvei�
0
A utilização do espaço urbano como mercadoria do sistema capitalista ê faci
litada pela ação do Estado que,cedendo a pressão dos grupos imobiliãrios,viabilizã
abusos em relação à leRislação do solo ur�ano.A influência ê exercida sobretudo a
través da liberação dQ gabaritos,pel:Jll.Íssão de usos comerciais e in�ustriai� �ru
reas mão recomendadas, facilitando na aprovação de projetos, ete. :.
Tal prática torna cada vez mais lucrativas as op_ eraç�es deJ-ses grupos que
também Eressionam o Estado no sentido de reaH�i,:· .;i i;tifra-a�trutut:� ._necessária a
populaçao,a qual deveria ter sido construída peli,�: pr.Õ.prias '.empres·as mobiliárias.
Os .grupos ligados à construção civil pr�ferem estocar .terrep.os,especulando com a
valorizãção a ser produzida,via. qe r:egra:;pelas obras públicas.

ã=

2.2 - Posse da terra: e loteamentos.
�uant.Q.is'10,o:núm�re.. de moradores em favelas cresceu em 15 anos 31% en
quant.o o resto· da populaçã& cr�seeu em 44%, todos precisando de_ ·.!11-oradia.
Esse· �- r�scim�nt0 da _:;popu.lação
provocado de um lado pel,a .�expulsão do meio
rural, d�:vi<l<?: ãi mudinç-as_o6orr.idas na produção agrícola dentro 'aqs_latifúndios .:.:� e,
do outrq lado 'pela e. _raçao dã. ci:fade em seu processo de modernizaçao da econq!]lla.
Boa part-e da população sem rec.µrsos foi viver nas favelas.
Ocuparam os morros no centro da cidade,depois foram parâ-<tt mç,rros ·da 'zona
sul,chegaram às zonas pantanosas da baía da Guanabara e hoje se eapalham pelas ã
reas periféricas mais distantes.o Estado foi condescendente com esse es'quema de o
cupação,por vârios motivos:
1) O Estado,em geral,se posiciona em defesa dos interesses da minoria economicamen
te favorecidas.Desrespeitando as necessidades da maioria da população;
2) Essa população respondia as necessidades de mão-de-obra para a indústria e oco
mêrcio e ae necessidades de serviço doméstico das famílias de classes média e
0..lte;

e
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e

4 - CONCLUSÃO:

Devemos ter clareza de çue a questão
da Reforma Agrâria,passa por uma que
a antecede que ê o poder econômico.Neste país quem tem mais dinheiro tem mais ter
ra e tem tudo (burguesia) e os que rião tem continuam aos trancas e barrancos ten
tando sobreviver e buscando um pedacinho de terra (os trabalhadores).Esta divisão
da burguesia e dos trabalhadores,faz com que aqueles que detêm o maior poder econô
mico explore os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho.
Por isto não podemos nos conformar com uma Reforma Agrâria,como a que o go
verno propõe. Porque se distribuir pequenos pedaços de terra para as pessoas,aque=
le que conseguir trabalhar mais a sua terra e ter uma produção melhor,crescerâ mais
que os outros e mais tarde acabará comprando as terras daqueles que tiverem difi
culdades e se tornar mais um latifundiário.
Nesse sentido precisamos exigir uma Reforma Agrária radical,ou seja,terra ,
para todos que nela trabalhem,sem que seja ou exista dono,e todos sejam donos
e
dividam irmamente entre si a prod�ção.Pois a terra não foi feita para ter privile
giados que dela se apossem e sim para todos,sem distinção de raça,cor e religião.Recolhendo essas reivindicações legítimas dos trabalhadores âo campo,um gru
po de entidades e pessoas voltadas para o estudo,o debate e a ação em busca das ne
cessãrias transformações da realidade fundiária brasileira,toma a iniciativa
de
convocar uma campanha a nfvel nacional pela realização da Reforma Agrâria,procuran
do com isso contribuir para que esta se torne uma bandeira e um movimento concreto
de toda a sociedade em apoio a luta dos trabalhadores rurais e também aos trabalha
dores urbanos.
O MCF promoverá o seu Congresso da Terra nos dias 30 de maio a 19 de junho
e desse Congresso deverão participar todas as pPssoas interessadas por esta ques
tão crucial da realidade brasileira. Movimento
sindical,associaçÕes de moradores,
partidos políticos,movimentos de mutirões dos sem terra e todas as entidades
que
lidam com a questão da terra e todos aqueles que de uma maneira geral são atingi
dos por estes problemas,para juntos tentarem encamililha.7 uma plataforma de luta pa
ra resolver a questão da Reforma Agrária e a terra de um modo geral.
MATERIAL DE_PESÇUISA:

- 39 Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais com as Entidades:
CONTAG - Confederação dos Trabalhadores da Agricultura
CPT - Comissão Pastoral da Terra
CIMI - Conselho Indígena Missionário
CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
ABRA - Associação Brasileira de Reforma Agrária
IBASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas

- RasoluçÕes do 19 Congresso da:

FAMERJ - Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro

Os Comitês que desejarem maiores informaçÕes,procurem estas Entidades,
se
as�im achar melhor para ampliar as discussões.Podendo convidar seus representantes
�p�.� as Assembléias Municipais que antecederão o Congresso.

COMITf DE NOVA IGUAÇU.

...
-.
,,_

MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE - Centro de Forma ão 14, 15 e 16 de

o'' de 1986.

01 - Fernando Carlos Teixeira (MAB)
Rua Remedio Fernandes t 06 - 26350. - Austin 1/
02 - Paulo R. Fonseca
Rua 4, 189 - 27180 - Brasilândia - U.R - RJ '
03 - Rita Scheffel - C.P: 96.677 - 28613 - Nova Friburgo - RJ
Fone: (0245) - 22r8076 V

Osvaldo Bezerra da Costa

04

Rua Osvaldo Al:'anha�·· 21 .- Vila Ideal - 25000 - Duque de Caxias v

05 - Luiz Cesar Neves Bento
Rua Frei Luís, 100 - Centro - 25600 - Petrópolis
06 - Sérgio Vieira de Oliveira e Souza
Rua Maria Gonçalves Prazeres, 22 - Olinda - 26500 - Nilópolis ·
07 - Ayrton Soares de Azevedo
Rua Pastor Messias, 96 - i5882 - Anta - Rio de Janeiro
08 - Valm'it Barros
Av. Art ur Ribas,
/(
�
na
Luc1.a
cr �
B.P. (
tanêsia)
10

-

f

Fernando de Castro Barroso
Rua são Salvador, 85/502 - 22231 - Laranjeiras - RJ
Fone 285z1i�4 � � 67-2000
:l •,

11 - Claudio Nascimento
Rua Benjamin Constant, 108 - 20000
Fone:
242-9693
'

.... ,

Glória - RJ

12 - Nilda Soares Barbosa Nicacio
Rua Ministro Amaral Peixoto, 2170 - 27400 - Siderlandia - Barra Mansa
13 - Paulo

Keller
Bastos� 444 - 26600 - Paracambi - RJ
B ne 783-2602

14 - Lourenço Andrade de Almeid�
Rua Luiz de Jesus Baixàs, 36 Qd. 171 - 25000 - Bar dos Cavaleiros - Duque
RJ
Caxias •.

15 - Lêda Stella da Graça
Rua Cristiano Ottoni, 173 - 27100 - Barra do Pirai - RJ
Fone - 0244 - 42-1989
16 - Regina Lúcia Nunes
Rua Alberto Domingos, 38 - 25800 - Trianguio - Três Rios - RJ
17

.

: !

Laerte Alves Pires de Castro
Rua Heitor Marques de Carvalho, s/n9 - 25880 - Sapueaia - RJ

de

19 - Iracy Ferreira Fernandes

Rua Marieta, 360 - 25850 - Paral... ba do Sul - RJ V

20 - João

Batista Soares

Rua Domingos de Aguiar, 115 � Darão de Angra - 25850 - Paraíba do Sul•- RJ

n��

/nráulio Rodrigues
Rua Damas Batista, 740 � Tropical - 26000 - Nova Iguaçu
,, 22 - Rosane Olivaris ·do Carmo
Rua Cônego Gonçalves, 392 - 28640 - Carmo - RJ

/

23 - Marcos Arruda - IBASE
24 - Ana Maria Garcia Lopes de Oliveira

Rua Bingen, i054 - 25600 - PetrÕpolis

25 - Luciano Alvarenga �ardoso
Rua Thomas Antônio Gonzaga, 55 - Jardim Amacia II - 27250 - Volta Redonda
26 - Aluísio Pampolha Bevilaqua
Rua Sucupira, 2 60 - Jardim Boa Esperança - Nova Iguaçu
27 - Tania Gustina dos Santos Vianna
Av. Santa Cruz, ·6751 - 21830 - Senador Camarã - RJ

'

28 - Vicente de Paulo
Rua Batista de Queiroz, 318 - Campo Velho - 63900 - Quixadã - Ceará
29 - Bento Botelho
Rua Marques Canário, 458 - 26500 - NilÕpolis
Fone: 791-5222
30 - Alberto Cantalice
Travessa Quaresma, 133 - Centro - 26000 - Nova Jguaçu
• t

i•,":. i ") :'

·,
v 31 - Ana Alice T. Pereira Bevilaqua
Rua Sucupira, 60 - Jardim Boa Esperança - 26000 - Nova Iguaçu

32 - Paulo Rodrigues Alvarenga
Rua Ovídio Mello, 224 - Santana - 27100 - Barra do Pirai - RJ
Fone: 42-2212
''I' " .

33 -·· Glória Lúcia Moreira Felix
Rua Carlos Sodré, 125 - 25500 - são João de Meriti
34 - Nélio Medina
:'
Av. N. S. Amparo, 5142 - 27180 - Bairro Santa Rita� Volta Redonda
35 - Maria Cristina Ciotola Guimarães
Av. Gomes, 12 - Gentro - 27100 - Barra do Pirai
Fone: 42-2990

�- �:�astião Carlos ? ,oliveíra.
1
(·
'(\g.), �a Ceará, c/08 - Boa União - 25800 - Três Rios - RJ \

\

\
\jfi\\Jv

-

•

..

';·
; ..: .! ;·

V37 - Mârcio Soares Fernandes

Rua Elir\=� Me_d;i.IJ.� -' de-, Miranda,· ú2 - Vila Isabel - 25800 - Três Rios - RJ

V 38 - Isabel Fontenelle Pícaluga
Av. Franklin Roosevelt, 194, gr. 802 - 20021 - Castelo
:i., ;:.:·!; _Fqne:,,.,2�0-6930 (de 12,•âs ·20 -horas�

Residência - Rua Henrique Morize, 261/302 - 20561 -�Grajaú:� ·Fone 238-1999 manhã

39 - Luiz Carlos de 01-iveir,a Lopes

··'\•:

Rua Capitão Pereira Lago, 609 - Laguna e Dou rad(! -:... 25000 -: -Duque de Caxias
Fone - 771-5348
..

! .,

40 - José Maria Nunes
Rua são José, 1628 - �fiangulo - C.P. 242 - 2?800 - Três·Rios
t , , ,
Fone: 52-1504
1

41 - Daniel Coelho do Nascimento

Caixa Postal 77.098 - 26000 - Nova Iguaçu

42 - Joe4son da Cunha Corrêa
Rua Armando Chaves Monteiro, 208 - Santa Rita - 28640

e

43 - Sola

- Carmo - RJ

08 - Duarte da Silveira - 25600 - Petrópolis

Fone: 42-4911

L�4 - uoão Martins de Oliveira Filho

Rue Bingen, 1054 - 25600 - Petrópolis
- ; .....
Fone: 42-4062 - ramal 29 �-�2�2462
,

Li5

-

-

João Carlos de Assis
Rua JÍÍlio'Berkowitz, 786 - 26500 - Cabuis - NilÓpolis
Fone: 791 - 3770

46 - Denise Aparecida Moura'.do Valle

Rua Manoel Goulart, 82 - 28640 - Carmo - RJ

47 - Clemenilêa dos Santos Oiiveira

Rua Sônia Marly M. de Carvalho, 05 - Anta

25882 - Sapucaia - RJ

48 - Sebastião Luiz de Oliveira
n'
Rua João Simplicio�, de· Oliveira, 10 c/1 - Monte Castelo - 25800 - Três Rios
49 - Maria de Fátima Alves Campos
.....
Rua são Severino, 128 c/1 - Vila Isabel - 25800 - Três Rios
, .. .
Fon.e·,.:;. 52:..15CJ4·(casa do P. José Maria)
50 - Frei Atílio Battistuz - Igreja Matriz de são José
Av. Getúlio Vargas, s/n9 - 25520 - são João de ,Meriti
'
.... ! .
Fone - 756-080'4 �'
51 - José Carlos Xavier
Rua Mangaratiba, 271 - Bairro Metalúrgica - 27100 - Barra do Pirai
Fone - 42-1844 (0244) - IAPAS das 12 às 18h.
/- Azuleic a Sampaio RoÚig&�s
� -

/

'·

f11�) ·,·

Rua Capitao Chaves, 60 - Centro - 26000 - Nova Iguaçu - Fone - 767-7677

. :_

•

53 - Maria Rosalina de Carvalho Martins (Rosa)

Rua Major Josê Bento, 2087 - Vila Nova - 27400 - Barra Mansa - RJ
?one ... 22-0975

�- Migcel Arcanjo Puggian
Rua Raul Veiga, .. lote 26 quadra 124 - Jardim Gramacho - 25000 - Duque de Ca�ias
55 - Geralda da Silva Barros
_, ·P-aa K, 5'1' - Bairro 09 de abril - 27400 - Barra Mansa -

RJ

56 - Jerônimo da Silva Marcelino
Av,;t.Marechal Deodoro, 209 - sobreloja - 25600 - Petrópolis
57 - Jorge Luiz dos Santos Barbosa
Rua Luiz �raga, 179 - Carvão - 27100 - Barra do Pirai·
Fone �'42-0342 - das 8 às 14h.

58 - Thales do Couto Filho
Rua Mornes Cardoso, 1182 - 26500 - NilÕpolis
Fone - 791-5029
59 - Manoel <le Jesus da Silva

F.ua·Anâ·üe Jesus Mendonça, 13 - Anta - 25882 - Sapucaia

Jorge Florêncio de Oliveira
, :: .
• . l l .\ 1 :
., ·1 :!
•
� Francisco Garcia da Rosa

(

- RJ

62 - fianoel de I. �!. Teles
h
Rca Domingos Vieira, 189 - 25882 - Ata - Sapucàia - RJ
63 -- Benedito Ferreira

Rua Benedito da Silva Lomba, 759 - Muqueca - 27100 - Barra do Pira{ - RJ

6if - Consolação Aparecfda: de· 'Souza - Brechó

Rua Eu�uador, '135 - Vila Americana - 27180 - Volta Redonda

65 - Antonio Valter Scheffel
Caixa Postal 96677 - 28600 - Nova Friburgo - RJ
Fone (0245) 22-8076

66 - Maria :Çopceição,dos Santos
Rua 564, 81 - Nossa Senhora das Graças - 27180 - Volta Redo�da

si·-

Fone 42-9380

Justina Miranda Pompermayer
Rua Jovita Rodrígue._ s Goes, .80 - Santana da Barra - 27100 - Barra do Pirai
Fone - 42-0255

68 - Antônio Rocha Freitas
Rua Capineira, 29 - Parq.ue Vila·Nova - 25000 - Duque de Caxias
69 - Normdo

&yfll,/_e#&

C.P. 84540 - 27180 - Volta Redonda - RJ
70 - Jorge Luiz �erreira ,, ·

Rua José T. Milagres, 73 - Aterro Álto - 25600 - PetrÕpolis
.... ·:'i· ) .

-

•
'71 - Edleusa Cabral dos Santcs

/
�

�

2

-

Praça Presidente Castelo Branco, 433 - 26600 - Paracambi - RJ

p

- RJ

73 - Luiz Rocha Freire

Rua Sarg. Mal. Rodrigues, 1391 - Cabuis - 26500 - Nilôpolis

1 � 74 - Sandra Rodrigues Fortes
Rua Itapuca, 157 - Itaipú - 26150 - Belford Roxo - Nova Iguaçu - RJ
75 - Ana Maria da Cruz

Rua Mariano Sendra dos Santos, 44/501 - 25010 - Duque de Gaxias
Fone - 771-3459

76 - Geraldo Orozimbc
Rua 25 B P 44 - 27180 - Volta Redonda
Fone - 43-0939

77 - Álvaro Luiz de Souza Lindenberg
Rua Carlos Gomes, 180 - C.P. 90.581 - 25600 - Petrópolis - RJ
Fone (0242) 42-2462

.--} , J
I '

./

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO PARA O 19 ENCONTRO 00 MOVIMENTO CONSTITUINTE FLU
MINENSE:

Artigo 19

O 19 Encontro do Movimento Constituinte ·Fhmúnense, realizar-se-à· ,
nos dj._as 14; 1,5 e 16 de março de 19.86, no Cent:ro de '.Formação de Lfde
:res, â Rua Ai)rprê$', n 9 08". - Moquet� - Nova Iguaçu - Estado cilo Rio áe
Janei,ro·.

Arti.gQ 2?

P;i;omoyer um Encontro entre os diversos Comités Municipais da Consti
tuinte e__xtsténtes n9 Estado do Rio de 3aneíro, 'Visando:
al Dehé\.ter e defi'ni'T os 0fijetivos· e metas do Movimento Constituinte
FlUIJµ)l,ense • ('.MPCl
b) Aval:ràr, deó'ater e deliberar acerca da Organização interna do1'. Mo
vimento� a nível d0 Mtmcípio e do Estado.
c) Avaliar e deBateT as- eicperiênctas dos Comi.t�s da Constituinte e
do MPC como um todo.
d) De5ateT e definir urna Programaç�o para o MFC, para o ano de 1986,
e) Debater e definir a Metodologia de Trabalho do MFC.
CAPÍTULO III: Da_Organização_do_Enc<?�tro

Os tem� em debate;
a) Objet:i:yos e Metas do .M:FC
b) Avalta.çao e Orga,n.ízação do MFC
c) Programação pá�a. o ano de 1986
Artigo 4 9 A organização do 19 Encontro estará a cargo da Comissão Executiva Bro
-visôria Intermunicipal da Constituinte.
Artigo 5 9 A programação do Encontro será a seguinte;
. Dia 14 de-março - 6a. feira
- 18,00 h , Credenciamento
19,00 h � Jantar
20.,00. h - Abertura, apresentação dos, Cmqitê's e aprovação de> Regi-.
mento Interno
21 ? 0.Q h - Palestra sobre a Conjuntura atual do país
Artigo 39

"'!'

. Dia 15 de março - sábado
- 7,30 h - cafê da -mannâ
- 8 às 10,30 h - la. Reunião dos gTUpos de 'Jx,aba,lho para discussão do
·
Tema "Objetivos e metas do MCF"
- 10,30 às 12 h - la. Plenária do tema "Objetivos e metas do MFC"
- 12 às 13 h - almoço
- 13 ãs 14,30 h - 2a. Reunião dos grupos de trabalho para discussão,
do tema "Objetivos e Metas"
- 14,30 às 16 h - 2a. Plenária do Tema "Objetivos e Metas"
- 16 às 16,30 h - lanche
- 16,30 às 18,30 h - Reunião dos grupos de Trabalho para discussão
do tema "Avaliação e Organização do Movimento"
- 19,00 h - jantar
• Dia 16 de março - domingo
- 8 â.s 10 h .... Plenària do Tema "Avaliação e Organização doMovimento"
- 10 !is 12 h � Reuniao dos grupos de traba!)j� para discussão do tema
"Programação para o ano de 1986"
- 12 às 13 h - Almoço
- 13 às 15 h - Plenária do Tema "Programação para o ano de 1986"
CAP!TULO IV: Da_Partici2ação_no_Encontro
Artigo 69

Participarão do 19 Encontro, com direito a voz

e

voto, 7 representan

..

•

Artigo 7 9

tes de cada Comitê Municipal da Constituinte.
r�r�g���Q-�!�Q� Entidades Populare� como Federações de Associações
de Moradores poderao enviar 1 representante cada.
As inscrições dos participantes deverá ser feita até o dia 10 de mar
SQ, na Caritas Diocesana de Nova Iguaçu, rua Capitão Chaves, 60 - N,2.
va Iguaçu - 26000 - Rio de Janeiro.
CAP!TULO V: Dos_Grl.lJ20S_de_Trabalho

Artigo 89

•

Artigo 9 9 :
Artigo 10 9:
Artigo 11 9:

Serão constituídos---....,,.---.-. grupos de trabalho sendo todos os partic2:_
pantes credenciados dist. ribuídos por estes.
Parágrafo
Onico: Só terão direito a voz os participantes devidamente
--------------credenciados pela Comissão Organizadora do Congres
so.
Cada grupo deverá debater acerca dos 3 temas.
Cada grupo de Trabalho deverá eleger uma mesa diretora, composta por
um coordenador, um Secrteário e um relator, podendo seus membros se
rem trocados a cada tema, ã critério do grupo.
As mesas diretoras de cada grupo deverão elaborar por escrito, 3 re
latórios, pertinentes a cada tema, com a totalidade das propostas a
presentadas, discriminando-se as majoritárias e as minoritárias.
CAPfTULO VI: Das _Plenárias

Artigo 12 9 : A Plenária ê o organismo máximo onde serão tomadas as deliberações fl
nais, tendo a competência de discutir, aprovar ou rejeitar em parte
ou na totalidade, as conclusões dos grupos e outras proposições per
tinentes ao 1 9 Encontro, observando-se o Regimento Interno e o temá
rio.
Parágrafo Onico: Sô terão direito a voz na Plenária os participantes
devidamente credenciados, com direito a voz e voto.
Artigo 13 9: Propostas que não tiverem sido apresentadas emyelo menos um grupoae
trabalho, não poderão ser apresentadas na Plenaria.
CAPf-TULO VII: Das Votações..
Artigo 14 9: Terão direito a voto os participantes credenciados previstos no ar
tigo 69 des·te Regimento.
Artigo 15 9: As votações serão tomadas por maioria simples dos votos contados.
ATtigo 16 9: As votações serão feitas, levantando�se as credenciais.
Artigo 17 9: Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Comi�
são Organizadora do Encontro.

/

MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE
Comissão Nacional
19 Encontro em Goiânia: 20/03/86

PARTICIPANTES:
-----------• Norte II
Nordeste
• Leste I

• Leste
• Sul I

-

II

. Sul II
• Centro-Oeste
• SIN
• Regional ausente: Norte I
AGENDA:
------1
2
3
4
5
6

-

Relatório de cada Regional
Avaliação do IV Encontro Nacional
Os encontros da Comissão Nacional
Criação de Secretarias âo MNDDH
Atribuições da Comissão Nacional
Animação dos Regionais

CONCLUSeJES:
----------1 - A Comissão Nacional terâ reuniões em: junho, setembro e dezembro.
2 - No 29 semestre, os Regionais deverão discutir sobre o encontro inter-regional,em
março de 1987, em Minas.
3 - O Boletim do SIN deverá ser mais abrangente.
4 - Formalizar a existência da Comissão Nacional jµnto ãs Entidades.
5 - Trabalho, campanha e dossier de um Regional podem tornar-se bandeira de luta a
nível nacional (torturas, morte de camponeses, Reforma Agrária, Constituinte,Et�.
6 - Discutir com os Regionais o documento final do IV Encontro Nacional.
7 - Elaborar o histórico do• candidatos ã Constituinte.
8 - As notas oficiais das Entidades devem ser remetidas ao Regional. O Regional
e
quem encaminhará ao SIN.
9 - As notas de um Regional podem tornar-se Lacionais, desde que haja consulta aos
Regionais.
10 - Sugerir às Entidades que estejam sempre beín informados sobre Direitos Humanos;
como sugestão: assinar a publicação da AGEN e obter dados do IBASE.
11 - Participação para o Encontro Inter-Regional: 1 pessoa da Comissão Nacional+ 1
por Estado + 1 pelo Regional.
12 - Repensar o custeio das passagens. Evitar o paternalismo •. Comprometer mais
as
Entidades. Que as distâncias de 15 h sejam feitas de Ônibus,
13 - Serviço de Assessoria Jurídica: consultar GAJOP (Pernambuco) AJUPO (São Paulo).
14 - Repensar a forma de memorando enviado pelo SIN. Elaborar um quadro demonstrati
vo dos diversos f3t� ..
15 - Muito discutido fÓi o projeto já aprovado para o SIN par4 a instalaçã� de um
sistema de computador, Esse assunto deverá ser discutido nos Regionais.

-

07.04.86
No encontro do MCF realizado no C.F. nos dias 14,15,16/03 foi
deliberado que o Conselho na sua primeira reunião daria encaminhamen
to as seguintes decisões:
a). Instrumental Jurídico
b). Organização do Congresso
c). Criação de uma coordenação para o Conselho.
I. INSTRUMENTAL JURÍDICO
Foi colocado pelos C<D.nselheiros que nao havia condi
çao de encaminhar esta questão, pois apenas Volta Redonda havia disc�
tido longamente a questão e se posicionado contrário a criação do me�
mo, por entender que tornaria o movimento burocrático e que seria mais
viável procurar apoio de uma entidade já existente, pois a criação
da mesma seria dispendiosa.. Foi levantado pelos outros comitês
que
a
não haviam tido oportunidade de discutir, diante disto o Conselho
que
chou por bem devolver as bases essa discussão, pois entendemos
toda deliberação do conselho deva ser respaldada pelas mesmas.
- O instrumental jurídico seria·,·,uma entidade responsável de gerir re
cursos financeiros para as atividades do movimento, � que teria
que
ser registrado em cartório , e se responsabilizar pelo fichamento de
uma secretária contratada para fica� a disposição do movimento.
II. COORDENAÇÃO DO CONSELHO
A proposta de se formar uma coordenação permanente do
conselho foi adiada para a próxima reunião do dia 03 de maio - Moti
vo= o numero reduzido de participantes (19) e principalmente o
fato
da maioria dos representantes serem apenas representantes provisórios
dos seus respectivos comitês. Pedimos insistentemente aos comitês p�
ra providenciarem essa escolha definitiva até a próxima reunião.
III. CONGRESSO DA TERRA
3.1. LOCAL

- NOVA IGUAÇÚ , CENTRO DE FORMAÇÃO DE
MOQUETÁ
30/31 MAIO/01 DE JUNHO

3.2. SUBSÍDIOS
Uma equipe foi formada afim de preparar um sub
sídio que possa servir para o trabalho nas bases. Os representantes
de Nova Iguaçú assumiram esta tarefa e ficaram de deixar pronto o su�
s[dio até o dia 15 de abril. Nesta data será mandado a todos, os cog
vites através do correio. Se algum comitê quiser apanhar diretamente
pode passar na Cáritas Diocesana de Nova Iguaçu, na Rua Capitão Cha-

•
ves, n9 60 - TEL. (021) 767.7677.
3.3. A proposta do Conselho é de se promover uma As
sembléia municipal da terra no nível de cada município, como ponto a!
to da mobilização popular. Dai surgiriam os delegados de cada municí
pio e as propostas a serem debatidas e votadas no Congresso de Nova I
guaçu.
4. PLENARIA NACIONAL PRO-PARTICIPAÇÃO
IV. PLENÃRIA NACIONAL PRO-PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE

-

Alguns represetantes da Plenária Nacional participaram da
reunião e colocaram o desejo da plenária de juntar forças com o MCF.
A Coordenação provisória do Conselho ficou de estabelcer contato com
a Plenária Nacional Pró-Participação.
V. UMA EQUIPE de Petrópolis ficou de preparar um esboço de r�
girnento interno para o funcionamento do Conselho, para ser discutido
na reunião do dia 03 de maio.
VI. Os representantes de Barra do Pirai ficaram de preparar
de preparar urna proposta de regimento interno para o Congresso da Ter
ra.
VII. A próxima reunião do Consel�o ficou marcada para o dia
03 de maio, na Cáritas Diocesana, à Rua Capitão Chaves, n9 60 , Nova
Iguaçú, às 10:00.

À

Coordenação Provisória.

MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE
Mauro Morelli
O exercício da cidadania nao pode ser uma concessao de ninguém.

A revolução pela cidadania é um caminho ce transformação do Brasil, oitava potência

econômica do mundo, em oitava Nação em qualidade de vida.

Levantamos e caminhamos como movimento político que, a partir das bases da

Nação,

participa da luta do povo brasileiro pela implantação de uma nova ordem sócio-econômi

ca e política.

- � nosso objetivo a constituição política do povo.

t

nossa tarefa e compromisso,como

fermento na massa, incentivar e participar da organização popular. Queremos ser um p2_
vo organizado e constituído. E nosso direito, como Nação, a constituição de um Esta

do que seja expressão de nossa soberania.
E nosso programa constituir o Estado tendo como fundamento e lei maior a primazia
trabalhador e co trabalho humano sobre o capital e o lucro.

do

- Lutaremos sempre contra "a ordem e o progresso" geradores de marginalização de mi

séria e de genocídios. Lutaremos contra a política externa que atenta contra a nossa

soberania e a vida de outros povos, Não podemos aceitar a escravidão da dívida exter

na e nem a parceria do Estado brasileiro na indústria da guerra.

- Lutaremos contra a estrutura fundiária e a política agrícola em boa parte responsa

veis pela fome e miséria em nosso país.

Queremos uma reforma agrária que faça da terra um lugar de vida e de trabalho. Quere
mos a libertação da terra da especulação criminosa. No campo e na cidade a terra

que ser garantia de nossa condição de cica.dãos.

Sem terra para moradia, trabalho e produção de alimentos, a cidadania é uma
inútil.

tem

palavra

A reforma agrária e condição fundamental para a democracia.
- Aceitamos o desafio político de penetrar no Congresso Constituinte com nossos
ais, programas e representantes. N.ossa CRminhada política ultrapassará Brasília

ide

e

suas instituições. Queremos cidadania plena. Queremos vida na terra do Brasil. Respei_

tamos os direitos das Nações Indígenas. Denunciamos a escravidão sócio-econômica

e

política em que vive a Raça Negra. Sentimos vergonha e.dor diante do quadro criminoso
da legião de menores carentes e abandonados. Proclamamos que as crianças dever ser as

primeiras cidadãs deste país.

Longa e penosa jornada teremos que percorrer atê que o Brasil seja um Estado Democrá
tico, terra de vida e liberdade.

O povo constituído e unido vencerá!

Passo a passo vamos construir o Brasil que nos pertença.

Tarefa permanente será a formação de grupos de base e de comitês de coordenação
nossa luta política.

de

A ocupação e o uso da terra, de forma inteligente, coordenada e solidária, serao inú

meras batalhas da luta pela libertação da terra.

Incentivo, apoio e participação na luta da Raça Negra pela cidadania, são compromisscs

de nosso movimento.

.

� ""
A cidadania das Mulheres deve ser igualmente parte integrante de nossas lutas e pr.,2_
jetos.
A realização de Assembléias Constituintes Municipais.um direito que nos pertence e
um desafio que nos farã,�rescer na concretização:de nossos objetivos:
A'CONSTITUIÇAO POLITlCA DO POVO E A IMPLANTAÇÃO DE UMA ORDEM SÕCIO-ICOl&tICA E PO
LfTICA QUE TENHA COMO FUNDAMENTO A PRIMAZIA DO TRABALHADOR-E DO TRABALHO SOBRE O CA: ;:
PITÀL E O LUCRO ..
' �'
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�OVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE - Centro .de Formação, 14, 15 e 16.de março de 1986 .
'--·
...•..:.::...._

-----

20,45 h.
J 1ício
DIA 14.03.1986
Coordenação: Azuleicka, Dom Mauro Morelli e Normando.
Secretaria: Edleusa, Xavier
.
�.. .. e.Fernando
ComitêG presentes - 14
•;

Entidades presentes - 4
COMITÊS:
�..
;:. • J í_�:� --:-·-�--·
- 82pucaia - 6 delegados

Caxias - 5 delegad9s
i 1 · ;.!'�f
:, '.
- -N��a Friburgo - 2 delegados

- NilÕpolis - 4 delegados
- Paraíba do Sul - 1 delegado
·- Três Ri�-s - . 7 delegados
Barra do Pirai - 7 delegados
·
-· :Phracambi - 2 deleg�doS
C'àrmc - 3 delegados
PetrÕ?olis - 7 delegados
Nova Iguáçu - 1·de\�gados

r. -�

..

-- são João de·ttefiti -·í. delegado·
- Volta Redonda - 4 delegados
Barra_Ma�sa -:3 delegados

..

'

,:•·

"

ENTIDADES:
- CUT - 1 representante
!_:.í.f" CEDAC - l repre·sen'Úi�:ite
�-./-·-' .-:,:-: IBASE - 3 re.present�'ntes

.:1·,l

-

- PCB - 2 representantes

:- ,,·1. - M...\.B - 2 representantes
·
-- Associação 4e Moradores de Moquetã - 1 representante
21,20 h: - Le:i tura e aprovação do Regimento Inte-r·no do I9 Encontro do Movimento Cons
tituinte Fluminense� ·MCF.
:;1;�: � �
i Propostas aprovadas para inclusão .no Regimento. Inte;rno:
.
sâbapo, ilmai. proposta' de pauta para o domingo, pr�.
no
�presenta,rã,
019 - A coordenação
. .
···•p-,'i,: . i·.

às 14,00 horas·.
· ·" ·· ··vendo o término do Encontr.o
-;"

. R?-9

, . . >·

::;

il

: ',

. ,, .

· ,· . ·

. .

Foi:,foc.-:\.uso· no Art. 129, do capitule; VI, no parágrafo único:
- "os participantes não credenciados terão direito apenas a voz e nã;o a voto".

7

.

i;,. . ..

, 039 - Acrescido 'no Art. 139:
11 • • • exceto· se tiver o apoio de cinco p�rticipantes por escrito".
1 -,

22,00 h: Anãlise da Conjuntura atual do país (Betinho - IBASE).
Fez anãlise r01Ítica do pacote econômico, com explanação da crise sõcio-econômi
,.,·'
ca que o pais atravessava antes do dia 27.02.1986. O partido d0 Governo estava en,

• t

•,.

.:?, ....-�

:
fr'àqitêd.'do (PMDD), não queria mais ser do Governo; as pressões sindicais aumentand
o:
CUT - CONCLAT - Sem Terra, etc, fazendo crescer suas r�ivindicações.
- A fo.rça da oposição, via Brizcila, cresce·ndo assustadoramente com adesões de .políti.· :
ccs de outros partidos.
;··
r

.

·r : ,.

- Campanha das Diretas retomando forças.
Greves, inflação galopan�e com a p�evisão de
este.ano�

i:ooo · gr�y(fS

I'

' ,, ,

·e 500%' de inflação

para

- Fracasso da proposta da Reforma Agrária.
- Popularidade do Presidente em baixa cotação.

- Governo sem outra opção, muniu-se de coragem (desespero) e decretou o pacotao.
Analisou o pacote em 3 movimentos;

.

(

I - Euforia do povo que decidiu acreditar e entrar nessa luta política de.se' nca'deada a
partir do pacotão;
II - Discussão do problema do salário (não congelamento; discussão de reajuste

pelo

patamar da inflação de 20% deve baixar)
Seguro desemprego.

As multinacionais, estao aparecendo na raiz do proble�a da inflação.
Situação de luta em que todas as questões econômicas �e transformaram em

ques

tões políticas: povo - fiscalizando preços; empresários segurando salários
e
bancos segurando juros; e as multinacionais, lutando para não se tornarem bode
expiatório.

o que nao ocorre numa sociedade socialista.

Numa sociedade capitalista, quando uma lei dá certo favorece o capital em
mento do trabalho,

detri

III - O que estamos começando a presenciar:
O atual momento do governo é ao mesmo tempo de força e de fraqueza. O povo
11

-

ao

exercer a função de "fiscal de Sarney 9 além de contribuir para preservar o pró
prio bolso, está sendo militante da economia do país.
Diante das recentes medidas do governo, o povo irá pressionar a fazer a Reforma
Agrãria, o não pagamento da Dívida Externa, solucionar o problema do desemprego
etc.

Momento de mudança da sociedade, acontece a cada instante em que nos empenhamos
nas diversas lutas. A revolução propriamente dita, poré� ainda está longe de o1 '
correr.
j

.

Corratnça no sentido de avançQS. s.oi.:iais 9 políticos e econômicos.
Não· estamos em esta1,:, de pré-crise re ·� :..>lucionãria,pois a correlação de

entre nõs e a

classe

:iominante
ainda
,. : ,./
'

é-:'desfavorãvel

a nós.

forças

Uma verdadeira reforma agrã�ia impliça em mudança revolucionária do sistema.
O não pagamento da dívida externa ,pode,.ocorrer sem mudança do sistema.
O sistema se vale de- massa desempreg_ ad�. ei .subempregada para reprimir o Movimen
to Operário.
Apenas.ser .contra o sistema capitalista não basta, é necessário ter uma propos
ta alternativa, não ser arrogante (dono da verdade), lutar por essa
com os meios de que se dispõe·� sistema.

proposta

DIA 15.03.1986 - Início - 8,15 horas.
Coordenação: Sada
Retrospectiva dos trabalhos sobre Consti�uinte (Movimento Constituinte Fluminense)

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

: .

HISTÕRICO DO MCF. . - Dpm Mauro.M0relli:
Esperança que a orde�·;ecdnônHca ·inté:�nacion�l entre em co.lapso pa�a ique o mundo pa�
·· 1' i 1·,�·. .
se .p_r;r .uma reestruturação· qli� perm·i·��� a v:í:ca n:9- T€:�·

9

.•- Hã uma luta para se constituir nesta Terra de Santa Cruz, uma ordem sócio- política
econômica que garanta a vida digna pará todos.
A ordem estabelecida não é reflexo da soberania do país.
Enquanto não se criar na prática (e não apenas no papel) a consciência de que o tra
balho esta acima do capital (lucro) não se terá chegado ao objetivo desta luta.
- Nosso país é a 8a. potência do mundo a custa da humilhação, do aviltamento do povo
e da dilapidação do solo.

- Em 1984 foi divulgado o manifesto do Movimento Nacional Constituinte. Eta umaunião
de brasileiros de todos os Estados, com o objetivo de colocar a questão da Consti

tuinte.
- Foi feito o lançamento do Estado do Rio, em Caxias, onde forab distribuídas 7
folhas de canto e houve presença d.E! pessoas de vários Estados.

mil

- O grande desafio do Brasil é sermos povo. Não chega aos 8% de brasileiros que parti,
cipam de alguma coisa na sociedade. O difícil é sairmos em campo, formar grupos de
base, mobilizar e organizar o povo.
- O Movimento Constituinte Fluminense não tem por meta sentar junto com algumas deze

nas de latifundiários para definir os destinos do povo, mas sim eleger pessoas
povo para abrir espaços para mudar a ordem injusta que aí está.
- No dia 28/09/86, foi criado o MCF, em Nova Iguaçu.

do

- O significado de cidadania é: lugar, espaço e vez na sociedade. (poucos de nos somos realmente cidadãos, a grande maioria do povo é cassada).
- Revolução pela cidadania se faz: pela ocupação ordenada e inteligente da terra;pela
mobilização nos sindicatos, abrindo espaços, fazendo greves, etc.
- A articulação do Movimento Constituinte Fluminense é frágil, mas é a primeira no

-

Brasil que jâ conta com 18 municípios, organizados na base.
Hã a oportunidade de colocar a questão da terra, da reforma agrária, nos dias 31/05
e 01/06, no Congresso em Nova Iguaçu.
- Queremos neste ano, realizar Assembléias Constituintes Municipais, contando com o
apoio (recursos) da Prefeitura, os quais tem que ser colocados a serviço do povo.

- Se a justiça eleitoral não abrir espaços 1 poderíamos criar a justiça eleitoral
J:!OVO.

9,00 horas - Trabalho de Grupo

do

MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE - Centro de Formação, 14, 15 e 16 de março de 1986.
Continuação •••

Trabalhos de Grupo:

OBJETIVOS:
- O MCF tem por objetivo a constituição política do povo e a implantação de uma

nova

ordem política e sócio-econômica que reconheça a primazia do trabalhador e do traba

lho humano sobre o capital e o lucro.
- Dos 5 grupos de trabalhos, os grupos n9 3 e 4, destacaram, com aprovação de uma dis
cussão para domingo, a proposta do seguinte objetivo:

- Organizar o povo para elaborar a Constituição política do povo.

- Influir no processo Constituinte antes, durante e depois.

- Mesmo denunciando e questionando, participar da luta pela Constituinte.
- Conscientizar e organizar o povo:

• para influir na composição da Constituinte;
• para influir no conteúdo da Constituinte;

• para analisar o perfil dos candidatos;

• para elaborar um programa mínimo e debates com candidatos, preservando a
mia política do Movimento

em relação aos partidos.

autono

- Fazer Assembléias Municipais

- Promover Congressos Constituinte Municipais e Plenárias (organização)
- Remover o entulho autoritário

- Lutar pela reformulação da proporcionalidade

- Ampliar, fortalecer e se integrar nos vários Movimentos Populares.

- Estimular a realização de plenárias sindicais, articuladas com outras Entidades

- Combater os candidatos "penetras"

- Encaminhar aos Partidos Políticos
parte de seus programas.

as propostas aprovadas e lutar para que

façam

- Elaborar uma Carta de Princípios do Movimento Constituinte Fluminense.
- Organizar os Comitês Constituinte.

- Esclarecer o povo sobre:
• Constituinte
• Constituição

• Critérios para escolha de candidatos

- Mobilizar os diversos setores populares para participarem nesse processo.
- Produzir cartilhas, boletins, slides, etc.

- Organizar cursos de formação de animadores e de monitores.

- Promover o debate sobre a Constituinte e Constituição nas bases, dando ênfase ã rea
lidade prÔpria de cada grupo.

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO PARA O 19 ENCONTRO DO MOVIMENTO CONSTITUINTE
FLUMINENSE:
r,

nos
O 19 Encontro do Movimento Constituinte Fluminense, realizar-se-á
dias 14, 15 e 16 de março de 1986, no Centro de Formação de Líderes, ã
n9 08 - Moquetã - Nova Iguaçu - Estado do Rio de Janeiro.
R�a .Ajmores,
. '

Artigo 19
:

t

CAPÍTULO I: Da_Realização

: :"

'

..,,.

� � 1

CAPÍTULO II: Dos_Obietivos_do_Encontro

:··1?.'r.bm'óver um 'Eti.co'nt:��-:e!?-tre os diversos Comitês Municipais da Constituin
te existentes no Estado do Rio de Janeiro, visando:
.. ,,·,f·.· ·.,,..,-;·;·a) Explicitar os obd:etivos.,. do Movimento Constituinte Fluminense (MCF).
.
.-· .
6) A��lí'âr, debater e delibe.rar acerca da Organização do Movimento: a ní
vel do Município e do Estado.
-��- � :� -�- ..�=-. . é) Avall'.�f ;/·a:ebat:er as experiências dos Comitês da Constituinte e
odo,
MCF 'cbmb' -\iiGPl:·..,;.:

Artigo 29

')

1

d) Debater e definir a Metodologia de trabalho do MCF.
e) Debater e definir 1 •ma programação para o MCF, para o ano de 1986,
CAPÍTULO III: Da_Organização_do_Encontro

Artigo 39

:·,
Os temas em debate:
a) pbjeti,;�os,._:dp,, MCF·w
,
b) Organização'do MCF. ·
é) Programa'ç�o pará 6 ano de 1986
1
. .
Artig�·:� 49'· ··,:
. �aç�� do 19 Eu'�ontro estai:-â a Cê\_rgo da Comissão Executiva Provi
' .. .�rp,an,f.;
s3ria Intermunicipal da Constituin-te,
. Artigo 59 : A programação··ido Encontro será a seguinte:
_ a) Dia 14 de março - sexta-feira:
. .,
"

-

"' ,· · :·.r: .: -;

1

A'

'.• • ·, ' ', " J ·:· ..�, ,.; : • ·.,

· • ;:

1

•

',.'• ,-

• ' ••

�

· - Ü3 h, ·-:- · Creç.enciamento
19.h·- Jantar
- 20 h - Abertura, apresentaçao dos Comitês e aprovação do Regimento
Interno
- 21 h - Exposição e debate sobre a Conjuntura atual do país.
- 22,30 h - Término dos tra6àilios,
b) Dia 15 de março - sábado: ' : ·
- 7,30 h - Café da manhã
- 8,00 h - Histórico do MCF
- 8,30 h - Trabalho de Grupo:
- Explicitação dos obje't-:vó·S do MCF
..
.>bjetivos? (Metodologia,etapas,
- Como concretizar ·'Eis se:
táticas, etc).
- 10,30 h - Intervalo para o café.
- 11,00 h - Pl��âria.
- 13,00 h - Almoço
- 14,30 h - Trabalhç de grupo:-.., . ,
- Avaliação do MCF: pontos positivos e dificuldades
- Estruturação do MCF e dos Comitês Municipais: articulação, s�cretaria, a:ss-es,soria, subsídios, finanças, cons
tituiçao jurídica, c·bníissão executiva, etc.
- sugestoes
- 16 ) 30 h - Intervalo para o café
- 17,00 h - la. Plenária
- 19,00 h - Jantar
- 20,00 h - Continuação da Ptenária
- 21,30 h - Término dos trabalhos

• Ji
·\

·c) Dia · 16 de março - domingo:
- 7,30 h - Café da manhã
- 8,00 h - Trabalho de grupo:
- Propostas a curto e a médio prazo
- viabilização
10,00 h
Intervalo para o café
- 10,30.h - Plenária
12,30 h - Almoço
- 14,00 h - Pienãria: - Fórma�ão das d�veEsas Comi�sões de Trabalho
- Eleiçao
. ;.;da Com1ssao Executiva
Avaliaçao
- 16,00 h - Encerramento
• 'J:

... r,

r

CAPITULO IV: Da_Partici2ação_no_Encon�ro

r

Artigo 69
Artigo 79

Párticiparão do 19 Encontro, com direito a voz e voto, 7 representantes,
de cada Comitê Municipal Constituinte e até 2 representàntes por Entida
de convidada.
As inscrições dos participantes deverá ser feita atê o dia 10 de março,
na Caritas Diocesana de Nova Iguaçu, rua Capitão Chaves, 60 - Nova Igua
çu - 26000 - Rio de Janeiro, ou pelo telefone: (021) 767-7677.
CAPITULO V: Dos_GruEos_de_Trabalho

.:,.

Artigo_, 89
Artigo 99
Artigo 109
Artigo 119
·:-'.

Serão constituídos grupos de trabalho com 15 pessoas, sendo todos os Pª!.
ticipantes credenciados.
Cada grupo deverá debater sobre todos os temas.
Cada grupo de trabalho deverâ eleger um coordenador e um relator,podendo
ser trocados a cada tema, a critério do grupo.
As mesas coordenadoras de cada grupo deverão elaborar por escrito, os re
latõrios, pertinentes a cada tema, com a totalidade das propostas apresentadas, discriminando-se as majoritárias e as minoritárias. ·,

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

CAPITULO VI: Das Plenárias
Artigo 129

Artigo 139

! ;·

A Plenária é o Õrgão máximo onde serão tomadas as deliberações. finais,
tendo a competência de discutir, aprovar ou rejeitar em parte ou na tota
tidade, as conclusões dos grupos e outras propos-ições pertinentes ao 19
Encontro, observando-se o Regimento;Interno e o temário.
Parãgraf� Onico: SÓ terão direito a voz e voto na Plenária os participa�
tes· devidamente credenciados.
de
Propostas q�e não tiverem sido apresentadas em pelo menos um grupo
trabalho, nao poderão ser apresentadas na Plenária.
CAPÍTULO VII: Das_VotaçÕes

Artigo 149 .: Terão direito a voto os participantes credenciados previstos no artigo
69 deste Regimento.
Artigo 159
As votaçoes serao tomadas por maioria simples doa votos contados.
Artigo 169
As votaçoes serao feitas, levantando-se as credenciais.

-

CAPÍTULO VIII: Das_DisEosiçÕes_Gerais
·•

Àrtigo 179

-

Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela
Organizadora do Encontro.

Comissão

-

c.1.. r 1 /oa/r, 1e- ·
DEBATE SOBRE CONSTITUINTE iJt.
\ COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA...

Começa nesta segunda-feira, dia 10, .na catedral
de Nova Iguaçu. o e i c l o de Debates Cbnstltuinte e
Constituição, promovido pelo Comit.ê Constituinte de
Nova Iguaçu. Segundo a Presidente da Comissão Dio�
cesana de Justiça e Paz, Sada Baroud David, que par
ticipa do Comitê, a proposta do Ciclo é de ampliar as
discussões em torno de temas que devem ser aborda
dos pela nova Const.itúição, referindo-se às reivindica
ções populares.
No dia do encerramento do Ciclo de Debates, será

-

aberto, no Centro de Fonnação de Líderes, no Bairro
Moquetá, a partir das 17 horas, o Ericontro dos Comi
tês do Movimento Constituinte Fluminense, com a
participação de representantes de 14 municípios e de
membros da CUT, CONCLAT, OAB, ABI, FAMERJ,
lBASE, FAFER.T, Comissão Pastoral da Terra e d a s
Federações das Associações de Moradores de N o v a
Iguaçu, Duque de Caxias e São João de Meriti.

Movimento Constituinte Fluminense

Nova Iguaçu, 04 de março de 1986.

Prezados Companheiros!
Vocês estao recebendo um lembrete para o próximo Encontro do Movi

menta Constituinte Fluminense ( MCF ) nos dias 14, 15 e 16 de março próximo.

Ele começará com o jantar, às 19 h do dia 14 de março. Não preci:_
sam trazer roupa de cama nem de banho.Como estão lembrados, cada Comitê pode mandar
ate 7 delegados. Pedimos insistentemente que nos enviem os nomes dos delegados com
antecedência. Precisamos informar à cozinha sobre o numero de participantes. Façam
isso com toda urgência. Outro pedido: solicitamos a participação do delegado
tempo integral.

por

Local do Encontro: Centro de Formação de Lideres
Rua Aimorés, 68 - Moquetã
26000 - Nova Iguaçu

Poderão dar os nom�s dos delegados pelo telefone: (021) 767-7677 ,
com Sada ou Azuleicka ou para o endereço:

e

Câritas Diocesana: Rua Capitão Chaves, 60 - Centro
26000 - Nova Iguaçu - RJ.
Temática do Encontro:
1. Estabelecer os objetivos do MCF. Estratégias
2. Organização do MCF
3. Plano de trabalho para 1986

No dia 14, à noite, haverâ uma explanação sobre a Conjuntura Poli
tica atual do país.
Com a esp€rança de que estaremos contribuindo com o crescimento p�
lítico da nação brasileira, despedimo-nos cordialmente.
Comissão Executiva do MCF.

CARIT AS DIOCESANA DE NOVA IGUAÇU
C. G,

Rua Capitão Chaves, 60 - Centro - Nova 1guaçu - RJ - Tel. 767-7677
28.732.246/0001-77 - Registro: n.0 1496 - L «A 6� ao Cartório do 3.0 Ofício

c.

Utilidade Pública Estadual:

C. N. S. S. 232-950 - Fins Filantrópicos 261-293

Dec. 803

de 15/7/76 - Coord. Est. ao Bem Estar Social 29: Dec. 590 de 10/9/76

Utilidade Pública Municipal: Dec. 1.196 de 11/12/73

RECIBO

Recebi a quantia de Cz$ 1.119.00 (Hum mil. cento e dezenove
zados). referente ao Encontro do Movimento Constituinte Fluminense (MCF).

cru
reali

zado no dia 08 de fevereiro de corrente mês. no Centro de Formação de Líderes , Mo
quetã, em Nova Iguaçu.

Nova Iguaçu, 18 de fevereiro de 1987.

Relatório da Reunião da Executiva do Movimento Constituinte Fluminense.
Realiz�da � 01/02/1986, ãs 14 horas, no Centro de Formação, Moquetâ.
Part_!.ci12!_ntes:
Dom Mauro Morelli - Duque de Caxias
• Azuleicka, Sada, Frei Luiz, Miguel e Ana Alice - Nova Iguaçu
, João de Nijs - Itaguaí
• Normando -·Volta Redonda
Benedito - narra do Pirai
Tales - Nilôpolis

----

PAUTA:

( r; � i

: •-:

1 �1 "' IpfQrmes
[ :.
2; Reunião de março: 14, 15 e 16 no Centro de Formação
Inicialmente, Sada, deu informe sobre o encontro de Direitos Humanos a
nível nacional em Olinda. Na ocasião, foi criado o Movimento Nacional de Defesa dos Di
reitos Humanos. No.encontro discutiu-se: Oreanização do:Movimento e Constituinte,sobre

4I

3 enfoques: Violência, Terra e Trabalho.
Dom Mauro deu informe a possibilidade de conseguir verba através de pro-';
jetos para ajudar ..0s trabalhos de conscientização.
N_ilÔpolis vai inaugurar a l3arraca da Constituinte, no calçadão da av. Mi
randela, d.ia 15/02, às 18 h, a qual funcionará, diariamente das 17 h ãs 21 h.
Volta Redonda jã estã funcionando o esquema de barracas.

Dom Mauro informou que teve encontro com JÔ e Saturnino os quais se com
prometeram a apoiar e participar do Movimento Constituinte Fluminense.
Antes da discussão sobre o encontro de março, Dom Mauro recolocou a pro

posta d0 �CF o qual não se exting�e com a eleição dos Constituintes e a Constituição,p.!l

-

rêm ê um projeto que se propõe a médio e a longo prazo constituir de fato o povo em ci
dadãos· corresp6nsâveis por sua história.

Reunião de Março:
Sada leu o relatôrio da Última reunião do MCF no qual estava contida uma
serie de propostas a serem encaminhadas pela Executiva, ficando definidos:

I
O Encontro será nos dias 14, 15 e 16/03 no Centro de Formação de Nova Iguaçu
II - Temática do Encontro:
1 - Estabelecer objetivos e metas do MCF
2 - A organização do MCF
3 - Plano de trabalho fara 1986 do MCF
III- Distribuição dos trabalhos:
No dia 14/03 terâ início com jantar às 19 h, às 20 h, informes dos Coodtês e apro
vação do Regimento Interno. Às 21 h palestra do Betinho sobre "A atual conjuntura
politica do país". Das 21 h as 22 h tempo para debates livres.
Dias 15 e 16 - trabalhos de grupos e plenária sobre a temática do encontro.
IV - Participantes:
1 - 7 Delegados por cada Comitê
2 - Representantes de diversas entidades como: Federações, FAMERJ, MUB, ABM
3 - OAB e AI3I
4 - Pessoast Paulo Aires e Mozart Noronha

5 - O Comitê aprovou que se convidasse JÕ Resende e Satumino �raga
V - Providências anteriores:

1 - Foi tirada uma comissão de Sada e Ana Alice para fazer o Regimento Interno do

Encontro
2 - Outra decisão tomada foi de que se faria contato com todos os Comitês� pessoas
e entidades que estao na listagem de p�rticipantes.
Dom Mauro faria contatos com:
Caxias, são João, FAMERJ, Paulo Aires, Saturn:no, Valença. Sapucaia, Mozart ,
Vassouras e JÕ Resende.

Sada: Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis e Regina de Laranjei_
ras.
Normando: Volta Redonda, Barra Mansa, Rezende, Itatiaia.
Tales: NilÕpolis
Benedito: Barra do Pirai
João de Nijs: Itaguaí e Angra dos Reis
VI - Prazo de inscrições:

1 - Solicitar dos participantes que confirmem a presença até dia 25/01/86
2 - Que cada participante contribua com uma ajuda para a despesa do Encontro

Sem mais encerrou-se a reunião, ficando marcada para o dia 01/03,ãs 14 h
no Centro de Formação a prÕxima reunião da Executiva.

Nova Iguaçu, 01 de fevereiro de 1986.

''

Executiva provisória do Movimento Constituinte Fluminense.

e

MOVIMENTO

/

CONSTITUINTE

FLUMINENSE

Proposta de Planejamento - 1986
- Comissão Intermunicipal
- Comissão Executiva
- Comissão de Coordenação dos Temas
- TEMAS:
Terra
Educação
Organização Popular
Saude
Habitação
Economia e Trabalho
- Dezembro a fevereiro - formação das comissões
- Reunião da Comissão Executiva: ll/OJ/86 - 15:00 hs.
- Encontro Inter-Municipal de coordenação 7 a 9/03/86

- CONGRESSOS
19
29
39
49
59
69

Terra - Nova Iguaçu Organização Popular Saüde - Caxias - 29 a
Habitação - Itagua, Educação - Três Rio Ordem Econômica - Rio

*

1

t

30/05 a 01/06
Volta Redonda - 08 a 10/08
31/08
03 a 05/10
1 7 a 19/10
de Jary e;"ro - 24 a 26/1 O

*

*

Notas. :-Os Congressos Regionais serao precedidos de encon
tros ou assembleias municipais.
-Nos Congressos Regionais participarão as. delegações
dos Muni�1pios integrados no Movimento Constituinte
Fluminense.

*

*

*

Reunião da Executiva do Movimento Constituinte Fluminense, realizada em 11/01/86
no Centro de Fonnação de Líderes - Moquetá - Nova Iguaçu.
Presentes: Nova Iguaçu, Paracambi, Caxias, Volta Redonda e Barra do Pirai.
PAUTA:
1 - Informes de cada grupo
2 - Preparação da reunião do dia 18/01/86
Informes:

r�E���! -

teve encontro dia 26/01, onde se aprovou o programa da realização
dos Congressos.

�g�-ª�-�t!�! - dificuldades de pessoas para assumirem a luta. Não
�lat8rio
da Última reunião mesmo assim, baseados nas informações_do
?

te o Comitê aprovou a realização dos congressos.

e

.e

tinha o re
representan

Volta_Redonda - houve criticas 3- proposta ela está desligada da realidade uma vez
que temos toda movimentação para a eleição de candidatos â Constituinte. Acham
que na proposta pode ser: aproveitada, porém terá que ser melhor discutida.

Nova_Igua�u - aprovou a proposta e como forma de preparar as bases irá realizar
um encontro dia 10 a 14/03, para se discutir Constituinte sobre os seguintes in
foques:
- A história das Constituintes· e a organização popular.
- Problemas de terra e a Constituinte - (Reforma agrária e moradia)
- Saúde - (Saneamento b�sico)
- Educação
- Poder Econômico - (Carestia e di:vida externa)

Caxias - Dom Mauro
informou
que em virtude do processo eleitoral a luta pela Co�
.
.
tituinte ficou prejudicada, porêm as conn.midades· tem di:s·cutido e mesmo que os
Congressos não se realizem a nível do Movimento, Caxias farâ um esforço de reali_
zi-los. Deu informe sobre Sã'o João que estâ bem organizado. Dom Mauro falou sobre
as diversas viagens reali.zada,s pelo Brasil, Bahia 1 Porto Alegre e Minas. Em Mi
nas houve Congresso de profess.ores e engenheiros com grupos que tem possibili�
de de tomarem-se multiplicadores. No final saíram as seguintes propostas;
1 - Realizar. o congresso sobre
terra
.
.
2 - Ver o desdobramento no desenrolar dos acontecimentos·
3 - Discutiu-se a poss:j;btJidade de se Constitui:r: juridicamente o Movimento Cons
tituinte Fluminense 1 montando infra-estrutura 1 com equipe líberada 1 uma sala,
telefone e secretâr:i:a,
4 - Fazer um encontro de 3 dias 14.15.16/03 para aproflllldar os rumos do Movimen
to ou seja: p:r:mcí-pios, .metas e pedagogia.
A segui� viu�se que a pauta _da pTÔxi.ma reuniâo seria montada a
pa:r:tt-r das discuss6es do grupo.
Paut� da próxima relllliã� dos Comit&s:
1 -, Wonnes dos Comitês,
2�Reestruturação dos Comttês e do Movimento
3 � Proposta de trabalho para o ano de 1986,
Rel.ID.i� dos Comit&s 18/O 1/1986, âs 14 horas , na Caritas. Retmião
da Executi.va dia 01/02/86, às 14 horas no Centro de Fo�<;ão.

Coordenação da reunião do dia 18/01/86: Azuleicka, Nonnando e Paulo.
Sem mais encerrou-se a reunião.

Nova Iguaçu, 11 de janeiro de 1986.

1 9 8 5

Paracambi/RJ, 30 de dezembro de 19e5

Amiga Sada
Saudações.

•

Nosso Comitê, apesar da aprovação da emenda Sarney,
melhorou a participação das pessoas, e estamos entre 6/S pessoas.
Tivemos algumas reuniões, em uma delas estivemos CC!m\ Francisco /
Amaral, e decidimos participar do Planejamente para e6. Achamos /
contudo que precisamos ter uma mai�r adesã0 por parte da popula çã0, para isso estamos trabalhando para realizar dia 26/0l-d0m
um Encontrão da Constituinte, para colocar para as pessE>as, des
de o que constituiçã@/constituinte, até a realidade política atu
al, e o que significa um Congresso com pG>deres constituintes, ou
-a que m interessa um Congresso Constituinte? EsperamG>s despe.rtar•
na pGpulaçãe um cempranetimento maior pelo assunto.
Um abraço,
Fraternalmente,

PAULO FERNANDES I<ELLER
Coordenação do Comitê

COMl�-PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE
Rua BQI!linique Level, 35- Centro
26.600 PARACAMBI-:RJ
Fone: 7e3-2463 (Paulo F.Keller)
783-2877 (Edleuza)

Nilópolis, 28 de Dezembro de 1985.
Do Comitê Municipal de Ni16polis
À Comissão Executiva do Movimento
Constituinte Fluminense.

em
Levamos ao conhecimento dessa Comissão que
reunião de Comitê Municipal, aprovamos a proposta de realização doi
Congressos Regionais p�ra o próximo ano, bem como os temas sugeri
do
dos Para deb�tes, com restriç�o, apen�s, quanto à loc�lização
5º Congresso (Três Rios).
Outrossim, confirmamos a ParticipRção do Comitê
de Nilópolis.
Sem mais a.tenciose,mente,

de NilÓpolis
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Relatório da reunião dos Comitês Municipais do Movimento Constituinte Flu
minense.
Realizada em 30 de novembro de 1985, na Câr�tas Diocesana
Gompareceram os seguintes Comitês: Nova Friburgo, NilÕpolis, Itaguaí,Vol
ta Redonda, Duque de Caxias, Barra do Pirai, No�a Iguaçu e Paracambi.
PAUTA:

1. Apresentação e relatório de atividades
2. Avaliação do momento político
3. Proposta de um plano de trabalho do Movimento Fluminense Constituinte
para 1986:
3.1- Apresentação da proposta
3.2- Estudo em grupo
3.3- Plenário de decisões
3.4- Distribuição de tarefas
' 1
4. Avaliação do Encontro
5. Próxima reunião

Sada àb.riu .)S trabalhos, submetendo a pauta ã discussão; foi aprovada
com mais uma proposta: curso para treinamento de monitores dado pelo IBASE
e Pastoral Operária Nacional.
Informes de Atividades:
Nova Friburgo: ��c�ntivados pela Caritas vai começ�r o trabalho.

Nilôpolis: realizou um angÚ em prol da luta pela Constituinte. Não conse
guiram montar barracas da Constitiunte. Está sendo elaborado um livro so
bre Constituinte e vão distribuir panfle�ós.

ItagtiaÍ: Já fez uma reunião quando se tirou uma comissão para dar conti
nuidade ao trabalho.
Volta Redonda: Existe um grupo fazendo estudo aprofundado sobre Consti
tuinte; 13 pessoas representando o Comitê, foram a Brasília por ocasião
da votação. Estão trabalhando nas escolas com debates e panfletos. Estão,
atualmente, priorizando os debates com temas das lutas do dia-a-dia.
Duque de Caxias: Houve uma reunião com mais de 300 pessoas para debater
Constituinte. O trabalho sofreu uma interrupção em função da Campanha e, ..
··
leitoral para prefeito.
Paracambi: Estão levando os debates nas comunidades e associações. Estão
encontrando dificuldades de penetrar nas escolas. Realizam'Ulll ciclo
de
debates abordando diversos temas .. ;.
··,. !.
Barra do Pirai: Trabalhando com associações e colégios.'Estão com encon
tros marcados ate o fim do. -8:�0 •.�stão trabalhandor
com• a cartilha do DIEESE
·1 ,. •
e farmando vários grupos de base.
Nova Iguaçu: No período de 2 meses foram realizados mais 60 encontros em
escolas, comunidades e associações. Subsídios us·ados: slides e cartilhas.
Pastoral Operária Nacional: Maria informou que jâ foram vendidas mais de
30 mil <"At:"tilhas da Constituinte. Também participaram da caravana que foi
a Brasilfa que nia�cou presença muito forte,, a�r�vés de, f.aixas.,.c· cartazes e
cantos de cordel. Alguns deputados apoiaram as proposd.� , 1 �o�.- grupos. Os
partic�pantes da càravana, com representantes de todo o pai�,
decidiram
marcar uma reunião.a nível nacional, para debater uma forma ,d�.lµta con,, ... ··junt'a pela Constituinte; a niesma realizar-se-á dia 14/12, às 10 h. no Ins
tituto Bennett. Betinho do !BASE fez uina análise sobre a atual situação"
política nacional, aborqando os aspectos:
- Ele;ç,�Q.,��i8�:. coniunto de surpresas que não estavam sendo esperadas.
- Granães inanifestaçoes de massa como: Campanha pelas Diretas e a
morte
de Tancr�4o Neves. Apesar de não se ter conseguido atingir os ob;etivos ,
,·; ·. '!9..povo.,:�ão se acomodou e continuaram as _grev�s de div�rsas catego!ias; o
r.Movimen,.to Populár ·continuou ,,forte;· retdtíiándó· a questao das eleiçoes de
ss: Podemos dizer que houve um considerãvel ·ava\icb� 'pois o PDT e o PT fi
zeram prefeituras importantíssimas coÍnd ·por exempfo: Rio de Janeiro,PortÕ
Alegre i Volta Redonda·, Fortaleza, Duque de Caxias. O çrescimento do PDT e
PT reprssenta o fortalecimento do movimento de esquerda ã nível nacional.
Outro fato·r importantei:1 o povo nio·'"Cleu grande importância ã quantidade de
partidos pequenos, mas
concentróu seus votos em 4 partidos.
Com relação ã. "Nova República": Estamos pagando a dívida externa, ainda;
não houve nenhuma mudança. Os banqueiros m não querem que o Brasil pague
a dívida, mas só os juros e não houve reformas profundas.
p.,,Çoverno Federal quer fazer uma grap.de LBA distribuindo esmolas.
j
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A Nova República. :�.s�ã .�m processo de desestabilização e surgirá novo qua
dro político. · ' ·,
Existe uma proposta de privatização das Estatais. O fato ê muito complica
. do, pois existem muitos militares que são acionistas e estão. na direção'
. : 'das mesmas •
Com relaçáo ã Çonstituinte,,_ vaµ,1.os .t;e.r�.;1-1ma rel'a.tivação· âé> 1 rrióvimento de mas
sa, _ã: p�rtir d�·�t'ÇO� quandO i 9$ mefos de comunicação começarem a campa
nha�··:·•
Nesse cont-exto temos que levar o nosso projeto.
A seguir Dom Mauro apresentou uma proposta de trabalho, fazendo uma P,!:
quena introdução:
- temos que avançar na Campanh� Constituinte Fluminense.' Jâ temos quase 15
comitês. Nosso grande desafio i·Ír fazer o povo erguer-se através da cons
cientização e organização.
- Brasília ê um lugar vazio não temos nada com ela.
- A maioria das religiões não ajudam na formação da consciência do povo.
Nossa meta não� escrever o papel, mas 1 constituir o povo, constituir as
Assembléias Municipais e micro-projetos.
- Problemas de te:trà e cidadarlia: devem.os apoiar as· invasões de forma res
·
ponsãvel.
- Em 86 devemôS cre�_cér etn organização, termos programas de lutas em rela
ção à Assembléi,·Constituinte. Como por exemplo:
- Em 87, Assembléia nos Municípios
··-.:·
- Em 88, Asse�bi��a Fltiininense
- Em 89, Assembi,ia Nacional.

,.

Proposta de trab�lho:

-- Comissão Intermunicipal.
'Co1I1is'são Executiva
'." .
- Comissão de Coordenação dos Temas
TEMAS:
• Terra
• Educação·
•. Orga�tz�ção Repular

'='t'-

•,
r.

I

o

s:aúde ,

. ,. . .� '

.. '· Habitaçã0
.,r.··
Economia e Trabalho

.
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•

•
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- Dezembro a fevereiro - formação das comhsÕes
- Reunião da Ccmissão Executiva: 11/01/86 - 15:00·h.
- Encontro Inter-Municipal de ..c�ordenação 7 a 9/03/86
- CONGRESSO�
19 Terra - Nova Iguaçu - 30/05 a 01/06
29 Organi�ação Popular - Volta Redonda - 08 a :t.0/08
39 Saúde - Caxias - 29 a 31/08
49 Habita�ão - Itaguaí - 03 a 05/10
• 59 Educaçao - Três Rios -.17 a 19/10
69 Ordem Econômica - Rio de Janeiro - 24 a 26/10

1-

.

j::··

..

, .

NOTAS�·� ..:::'Os·· Cóngressos".)l.egi�nais serão precedidos· de enc.ontros ou assem
.... ,.-u..., .. · b,1Eiias municipai,s • .
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A resposta a ser enviada para Caritas deve ser no p·razo dt{'30
dias.
'f;··.
•
•
.�
�
•
•
•
'
o
Dom Mauro sol1c1ta.
qu�
se
discuta,
modifique·
se· for . o caso:: e· aprove
que for possível, pol� outros Estados estão solicitanâo ai��à para desen··
'·/ ·. ·,·
volver seus trabalho� •. :. ... ::
·
1
•
A seguir passou-fJe._ao trabalho de grupo: ·,
G 1. prop9sta boa, porém hã 'pouco tempo para 6 Congressos.
G 2. Acrescentar os tema�:1 prganização política e popular
Socialização da Saúde (preventiva)
Transporte ·
...
Organ!zação·:,Eéo;nômica .. ,
·questào de· recursos em· ge�. al: como conseguir.
No 69 Congresso (encerramento) deveria se dar o balanço final e doeu
mento tipo cart�-�omprÓmisso e perspectiva para 1987 •.
os
multipHcadores?
'.
Corii.ó ·à.ssegurar
· '·
.
..
.
. ..
.;I

·11; '.

Regionais participarão as delegações ·dos Municíintegrados, no ·Movimento Constituinte Flurn i®n�e.
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Propostas:

1 - Que esse assunto seja levado para discussão dos grupos,

2 - Que seja feito um Congresso em Nova Friburgo.
3 - Que os congressos sejam a integração das propostas discutidas e apro
fundadas nos Municípios.
4 - Que a reunião de março seja com todos os envolvidos nos programas: Co
mitês e comissões de trabalho.

5 - Buscar adesões de partidos, Entidades, Sindicatos e Movimentos.
Proposta para curso de monitores: São 3 módulos:
1 - Direitos Sociais:
Movimento popular
Mul�er
Negro
Índio
2 - Trabalho: produção, sindicato, reforma agrária

3 - Estado e poder
Para encerrar falou um jovem representante da Nicarágua.

Próxima reunião dia 18/01/86, às 14 h.
Reunião da articulação Nácional dias 7 e 8/12/85, ãs 9h, no Instituto Ben
nett - Rua Marquês de Abrantes, 55 - Flamengo - RJ.
Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 1985.

Comissão executiva provisória
Movimento Constituinte Fluminense.

...
,.
Movimento Constituinte Fluminense

Prezados companheiros!
Esta cartinha é para lembrá-los da nossa próxima reunião
do Movimento Constituinte Fluminense. O encontro dos Comitês Municipais

serã no prÕximo sábado, dia 30/11, em Nova Iguaçu, no salão da

•

Câritas

Diocesana de Nova Iguaçu, rua Capitão Chaves, 60 - Centro telefone:
767-7677, a..i /4'1t.
Precisamos avançar nas propostas do nosso Movimento.
O nosso compromisso em construir a Nação brasilei� a nos impele a ir adian
te.

Vocês estão recebendo a proposta de pauta para que examinem e tragam sugestões.
1. Apresentação e relatório de atividades
2. Avaliação do momento político
3. Proposta de um plano de trabalho do Movimento Fluminen
se Constituinte para 1986:

3.13.23.33.4-

Apresentação da proposta
Estudo em grupo
Plenário de decisões
Distribuição <le tarefas

4. Avaliação

do Encontro

5. Próxima reunião
Contaremos com a presença de Dom Mauro Morelli e Betinho.

Nova Iguaçu, 25 de novembro de 1985.

MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE.

MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE

Nova Iguaçu, 29 de outubro de 1985.

Prezado Comp.anheiro!
Você está recebendo o relatório do nosso 29 Encontro In
ter-Municipal do Movimento Constituinte Fluminense.
Precisamos reforçar o nosso Movimento. Mais uma vez esta
mos assistindo com que facilidade o povo é traído.
Serã que poderíamos esperar outra coisa?
Os mesmos que ontem gritavam por eleições diretas, hoje vo
tam pelo Congresso-Constituinte, isto é, pela continuidade da marginaliza

ção do povo. Temos que avançar, temos que ocupar os espaços que ainda e
xistem e os que podemos criar. O povo tem o direito de fazer ele mesmo a
sua Constituição - alternativa e paralela. Precisamos partir um projeto
comum em defesa do nosso povo, O que fazer? i uma pergunta cuja resposta,
todos nôs temos que criar.
Continuaremos com o nosso trabalho. Queremos ser fieis ao
nosso trabalho. Queremos ser fieis ao nosso compromisso de fidelidade ao
povo.
Você e seu Comitê estão convidados para a prÕxima reunião
que sera:

•.

Dia 30 de novembro, das 14h às 18h,
no salão da Cãritas Diocesana - rua
Capitão Chaves, 60 - Centro - Tel: (021) 767-7677.

Essa rua fica próxima ao Sendão da rua Marechal Floriano Peixoto.
Aguardando vocês, fica o nosso abraço.

MOVIMENTO CQNSTITUINTE FLUMINENSE.

/
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Reunião e� 26/10/1985

LISTA_DE_PRESENÇA

�01) ·Jorge
Rua Carlos Alvear, 62 c/5 - Pilar - Caxias - MUB
..,

�02) Sandra Regina Mattos Batista
Rua Carlos Monteiro, 59 - Nova Era - NI
�03) Alcino Elias Filho
Rua Beira Serra, 295 - Xerêrn - Caxias

,Â64) Antonio Esteves
( h�)
Rua Coronel França Leire, 173 - AMA.BC

OS) Gastão Santos
Rua Mena Barreto, 49 - telefone: 791-3722
Luiz Rocha Freire
CABUIS

07} Ricardino dGs Santos
Rua Maestro Djalma do Carmo, 826 - Cabuis, Ni18polis

V 0.8}

Luís Carlos Rodrigues

�

Benedito da SUva Lomba, 879 - Muqueca - Barra do Pirar

(f;P,

Q�dito Fer�eira
Rua, 1Paulo de Fct,ffltin, 139, sala 105 - Barra do J;'iraí
-�-" Telefones: (0.244)·..,, 42..,..2011, 42-2298, 42-1928

%i �

-

f lfol�u. t-0nespendl�c:c--.)

Travessa Maria J?aris, 211 - Olinda

111 To.ales do Co�to Filho
�ua Moraes Cardoso, 1182 - Nilôpolis - Telefone; 791-5029

V 12) Perciva,1 Tavares. da Silva
Rua, M.ariano S dos Santos, 44}501 - Caxias .: 25010

\J 13)

'Mareio Azevedo
Rua Sparano, 684 - Coelho da Rocha - 25500. - São João de Meriti

Vl4l M�uro Negrette Garcia,
Avenida Mirandela. 1 773 - NilBJ?oli.s

J 15)

Lessa
Avenida Mirandela 1 773 - Ni18polis.

16) Maristela G. de Souza
T�avessa Sumidouro, 25 - Nil8polis

J 17)

Nilza da Silva, Martins
1
Rua Natal, 70 - Santo Agostinho - Volta :Redonda.�

18) Laudicêa Maria,
F,ua São Geraldo, 243 - Bairro Paraíso - Rezende
Sada Baroud David
Rua Marechal Floriano Peixo�o, 2043 - Centro - 26000 - Nova Iguaçu

l.:\ _,t �

-

V19) Ana Cristina P. Santos
Travessa Renato Pedrosa. 33/307 - Nova Iguaçu - Centro - 26000
V20) Brâulio Rodrigues
Rua Damas Batista. 740 - Jardim Tropical - Nova Iguaçu
21) Francisco Amaral
Avenida Governador Amaral Peixoto, 130/8 9

-

Nova Iguaçu

22) Azuleicka Sampaio Rodrigues
Rua Capitão Chaves, 60 - Centro - Nova Iguaçu - 26000

23) Lúcia Muniz Telles
Rua Monteiro Lobato, 05/302 - Volta Redonda

24) Vilma Stefani
Rua Monteiro Lobato, 05/302 - Volta Redonda

�25) Filomena Del Moro
Rua Comendador Soares: 7 188

..,.

Centro - Nova lguaçu - 26000

26) Salvador Marcellino
Rua Paulo Pinto, 157 - Vila lracerna - Nova Iguaçu

V27) Solange de Macedo Vasco
Rua Mucuripe, 114 - Califômia - Nova Iguaçu
281 Jorge Florêncio de Oliveira - FAMERJ

/4.) Ernani de Souza Coelho - Ass. Emp. Correios

V 30) Maria José de Souza
Rua das Dálias. lote 8 - quadra 20 - Jardim Guandú - Nova Iguaçu

-

V31) Paulo A. da Silva
Rua Cordura, 1075 - Mesqui.ta

/4) Chagas - São Luís, 45 - NilÔpolis
33) Sê:rgio M. da Silva
Rua Amadeu Lara. 1007..,. Ollnda

,)Y34l Ailton S.
Rua Silvio Cordoniz. 71

( h�

)

351 Jo�o Carlos:
Rua Júlio Berkowitz 7 786 - Nil8polis - 26500

361 Normando - C.P. 84.540 - 27180 - Volta Redorlda

� 37) Ze'zinho
�
Rua Luiz A. Muzy 7 190 - Volta Redorl.da
381 Janaina Martins
.Avenida Tapajôs. sJnCJ � Heli8polis

�39) Sandra Rodrigues fortes
Rua Itapuca. 157 - r.taipü - Heliôpolis - Nova fguaçu

� 401 Nagemuzin Nagil
Avenida Nossa SenftoTa do AmpaTo. 5142 - Volta Redonda
� 41) Nilrna:r Nagil
Avenid� Nossa Senho�a d9 Ampa�o.
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MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINE�E·
Relatõrio do 29' Encontro do Movimento Co�sfít�inte
Fluminense, rea•.. ..�-- ,
.�
lizado no dia 26 de ou;�pro de 1985,,. na cripta d& Catedral de Nova Iguaçu.
'

Comitês Municipais presentest

.)".

01. Barra do Pirai

·-

02.
03.
04.
.•')05.
......
06.
01.

Duque de Caxias
NilÕpolis
< ..
Nov� .. Iguaçu
Rez,ende
t....,i:i·

-

- .i

r1

.

S�g,_Joao
de Meriti
........
Volita
�;�91�1�a
ºf
�
Outros repregéntantes:
' i
08. UIES - (trni�o Iguaçuana dos Estudantes Setundario�')'':
! .,\ \. ...
09. Comitê Estadual
10. Associação dos Emprega�ps dos Correios
-r,�u�a da _reunião:

01. Re!l.1ã!t6rio dos trabalhos dos Có'mitês
' ,·,
., ... 02·. Avaliá9ão_ dos trab:�lhos
03. Explicitação. do� ��j etivos dos. Movimentos
04. Propostas de plano de trabalho
05. Informes

.:.
'. 1: 1
t•
:

\

.. .

;
1 ' .

O relato de cada Comitê contou da exposição das dificuldades e avan
ços dq _Movimento.

RELATÕRl�ikDQS GRUPOS:

ir.·�2!��-������ ! 7°

o motivo maior da dificulda�e em tomo ·da prop�sta da
, .,
Constituinte seria as eleiçoes; a Campanha esta atrapa
lhando o·· âild.amento do Movimento. Diversas entidades, diversas reuniÕes-;
eitão seií49 �articuladas. A penet;ração do Comitê está precária. -Dia 9 de
novembro hJ�erã em encontro do Ç�tê com·a CUT e com diversos represen
tantes de algumas entidades. A decisão de Brasília tTâs um peso para Õ
movimento, mas não significarâ o recuo do mesmo.

··�

2) Barra Mansa - ainda não tem comitê oficializado, embora tenham

-----------

diversas reuniões.

havido

3 ) ª�2 �2�2 - O Co�gresso da Federação das Associações de Bairro e a discussao em torno do quadro da--;prefeitura mobilizam grande par
cela de militantes. São João quer debater abertamente o posicionamentÕ
em torno da decisão do Congresso. Fizeram um plebiscito
respeito da
emenda Sarney e a do Djalma Bom.
4) Caxias - O processo eleitoral também dificulta o andamento do Comitê. O
----comercio que se realiza no pla�o da área da saúde, mobiliza a
população· outra causa da dificuldade e o não encaminhamento de maneira
mais efetiva da questão da Constituinte. Foi elaborado umquestionãrio ,
que será passado nas Associ�çÕes.� decisão do Comitê aguardar o pro
cesso Eleitoral e centrar forças nos comitês, após as eleições.

a

r�!l2E2!!� -

Estâ sendo articu1ad2 em torno da venda de· c�rtilhas e com
propostas de colocaçao de barracas no calçadao, projeto juE_
to ãs escolas.
6) rf<2.YL!a1:.a�u - O Comitê es�ã se reuni�do com dificuldades, está esvaziado.� decisao do Comité externar a vontade popular com re
flexões setoriais. Ex.: C0nstituinte e Terra, e Educação, etc. Os diver
sos compromissos dos participantes prejudica o processo. As escolas.es=
tão se mobilizando e foi feito um encontro ·com 130,diretoras de Escolas
Estaduais. A proposta da elaboraç�o pe uma ex�cutiva cpm representantes
de·diversas entidades parece que não deu certo. O subsídio material es
tá sendo articulado com a projeção de slides. Hã muitas solicitações pã
5)

ra ·encontros com grupos e��.õil@iidades. Foram ·enviadas �11Uitas ·mô"çÕes
apoio para o deputado Flávio· 'Bíerrembach, em Brasília.

de

7) Rezende - A caminhada esta sendo difícil, mas existem algumas vitórias
----�-como exemplo a elaboração d� 10.000 cartilhas. O Comitê é mui
to solicitado por diversos compromissos com as comunidadss surge um poÜ
co de dificuldades. Existe ta.mBêm a participa�ão- das Associações e dos
grupos jovens das diversas Igrejas. A confe�çao de camisas de diversos
tipos, promoverá também o Comitê tanto finatiéeiramente como na. sua di
vulgação. Estão sendo aproveitad6s ós espa��s nas feiras.

8) ��!!� �2-l!E�!.- O 19 passo desde a Qltima reunião foi faz�r uma �leição
direta para o Comite permanente. A formaçao de· nucleos
nos bairros, sindicatos, associações e escolas tóram os esquemas para a
organização do Comitê. O Comitê ê de caráter aberto, ou�-sejá. outras en
tidades vão se filiando na medida em que o Com,-tê. v�i se. ampliando. Di':°
vuigação e publicidade foram setores priorizados pela o Comitê. O resul
tado do teste nâo foi maravilhoso, mas foi hastante trositivo. É propos
ta do Comitê, organizar palestras ryara _"?�Y�i;�a� entidades, na próxi� -;
quinta-feira será feito um encontro em 'únia escola ond�, 1duas Associaçoes
irão comparecer., ps . P,rÕp,rios,,waradç.res., . oferecem suas casas para as pa
lestras. f>. elabor.'ação ·de' ;cartilhas a exemplo :do� outros comitês -têm fa
vorecido o projeto do Comitê, com resumos e désenhos. Ainda é plano de
ação, manifestações pÚblii:as.. com a pa.rticipaçlâo de diversos Comitês do
Estado. � projeto tam�ém, o ·convite a Flâvio Bierrenbach, A,,.. , v�readora
Benedita da Silva, para um encontro. Dia 17 foram enviadas ã nra.sília ,
diversas assinaturas de Entidades em apoio a Emenda do F:Vâ-:Vio.-

...

9) Comitê do Rio - (ABI) - O Comitê Esta.Q1..1cal iniciou a 3 mes'e-s·,esdmulando
a participação. O Comitê parece ter�se.P,erdido no meio da discussão
e
entidades e de diversas_ for.las
ten;a se artic�lar'·có� .. �.i:iP�rtidpàçáÓ
pohticas. Na ultima reuniao, comparec.erJlm
V ··Entidades, dando novo ani
°
mo para a rearticulação com vigília na C inelândia, reali-zandd um plebis
cito e envio de aerograma ã Brasrlia. Havia um projeto de ida a Brasi
Ha e na ;ijl�ima �o�a foi des�rti�ulad9_ e hoje o Comitê avalia que
foi
um Eirro e quebmesmé ew pequeno numero poder .; a ter se conseguido ·,peque
nas concessões. Existe uma proposta de se articular um projeto de traba
lho conjunto. A idéia é fortalecer o Comitê e marcar um Encontro Esta-=
dual. O Comitê deve redescutir seus. opj�tivos e deve estar a s_erviço ,
trabalhando mesmo 'las, ãft.vergências. · �o di� g próximo serã realizado um
Ato solene com leit�r� de um . manifesto no C'11trb'e qos Advogados do Rio,de
Janeiro u:-,.!Av\ Ma_rechãl Câmara, 210 - 39 andar;'°.âs 19,30h. � necessário
FA
a cri�ç�o1 de: ..�infr�-estrutura para o Couú,tê. E;xiste uma co�ssão na
MERJ 1 i?om-- eràobraçao dà debater talvez no Centro de Formaçao para as As
sociaç8és ôe Moradores onde seria discutida a importância da Constitui
ção. ·
J

:.a�·

. . . ,rr·
'

Apôs o relatório dos Comitês
''•

des

do

·i: '1'

1-:, •

. ·r
·,j I".

,·.

tas:

;•

houve a projeção das séries de

sli-

IDASE.

Em ·seguida, um intervalo para o lanche.
9� trabalhos ·.h�uv� :grup<?S paia a discussão de dua"� propo.!_

R�t���d;

.,...

a) Avaliação do.. nosso trabalho

b) Fortalecimento
do nosso Movimento
;.

Como resultado

mo:

r

,�p., trabalho dos gt,tipos,
••

t

!_.i;,

' .

•;

! .

fq_ra� �oinadas ·algumas decisões,
. ,.
! 1t

,....,,·,

a) Manifes_tação de repúdio ao Congresso Nacional com relação a
. do Projeto Congresso-Constituinte.

co

-

aprovaçao

b) Elaboração e publicação dos nomes dos congressistas que-votaraín-a favor
da Emendá do Presidente Sarney.

,1

. .

. , e) Prosseguir o trabalho de: discussão na�:,���es.

d) �pro,ieitar todos os espaços de reunic3Js· :pa�a abordar o tema.
J;• '
•

;,

..��'.

e) D,:i,.s-cuti·r futuramente a elabora<i�Ó- qe uma Carta ·de. ·Princípios que poderá

·. ·,r

. ''

•

•

ser uma exigência para apr�sentar aos próximos candidatos ao Congresso •

Planejat a realização de Assembléias Municipais Constituintes.
g) Estar atento aos acontecimentos políticos.
h) Promover a elaboração de capítulos da Constituição como a Constituição
f)

do Povo.

INFORMES:
1. Dia 6/11, às 19,30h, no Clube dos Advogados do Rio de Janeiro - Av�Mar!:_

chal Câmara, 210/39 andar. Ato de Protesto ao Congresso Nacional.
2. Dia 24/11, dia inteiro, no Centro de Formação de Nova Iguaçu, encontro
promovido pela FAMERJ. Constituição e o morador. As inscrições
feitas nas Associações e nas zonais.

serão

3, Dia 29/10, encontro com várias Entidades, no Rio, Rua Ipiranga, 70,Para

•

esse encontro de entidades o Movimento Fluminense Constituinte mandará
um representante.

4. Próxima reunião inter-municipal será no dia 30/11 , das 14h as 18h,
Nova Iguaçu •

Nova Iguaçu, 26 de outubro de 1985.

MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE.

em

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1985
A(o)

O Comiti do Estadd do Rio de Janeiro Pr6-Constituinte, no qual se fa
zem representar vãrias entidades de organização popular, de classe ,
de assessoria· e pesquisa, alêm d� representantes de partidos politi cos, convicto de que a Constituiçio tem que ser trabalho de toda a s�
ciedade, como consequ�nci� de_que todo o poder emana do povo, convida
para:
o Ato Solene de lançamento de seu manifesto de protesto pela to
tal insensjbilidade do Congresso face ãs aspirações de amplos
setores da ·socie�ade ci.vil e pelas prãticas viciadas e anti-dem�
crãticas que revestiram a apreciação e a votação da emenda Sarney;
e de reafirmação de que nõs cida�ãos, os verdadeiros titulares e
protagonistas da Constituinte temos não sõ o direito mas o dever
de nos pronunéiarmos e de, organizadamente, interferirmos e ser
mos ouvidos em todas as etapas do processo de reordenamento jur!
dico da nação brasileira.
Para essa solenidade, aberta ao pDblico, estão sendo convidados a im
prensa, autoridades de organizações religiosas e parlamentares de diver
sos partidos políticos.
CONSTITUINTE SEM POVO N1t0 CR,IA NADA DE NOVO. Por isso contamos com sua
presença no dia 6 de novembro, 4! feira. ãs 19:30 horas, no Clube dos
Advogados do Rio de Janeiro - Av. Marechal Câ�ara, 210/39 and.
Assinam as entidades presentes na Plenãria do Comitê Prõ-Constituinte
do Rio de Janeiro, no dia 22 de outubro de 1985:
FAMERJ - CUT - IBASE - CEOAC - FASE - CEDI - ANDES - PASTORAL OPERi RIA - MAS - MUB - SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SINDICATO DOS VIDREIROS
CLUBE DE ENGENHARIA - SENGEhJ - COMITtS PRO CONSTITUINTE DE BARRA DO
PIRA!, NOVA IGUAÇU, CAXIAS, SÃO JO�O DE MERITI, VOLTA REDONDA E LA -

RANJEIRAS.

únr\fl); ��- &n,J1u,ink,

f'/unn,·nvn�

Movimento Constituinte Fluminense
Comitê Municipal de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu, 15 de outubro de 1985.

Prezado Companheiro!
Você sabe que o debate sobre Constituinte está aberto.

Em

Nova Iguaçu são muitos os grupos que jã começaram a discutir sobre esse
assunto.·Nesse trabalho encontramos dificuldade para descobrir uma linha
que sirva para nos orientar. Acreditamos, no entanto, que necessitamos de

nos encontrar para avaliar nosso trabalho e traçar pistas de ação.
Você está convidado a participar desse encontro que

no dia 09 de novembro, às 15 horas, no salão da Câritas Diocesana Capitão Chaves, 60 - Centro.

sera
rua

Esperamos por você e traga um amigo ou amiga para esse de
bate constitucional que em nosso pais é uma novidade, porem, a sociedade
brasileira e a sociedade iguaçuana deve estar preparada para esse projeto
político.
Não devemos deixar passar essa oportunidade que nos é ofe

recida e nos preparar de modo responsável para darmos nossa contribuição
como cidadãos.

-

truir.

Trata-se de uma nova realidade social que devemos

cons-

A pauta da reunião constará dos seguintes pontos:

1 - Organização do Comitê Municipal
2 - Como levar a campanha para as ruas?
3 - Avaliação da luta por Entidades
4 - Subsidiar e animar o processo de debate e discussão
Atê lá!

Comitê Municipal de Nova Iguaçu.

Movimento Constituinte Fluminense

���Y!f�l

Aos Comitês Municipais do Estado do Rio de Janeiro

Conforme a decisão do Último encontro inter-municipal,

a

nossa próxima reunião será no dia 26 de outubro, das 14 h às 18 h,
na
cripta da Catedral de Nova Iguaçu, rua Marechal Floriano Peixoto, 2262 Centro.

Seria bom relermos o relatório do Último encontro.

Organizamos uma proposta de pauta para ser discutida:
1 - Avaliação dos trabalhos dos Comitês do Último encontro para cá.
1.1 - Organização de novos grupos

1.2 - Mobilização, animação e divulgação dos trabalhos
1.3 - Criação de novos Comitês
1.4 - Os subsídios utilizados

2 - Formação da Comissão Inter-Municipal
3 - Discussão e explicitação dos objetivos do Movimento Constituinte Flu
minense.

4 - Propostas de plano de trabalho.
Aguardamos você e o seu Comitê. Precisamos dar um passo adiante para

a afirmação do nosso Movimento.

Um abraço e ate lã!

Nova Iguaçu, 15 de outubro de 1985.

Movimento Constituinte Fluminense.

'Movimento Constituinte Fluminense
Comitê Munieipal de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu, 15 de outubro de 1985.

Prezado Companheiro!
Você sabe que o debate sobre Constituinte está aberto.

Nova Iguaçu são muitos os grupos que jã começaram a discutir sobre

·assunto. Nesse trabalho encontramos dificuldade para descobrir uma

Em
esse

linha

que sirva para nos orientar. Acreditamos, no entanto, que necessitamos de
nos encontrar para avaliar nosso trabalho e traçar pistas de ação.
Você está convidado a participar desse encontro que sera

no dia 09 de novembro, às 15 horas, no salão da Cáritas Diocesana CaEitão Chaves, 60 - Centro.

rua

Esperamos por você e traga um amigo ou amiga para esse de

bate constitucional que em nosso país é uma novidade, porem, a sociedade
brasileira e a sociedade iguaçuana deve estar preparada para esse projeto
político.
Não devemos deixar passar essa oportunidade que nos é ofe

recicla e nos preparar de modo responsável para darmos nossa contribuição
como cidadãos.
truir.

Trata-se de uma nova realidade social que devemos

cons-

A pauta da reunião constará dos seguin'tes pontos.:

1 - Organização do Comitê Municipal
2 - Como levar a campanha para as ruas?
3 - Avaliação da luta por Entidades
4 - Subsidiar e animar o processo de debate e discussão
Até lâ!

Comitê Municipal de Nova Iguaçu.

Reunião_do_Comitê MuniciEal_de_Nova_Igua�u_do Movimento_Constituinte___Fluminense,_realizado_no_dia_12/10/8S,_âs_9,00 horas_no_salão_da_Cáritas_Diocesana.
Presentes pela Executiva: Sada Azuleicka, Francisco .Amaral e Lúcia Noronha.
Entidades: CDJP, Câritas, MAB, Aliança Libertadora do Proletariado, PCB, diver
sas Associações de Moradores, Comissão Nacional de Pastoral Operária.
AGENDA:
1
2
3
4

-

Informes
Projeção dos slides do IBASE
Discutir a proposta de emendas. ao Projeto Samey
Mobilização: plano de tTabalho

1 - Informes :
1.1
1.2
1.,3
1.4

-

-

Sobre o Encontro dos Comitês inter-municiparus do RJ' em 28/09.
A segunda reunião será no dia 26/10 em Nova Iguaçu.
Estão sendo solicitados vários encontros de comunidades e grupos.
Falou-se da proposta política do "Movimento Constituinte Fluminense",
que seja:
- Motivar debates em todos os níveis dos grupos organizados;
- Criar condições- (subsídios), para que o povo possa se conscientizar,
do seu papel histórico;
- Organizar o conjunto de forças polfticas em tomo de propostas co
muns aos· inteTes·ses da maioria do nosso povo;
Que a Cons·tituinte seja tm1 instrumento de conscientização, organiza
ção e aglutinação de forças· democrâticà.s, antes, durante e depois da
Constituinte, visando a formação de uma Frente Popular para fazer a
vançar a luta política do povo.

Disse também que a Executiva se reuniu e trouxe a proposta de fazer em cada
encontro do Comitê debate sobre:
- Constituinte e educação, saúde ? terra, habitaç[o ? desemprego, transporte, etc.
1.5 - Cursinho na Catedral e debate em Heliôpolis,
1.6 - Diversas atividades a nfvel nacional como: forma de pressionar o Con
gresso, lis-ta de propostas pela Constituinte, caravana e aerogramas e�
tão sendo providenciados. Nova caravana para o dia da votação do Proj�
to Samey e das diversas emendas de Constituinte.
2 � PT0jeçao dos slides - comentirios.
3 � Nâo houve tempo para o estudo das emendas.
4 - Perguntou-se quem está fazendo parte do Comitê. Falou-se que temos que dis
cutir como inter:f;erir no processo em Brasília ..
Ex. Froposto que se passe estes slides em praça.publica pa�a levar a mensa
gem ao povão.
Disse também que C<!>nsti.tuínte tem que se transformar em campanha, pois
as
classes organizadas ou seja que têm cabeça feita s� em parcela pequena da popu
laçã'o: 10% e só a maioria pode mudar as regras do jogo.

Ficou decidido que para a próxima reunião sejam vistas as seguintes
tões:
1 - Organização.
2 - Campanha na rua.
3 - A luta em cada entidade.
4 - Debates nas bases.
5 - A próxima reunião plenária será dia 09/11, âs 15 horas na Cáritas.
6 - Reunião da Executiva dia 28/10, às 19 horas na Câritas.
7 - Fazer convites por c�rta para convocações das reuniões.

ques-

Nova Iguaçu, 12 de outubro de 1985.

COMITt

,_

PR6 - CONSTITUINTE

Rio de Janeiro,09 de Outubro de 1985.
Companheiros,

...

,

O Comi te Estadual Pro- Constituinte Livre e Sober·ana,
convoca para o dia 15 de outubro uma reunião especial na ABI- Rua
,
Araujo Porto Alegre ,nQ 71 - ?Q anda.r- Centro RJ, que visa diseu tir e aprovar:
Organização de um plano de ação
- Elaboração de um boletim quinzenal
- Organização de uma mini biblioteca sobre Constituinte
- Definição de um calendário para melhor articular esta
luta a n{vel de Estado.

...

,

Comite Estadual Pro-Constituinte Livre e Soberana.
Com apoio:
F.AMERJ- FAFERJ- Sindicato dos Engenheiros,Ar,..
,
quitetos, Advogados, Metroviarios, Artesaos Clube de Engenha�ia PT - PSB - UNE - Juvent�
de Socialista do PDT - ANDES - Movimento dos
cegos por sua emancipação - Pastoral Operária
Nacional - CEDAC - FASE - Associação de Mora
dores de Ramos, Laranjeiras e Cachambi- CUT

,

Horario 18.30 hs

ariiwlll 11nsibnk
od�o/ts
Movimento Constituinte FÍumitlense
Comitê Municipal ele Nova Iguaçu

C O N V I T E

Você sabe que o Movi�ento popular por uma Assembléia

Nacional

Constituinte soberana e popular jã começou, Muitas são as discussões e en
contros com a finalidade de levat a popúlação a discutir e participar da
tarefa que de�ê Ser de todos nós que é a elaboração de uma nova Constitui

-

'

.

�

çao pára o nosso pais.
Em nossa cidade já foi criado o Comitê Municipal que quer, tam

h�m,

animar os debates nos grupos e conrunidades sobre Constituinte e Cons

tituição.

A nossa próxima reunião serâ no dia 12 de outubro, às 9 horas,

no salão da Câritas Diocesana, na rua Capitão Chaves, 60 - Centro de Nova

Iguaçu.

Você e seu grupo está convidado a participar desse encontro de

cidadãos brasileiros. Não perca!!

Nós o aguarda.,mos.

Nova Iguaçu, 07 de outubro de 1985.

Executiva do Comitê Municipal de Nova Iguaçu.

MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE
Mauro Morelli
- O exercício da cidadania não pode ser uma conGessã� de ninguém.

A revolução pela cidadania é um caminho de transformação do Brasil, oitava potência
econômica do mundo,, �� pit�va Nação em qualidade ,de vidf1•
i

Levantamos e caminhamos como movimento político que, a partir das bases da Nação,
participa da luta do povo brasileiro pela implantação de uma nqva ordem sócio-econômi
,.,.
ca e polític'ã�

t

-

;,,

.d .. :: ..

nosso objetivo a constituição politica do povo.

t

nossa tarefa e cop;1promiss.o ,.como

fermento na massa, incentivar-e participar da organização popular. Queremos ser um p�
vo organizado e constituído. f nosso direito, como Nação, a constituição de um Esta
do que seja expressão de nossa soberania.
t nosso programa constituir o Estado tendo como fundamento e lei maior a primazia do
trabalhador eco trabalho humano sobre o capital e o lucro.
- Lutaremos sempre contra "a ordem e o pregresso" geradores de marginalização de mi
séria e de genocídios. Lutaremos contra a política externa que atenta contra a nossa
soberania e a vida de outros povos, Não podemos aceitar a escravidão da dívida exter
na e nem a parceria do Estado brasileiro na indústria da guerra.
- Lutaremos contra a estrutura fundiária e a política agrícola em boa parte responsá

veis pela fome e miséria em nosso país.
Queremos uma reforma agrária que faça da terra um lugar de vida e de trabalho, Quere
mos a libertação da terra da especulaçeo criminosa. No campo e na cidade a terra tem

que ser garantia de nossa condição de cidadãos.
Sem terra para moradia, trabalho e produção de alimentos, a cidadania é uma
inútil.
A reforma agrária

e

palavra

condição fundamental para a democracia.

- Aceitamos o desafio político de penetrar no Congresso Constituinte com nossos ide

ais, programas e representantes. Nossa caminhada política ultrapassará Brasília
e
suas instituições. Queremos cidadania plena. Queremos vida na terra do Brasil. Respei_
tamos os direitos das Nações Indígenas. Denunciamos a escravidão sócio-econômica

e

política em que vive a Raça Negra. Sentimos vergonha e dor diante do quadro criminoso
da legião de menores carentes e abandonados. Proclamamos que as crianças dever ser as

primeiras cidadãs deste país.
Longa e penosa jornada teremos que percorrer atê que o Brasil seja um Estado Democrá
tico, terra de vida e liberdade.

O povo constituído e unido vencerá!
Passo a passo vamos construir o Brasil que nos pertença.
Tarefa permanente será a formação de grupos de base e de comitês de coordenação
de
nossa luta política.
A ocupação e o uso da terra, de forma inteligente, coordenada e solidária, serão inú
meras batalhas da luta pela libertação da terra.

Incentivo, apoio e participação na luta da Raça Negra pela cidadania, são compromisscs
de nosso movimento.

..

A cidadania das Mulheres deve ser igualmente pârté integrante de nossas lutas e prE_
jetos .·'• ..

A realização de Assembléias Constituintes Municipais,um direito que nos pertence e
um desafio que nõs·fatâ crescer na concretização de nossos objetivos:

A CONSTITUrç:to·PoLITICA DO POVO E A IMPLANTAÇÃO DE Ul1A ORDEM SÕCIO�ICONÔMICA E PO
LITICA QUE TENHA C�MO FUNDAMENTO A PRIMAZIA DO TRABALHADOR E DO TRABALHO SÔBRE O CA
PITAL E O LUCRO,
·, .

•

'. .,

..

;t'

,:
; i

. . ....

' t.
�-

.·,. '·
:-

'

i

J • '
••

••

L \

j �

,:r

., .,

Moyn��?; O::if�rff� TV��TE FLID:IP·JE'NSE '

'.f .,;·�P. :•fdiiJ.,;,: '!''l ..
".� '
-;
,En�on tr:o <;los Comitês Munic�pa isrqo . R!9 de Janeiro, reali

�ó"t?

Relatório

..

zado em 28/09/85, das 14 às 19 horas,, no IES.1\, :NQva Iiup.çu.
Comitês Municipais pres�ni�s: Volta

Redonda,

lÕpolis e Nova Iguaçu; ''êb.ntamos cQm

a

B�;rr a.. do Piraí, Rezende, D�
1

que de Caxias, São João de Meri t i,. I�a guaÍ, Angr& do�

R�is,

Paracambi,Ni:_

presenç a de Dom Mauro Morelli.
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Lanche
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3.1,- Vç,lt;a )1�dop.da: Debat�s na�. comunid1;1-de�·,\º· centro cultural
promovendo· debates ,' 'não hã integr4çÕe� com oi Goi:nüê •.. ; Vârias entidades ,
participa m do Comitê.Dificuldade �e ... coordenar .o tré!-l>fllho.
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3.2::>T.:l:�arra·do'Piraí: Comi.tê provisório com 16 entidades. Hã 04
,u,19pârt1i:dqs po1Í.ticos part icipando. i · Vão estimular �, CE P para debater nas
-;- ?.>:\ti;'. êscolas ,rE
, stimula t o debate 1 nàs bases· , comurii�âdes e':'àssociações como ten
1
tativa de criar núcleos de base sobre Corisêilcí:Rte.... ,
•
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3.3 - Rezende: Comite forma do em Julho ·com 16· en t 1dades,partidos
polÍticos: P'MDB, PDT e PT. Estão in90_ às e�c9,las, iqcen tivando o debate
com os professores. Fizera� uma cartilha com, apoio da Prefeitura, a qual
se faz representar por um membro da comunicÁ�io soci al. O trabalho está
u:: · 1 -·:
crescendo.

-

•

·, i3.4 ·-.,·DÜque'fde Caxias: O tlâmá' 'irem s�ndo disc�tido desde j aneiro,
a partir do 19 Encontro a nível nacional com 5.000 pessqas_em praça pú
blica, quando se fez o lançament0,.>da 1 ,campanha Naciorla :t ·pelá Constituinte
Dom Mauro i�fqrmou �qe na prepa��ção e . pos teriormente,realizou
debates
em Ill4is de to· comu�idades. Houve um.esfriamento, o qual.foi superado com
.· ,r, r,!? uma rgiánde as-�mb-1:eia -(mais de 200 'pessoas) � 'div'ers�s entiçlaq.e$. e parti
·
dos polÍ ticos. Estâ ·p-rogramada outra grârrdé assemõlêia · para ·ncht�mbro. �
·1-Jc.
,;
,.,
· :J..i'
;L·· 1 : • •
.....
·
·
· ·.>1.-::--r��.,i·r1i·:'
... ··· · · .'
3.5 -: Se,o Jq':\Q �e Mel;'iti: .,Formaçao do Comite 13/09:/.85 l;lúma gran·:,�d-e '.Assém.}>ieia:· com,a ..par ticiP,ação,.cie 14 �ntidl.lde.s, hoje,j â;·,tem 18 entida1
.
!J .J
J . ' .. •
..
.) ; . . .. ... . . , \ ' d!:J J � 1 • r
•
des. Boletim de informaçao. V��d.a, de .�-.OQQ c;art1l-has pana •dl:iscu.ssao nos
_ . .ff�,�&'bª h �9l.P}fu-:se �ma coordeu,ijção ,provisqri a. Tirou..,.se um representante,
te EsJ. aqu_al.
,.. ,
. ·. .. . pa i;a.1 t]<;\. ..Comi
. 1 •
•'º" 11
-i
'
. 11;,{,,. ":· , 3 .6 - Ità
está
,;r)
, guaí: .Houve -um encontro ém Mangaratiba. O Coi4itê
,;ia� f>9ii�[!ie, discussão·. em 'cómunitl'c'Ídes· e�· associaçoe's·•.béba:te's 'n\a universi,:,·:.�!· ,i�:.,., .,dade RmrPi� -c.o.ro os ?rofes_�ª;.-�:s • .. . , �;� :·1 . . ;1
.,,
1
. .
•.
!,:�i. · 1. 7 ,_. Angra do� Rei�: l).s d:i.scusspes icomeç aram na Paróquia. Houve
·'JJr.' 1:'
-r�·cum( en�otíirb s�nufoa p�efs,:1d� ��de t'avia 20 entid ades;, ·formando 0· ebmitê P1:9
·
1.
.
', ·
:>,viséirio� V:io _fà.zer um'_a r��µia o, J>V:-fl apro:fund.at a discussão. Esttiõ discu... ,. ' tindo naé ·
1 ·: 1';:,
/'Est"ãó .reprod
. uz"iµdoi.ç�artilhas.
·
7
. ,'.: . . 3 •.8 - Paracainbi :· Ihicfoli
niàio e
de ag9sto formou-se o Co
i 56 ··ii' 'nível · l:re· bom�nid�des cato
mit� Municipal. Antes a discussão estava
- ª :.st��os.,. discp:�fp.çio . çpm asso,ci_aç ?es de.-m6radores, �atôlicos e
licas � ª?º�
'.
·.,2. -·
· c:rentes. O obJet.1vo e formt a.r e informar.
, as ;lutas· gerai:s�·
. 1 eµi; �.1ma,,,d
·
·
:ri�·-·f·•. �.r�'!1..
.. 1 t�?--:·y· .-; =··:� · ::_ ··� ;;, ':
·:· ;.;n;r;.i!;
::-�-� ..;. , ,,. ··� :.:.�t1J · :, .3.9 - Nilopohs: Começou hâ.1 2·�ses
p·or;· ocasi ao da-vis1 ta de . Dom
..
,rreuniÕes
�á_:1;>:i�ft,,Ç;._h0Üy_�1
:4.df�#,µp:t�@r;��nttro-.�omú nit .át'io do :.. Cã·�.7�1�
..,. J ,
Ca
. pa rli-, ap Qf �l)darr �!' �ebate ..�i �
a ?\�s .!�� l��fr.H9
e
·
p��:.
tirou-se
:n�
.
�
_:5:·J.
, ? · ,., ... rum� , Com:1.s-s. a o Mun1c1.pal-Pro:.. (i;on·stitui.nté. � reun;1- a9 ,R9Yl,t;:ou �opi à: presenç a
Metodistas,· do PT e PCB. Jã fi
r�pi;-�.sen,tante� ,das Igtre11 às:,€atoliêa
... u,-.i
zeram uma historia em qua drinhos e uma cartilha sobre constituinte, a pr�
.�i- ..
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reuniãó sé�ã;.áiá r
no Centro ·comÚ:níi:ãrio do Cabral.
!, • t
1
!
···:;. .,J •:
)
::i..
'Í '
•
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·
. -'3·� ló :.. áarra M ansa: Ainda não fundou o Comitê.
u:, . •)f,{J·;.:',)/I
_i:·p1i�n:;���i'''�omeç a�do. ·, -•;-··r
Í
·, . �
••. , � 1 [
,, · .... �·, "1 ·} D /1 •
•
-� � ·
3;12
Parati! Esta êm 8istussao.
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3.14 Man$arátibà: Sem · informes.
3.15 � Comitê Estadual: Informou que no Último encontro na A.B.I
l . : '

ficou decidido realizar um debate com os candidatos: sobre· Constituinte .
Fazer uma manifestação antes da vot ação do projeto, ,As reuniões se reali
zam, ãs· quintas-feiràs, às 19 h.J ;.na · sede da ABI, no Rio. Qs mais movimen
tados pela Campanha são: são Paulo, Belo Horizonte, Paranâ'e Bahia.
.:..1 r ::, .. ... • -1 ,. ,

O que ha de positivo?

04- :':.. . � . .!

·

r. ·: : 1 I
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Debates levados para as ruas
·1 ''
Subsídios populares
- Divers,idades d as experiências
Envolvimento de· âiversa§ 0 ·entidades
· · ,_:•
- Estudo dos projetos e emendas para convocação da Constituinte
-·Envolvimento,dos movimentos populares no processo
- 60%(municipios)do R.j estão encaminhando o debate

t e_..- r

lJ

,�

•.•

t

A seguir,, viram-: �e os pontos que quer�mos aprofundar:
1
1

•

• •

� ..

íf !1

· ·.'
. , ,Animar as, cidades que aitida ·não· têm Comitês.
- Intercâmb;o constan�e
Envolvimento das escolas
o·que queremos com a nova Constituinte ·
.
Estabelecer· os obje{i.vos'.gerais e específicos �o Movimento
- Qual a fo�ma de at�ação teremos diante da votação em 20/10/857
,,-�!�,
- Infra-estrutura
As, cidades que . vão; .ter eleições em novembro e··as dificuldades
, .. ,
.,, ,
. , _,
,. ·
dos c0mi tês
Temas parl;l debates:
.. 1, i"
··:.'�'"-·i:·

'

- Constituinte e educação
· ·,
· - Coastituinte . e te:i;r a, et�; ·:

1.

,, •. •í.

, :.
·r 1 • 11 :-1 J .
'0 IBASE fez 2 conjhntos de
slides
sol:>r� Qo.ns_tí wfnte.
•
•
• íi11;

1

1 •
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· , . ,, ?,.,! ! t·'li, !
OSJ.· Intervalo p�ra. o lanche.
.
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- ··
06- Avaliaçã� .e a�rofundamento: '-D01:tif.!1áuró Mdre·lri �, •:••
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Inicialmente, Dom Mauro faloú· s·obré a re�ação histórica entre o
Est�do e a Nação, abordando -os séguírrltles:i··póritõs :)H:'
..
, - O Estado sempre funcionou como ·:ci-ptêSsõr e ''nào !'eórtio'·r:adminiàtrador ,
dos .bens -�omuns . Q ·,Estado sempre . adima :da NaçãG' ·e não1 ; a seu serviço •
. v
.- ,O Est'ado sempre -esteve ia· ser
; iç
. <,nde uma:mirrori.if' detentora'. das rique
·
zas naturais: terras, minério, etc.
·
· ,_..
- As re�açÕes so�iaís
_ entr�. ç,p.rimidof? e opressores.
foram .. semJ?,re
·:. i :· · -· Nas, d i:_ .Jersas';:{armas _''de
·
.
ColoniaÍi,
sm�, Rei�o-Unido,, Império
9
·e' Répub1i'ca. o povo''nunca teve partiç
ipação
poHtica
ou seja,.:nunca pode
.
interferir concretamente nas decisões e formulação da Constituição.
No
. e
_ ,«jie ,a �açãd começa: a 'questionar, através das
decon;�r ,�a ;Histô�ia,, sempr
f
organi�R-ioes
. sa . estraté
. . d_o pqyo,. a fazer;·{>1ressat s·dhrlá� ·ó: E'stado, esse u
gia que .�ortece1l). e,ssas· re-açÕes,,r. �mianâb-'as·;,fortnás e pessoa·s·, p.6i:im per
. .i.stema, de,!·conçentração de poder e dos ·bens
co=
manecem o' conteúd_o_ e ,o. s
muns. Vejamos como exemplo. �.. PFºJ.�tR :<l� Nova RE:p�blica sobre Reforma A
griri.át e,Ass�mble.i:a Na.cional"Const..itufo:.te, o poyo não tem vez.,:.
. das · discus�oloc�r- -n� :eentro
.
N_i�'.- ���e�_o· s ,'di,����tt_
· �
_
,
·
·
soos� as· seguintes que-stoe s:
.
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. . ,. .
,. -«,,
:
.

gÔ:,,�r� .:

1

·cb�k\t,f�\{1*; p,�Ín,

',!)

i

t:°",

, 1' • 1,

,

'•

.'·l

l

•

"

'

1

•

; ,. f

.J

,

.

1

- A violencia cultural
e o. exterminio. dos
cidadaos desse
. d" verdadeiros
· .,,. •
, ,.. . ,,r · ;,,,..,. r �u ..1�Vfh,
.- .
.,
• ·
•
'
. em.o ominio dos. invasores foram
,patS!'-:- fl."n d:fos· · ·- os · q"lila1s··por nao a:;ceit.ar
' '
• •
·. ·
� ·;,..,::· ! ,., , dizimad0s,· efu sua grahde··mai'óda ..'·.
! , • .
'-:- 'l'oda;,a g-ra�de'Za _ e ri�:�:��:�
custas
Pf!•o. �ar� :fOt:am.:con.struÍd�s
I ?f�
.
.
_
·
.
fp�a
•
!do
.s.
u
or
e
sangue,·
,;
;ranç"!,9a,de
lul
patrlla
e tra
d·
a
·
raça
negrà.�a
qua1
• ;:i •
0
E; _pe�n���m- fil19,rg�nalizados:
�i�a na, <?ondição j de ês2'favos
post�s de comandos do país?
,a _t;e. h(i?jeít' Vej'ãnr:-;'qtíãnt:Ós''rtegtbs· existem
,,f:'l �
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'{,á:tà'.'óJ��sd:

nós

- Também os estrangeiros, aaueles nao encontram espaço em suas
patrias, foram expulsos e aqui vivem longe de sua gente e cultura.
- Quanto às crianças e jovens: são milhões abandonados e alienados.
- A questão da terra e outras.
Sabemos que o Sistema está bem organizado e forte, porém tem seus P'!!,l
tos fracos. Vejamos:
- A organiiação do povo é umi ameaça à estrutura do Sistema
- As greves que descontrolam o bom desempenho da produção
O voto consciente para a escolha dos governantes

O movimento pela Constituinte tem como principal objetivo constituir
o povo.
Devemos também ocupar todos os espaços que pudermos, elegendo pesso
as comprometidas com o povo, mesmo que seja uma minoria para
denunciar
as manobras e distorções que certamente ocorrerão.
A seguir, passou a palavra ao plenário e fez as seguintes sugestões:

01 - Tirar comissão executiva intermunicipal pró-constituinte,
mensalmente, a data e o local para reuniões da comissão.

marcando

02 - Que as organizações procurem organizar um grupo novo para discussão
da Constituinte.

03 - Para o fortalecimento do trabalho seria interessante formar

grupos
de estudos para dissecar mais intensamente o tema Ccnstituinte.

04 - Que cada comissão deixasse antes de sair seu endereço e formas

contato. Propõe para formação de opinião pública, um trabalho
aprofundado, numa próxima reunião.

de
mais

05 - Propõe que se deva ter maior preocupação em mobilizar mais o povo.
E neste sentido entende-se a necessidade e urgência de se organizar
um Comitê intermunicipal para maior divulgação dos trabalhos.
06 - Preocupado com verba e recursos, propõe que se busque meios de

ob
tê-los. E ainda que Dom Mauro Morelli tente se produzir maior quan
tidade de livros e material para reflexão.

07 - Dom Mauro esclarece que já existe projeto aprovado no exterior
objetivo de ajudar a realização de encontros, seminários, etc.

-

com

08 - Sendo objetivo a mobilização popular, que cada Comitê Municipal�rie
sub-comitês nos bairros, usando passeatas, encontros populares,etc,
além de se organizar congressos municipais ou regionais de 2 em 2
meses.

09 - Se faça logo um audio-visual a partir do roteiro que Dom Mauro fez,
com o !BASE.
10 - Que qualquer medida deve ser tomada depois de decidida a criação do
Comit� intermunicipal, desde que ele não tenha mais de uma reunião
por mes.

11 - Formação de Comitês por comunidades e por bairros, e entende que atê
o dia 20 devemos ter clareado o tipo de
convocação que vamos ter,
e propõe que os comitês estejam atentos para se realizar pressão con
TV
ereta sobre o congresso, e também se articular pro programa de
Bandeirantes. Com rela�ão a Comissão inter-municipal propõe que ho
je se fosse uma Comissao provisõria, e devem prestar serviços aglu
tinando e passando permanentemente as informações sem se preocupar
em buscar uma linha de ação.

12 - Informando que existe um programa na Rádio Solimões, Nova Iguaçu
que uma vez por semana dedica tempo a Constituinte.

13 - Que os Comitês existentes motivem a criação de outros em Municípios
que
vizinhos. Que se faça pequenos grupos de ruas e de bairros. E
discutamos com urgência o projeto do governo e as emenda@. E que nas
áreas de segurança que se cobre dos candidatos um posicionamento e
uma definição mais clara do que tecnicamente desejamos.
Nova Iguaçu, 28 de setembro de 1985.

COMISSÃO INTERMUNICIPAL PROVISÕRIA DO MOVIMENTO CONSTITUINTE FLUMINENSE.

MOVIMENfO CONSTITUINTE FLUMINENSE - I ENCONTRO INTER-RE,GIQNAL
Nova Iguaçu, 28 de setembto de 1985 - !ESA ..,;,: i·i
·q ,,·,t·,
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Lista_depresença_e_endereços:

,'..,
01) Frartcisco Amaral
Avenida .Amaral Peixoto, 130 - 8 9 andar - Centrq, , .. : . ;, . ; ,.
26000 - Nova Iguaçu - RJ

02) David de Castro - Jornal de HOJE
Fone: 767-6926 - 767-0128 - 767-9402

'

03) Salvador Marcellino
Rua Paulo Pinto, 157 - Vila Iracema
26000 - Nova Iguaçu - RJ

jí

':' ! : i.__ ,. t": f·: :º'
. '
... ,•

<;
1

·'.

··,!
(' t:

:
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06) Antônio de Carnargo Ferreira e Adeilda·ae Lima Candido
1 - �,
Rua Coronel França Çeite, 993 - Mesqtiita
26100 - Nova Iguaçu - �;·"
07) Julia .Amed Lecas - Comi tê de1Novà Igtiàçu= �·:
Rua Capitão Chaves, 60 - Centro
.
26000 - Nova Igt1açu .-;.: · I,y:f"

...
, :,'

'

-

14) João Carlos de Assis ! r
Rua Julio Berkowitz, 786
NilÓpolis RJ
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12) Gastão Santos
Rua Mena Bãrreto·�··49 - Teie�oii�: 791..:_l'fzz'
' '!
'
·� �
\"
NilÔpolis - RJ

13) Thales do Couto Filho·l '
.
Rua Damázio Batista, ·241
NilÓpolis RJ

'i

,.

10) Marly da Silva Fonseca
·
1·
•
,
,r?
..1,
Rua Darnàiiõ Ba'1tistà, 3u··- 'Caõral
RJ
.

. ,.

j •

.
1 .

09) Ruglos Jorge Flores
Travessa Djalma do Carmo, lote 139
:• , ·
Nilôpolis - RJI' ·

..

. ·' ! '

·•· • ·

)! 1p.rn L

i

08) Ma.ristela Gomes de Souza ;ud .i
Rua Damásio Batista� 241 -·Gab'ial .--.iiRJ·

.

! '

! 1'

1

'

;

OS) Dilcêia Quintela Nahon - Comitê de Nova Iguaçu·'

:' �

t') .

:.··

1,_.·

04) Janaina da Conceição Lemos Martins
Avenida Tapajós, s/n9 - HeliÓpoJJ?
26000 - Nova Iguaçu - RJ I no·

11) Carlos Manoel da Fonseca
Rua Darnázio Batista, 241
Cabral - RJ

,·;

J f

' ºf

I'

\� r':'/·
t •,.r

•

15) Ricardin0 dos. Santos i
Rua Mestre Djalma do Carmo, 826
Nilópolis - RJ
1

16) James Evaristo dos Santos
NilÓpolis - RJ
17) Carlos Alves r , .•
Rua João da Costa, 139
Cabuis - Nilópolis - RJ
I

,'

' .

·,� : ..,,

• �

18) Sergio Corrêá da Silva
Rua Amadeu Lata, 1007
Olinda -

kJ

19) João Carlos Serafim
Nilópolis - RJ

. '
j

,. 1

I

I

:

:

·;

;�•

20) Celeste de Almeida Estev.e·s · ,
Rua Damâzio Batista, 241 - Cabral,
NilÓpolis - � .
21) Ed.Ísio Luiz
'·f!
Nilópolis -

,' '
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_,!' .' fl
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1

··'
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r· /,:
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22) Comitê Pró- Constituinte de Paracambi
Rua Dominique Level, 35 - Centro
, .
26600 - Paracambi - RJ
'! •;
. .
.
fone: 783-2463 (Eduardo) ou 783-2837 (Maria)

'

23) Comitê Pró-Constituinte de Duque de Caxias
Avenida Presidente Var,gas, 360 salas 113 114
Duque de Caxias - RJ
Fone 771-9444 - Alcino

e

24) Luiz Alberto Zarietti Ferreira
Rua Silva Jardim, Lote 5 - quadra 74
25500 - Praça da Bandeira - São João de Meriti l i�
25) Márcio Azevedo
Rua Sparano, 684 - Coelho da Rocha
25500 - São João de Meriti - RJ

1

�

,,

·. ... � :f''
1

•_;

RJ

: '

26) Jorge Florêncio de Oliveira
Rua Machado de Assis, lote 11 - quadra 84
25500 - Praça da Bandeira - São João de Meriti - RJ · · --· (·
·,·.· l! · ·.r, /-' ,..
Fone • 751-1206 -·�220-7198 '.J:'232-7787
. i

27) José Geraldo de Castro Costa
Cx. P. 74.155 - Itaguaí - RJ - Cep. 23801
: ·, ,1,

.

28) Comitê Provisório Pró-Constituinte
Convento do Carmo - Praça General Osório
�1
23900 - Angra dos Reis - RJ
Fone: (0243) 65-0213 - Castilho ,\'.

: ;,,t 'fi

.f.

+

,#

29) José Marcós Castilho
Rua 11 de _jtmho, 2Sd - São Bento
23900 - Angra dos �eis - RJ
Fone (0243) 65-1395
30) Paulo Ignácio Furtuoso
Rua 2, 202 - Camarim
23900 - Angra dos Reis - RJ

•

-

:l:

)',1t

'

J (.,
1 1 f 'f •

31) Antônio Agostinho Ribeiro
Rua 2, 167 - Camori.m
23900 - Angra dos Reis - RJ
32) Normando Cayoüette
·c.P. 84.540
27180 - Volta Redonda
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RJ

j3) Comitê Muhicipal Pró-Constituinte de Volta Redonda
t. P. 84.293
27180 - Volta Redonda - RJ
Fone (0243) 43-0939
34) Nilza da Silva Martins
Rua Natal, 70 - Santo Agostinho
27180 - Volta Redonda - RJ
35) Lúcia Mtmiz Telles
Rua Monteiro Lobato, 05/302
27180 - Volta Redonda - RJ
Fone: (0243) 42-1253
36) Vilma Stefani
Rua Monteiro Lobato, 5/302
27180 - Volta Redonda - RJ
Fone (0243) 42-1253
37) Elena Brito
Rua 3, 314 - Cerâmica União Califórnia
27180 - Volta Redonda - RJ
38) José Ar:imatéia de Souza - Resende
39) João Vitorino - Resende
40) João José Caranez - Resende
41) Laudicéa Maria - Resende
42) Maria José Orioli Caranez
Rua Sebastião José Rodrigues, 291/902
Campos Elíseos
27500 - Resende - RJ
Fone (0243) 54-0819
43) Luiz Rocha Freire
Rua Sargento Manuel Rodrigues, 1391

•

1

.''. ''

:.i ·rc;... i{ ' ...

44) Maria da Conceição Senna d� Matos
Travessa Vitalina, 390
Osvaldo Cruz - RJ

;

45) Benedito Ferreira - Barra do Piraí

r

·J.

1 ·.,

46) Lúcia Regina Florentino Souto
Rua José Cardoso, 157 - Prata
26000 - Nova Iguaçu - RJ
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Art. 19. Os_ Membro_s d� C�i::a. dps D epu tados e do Senad F�d�-r�l,''�e�- p�ej�izo de
1
· Nacio
�, e_m ·í\s'semble'�a
'l, su1is'':a't:r:iliüi:�Õei 1 �órrlt:í'tirdÜ�n'á':fs', rêurii'r-'.s<Í-ão,
· �kfial i:fõnstiJt"'lilti��·;1i¼re V'sJ1:?efa!rrà',i nd dia:
4� 1987,n:a:-s. ed,e do Con
'., 31 d e janeiro
.
;1
· •,. . ·.·
gresso nacional':; ::a •; 'J,,:,i :�j_..,-f,,b
.. : Art ;· · .ltQ i(jl·l' e s.icíJn·fe �tlb �S'i.fp'réiíio :1fr°ibunal Federal instalará . a �s:se�b��ia Nacio
x:
:. l r�Üàl cdris3tti1:Jíh.te '�i f ·d'frigi:rã· a "sessão de el e ição do seu Pre sid en,t��,
t'

r::·Jt\�.�

-

_Art. 39 O Proj e �q de ,.�ons ti tuiçã o _s�. r� _p�om�lgado �o c;urso da , P.i;ime ira Se ssão
enf'1ciois turnos de..di,� CJ.lS
'·•,·>�'. 1 'te'�islafiva d;ai-'4�8'a\ nLe gisla, tu1ta';·déphis de aprc:rvadb,
.
'.sã
, o· e.vot:âç�d,p-ela' nufíória ab'solti'ta'\í�s 'Menibros da 1 Assêriibléia 'Naci,'qnal '_ c;ons,"ti...
.
,,;,r;, ,.. "
'.•
�· -- ·1::uihte� ;,··', . '-� .'·· . :

�?1END.A
NS? ,1 ,(Substitutivo).
..
·,:- (M�:l-1��.,]jq, L.in har e s) .
.
•. . . . ...
··\ ..
···-·Subs"t11:rua --se a ·ptt>posta p e la seg�1nte: · ·
�- i
;...· • . ··11 :a.-::
Ar t. l'(__ Os membros da Camara dos .D e.putados e do Sen�do Fe deral reµnir-se-ão,
· · '.�� 'fevereir�· d� 1987, �m '°: ,Asse
na• s,ede1"'dd ·po;aer·L e gisl�tivó� ·a:· p3art;if. i:lo . �ia 3
'
�.;:v
·
·
bleia Nacional Consti tuint e .
.
.
- �>"' o, Po'd er· Lt=gíslativo· ;' a' ·· éâinanr dos Deputaí:io ·s :e <:)' .Senado Fe deral. n� perío
§": 1:
do de e laboração da Cons tituição con tinuarão édi �uas c�mpe tências constitucíoJ. ••
��j�(_r �, : .. ··.r !• -/
.
i § 29'A1·Sess1ão de·· inst-al-áç:�0 ,Lêonf a e leição da resp ectiva Mesa,s erã presidida
.fl. elo Co_ n�_r7,s$.�t,it�_ com.. tpaior .p.µ��do _çl_e ma�datos f ed erais.
·
§ 39-Enquanto não for e scolhido o Presidente,não se proc ederã ã apuraçã�· e�
-�leiçjio_ �Pªfê" .ps çieyi:3J5:,., cargps,,i ia,:�al:>�·-ri:. d,ois.: vice-Presiden tes · e quatro Secretá' de um a 9uat:t1�i-; J ,: 11 ;:; !,\:
rios ;numerados
.,
·
_ gundo · as no�as regim:E.
fü1c,�ona:l ?,on����!�in� e . -fun�i,o�arã· se
. _ __§ 49 ��-..
��1.s,: pr9pB:Mi:;Jl;PF?Y�8.f�.; .P.:13� 4�.1-PF--e � !p�1.-meiras,..sesso e s, conta�as a partir dá ele1çao da .�ef�:tJ:-. :!:.:,; ... _. ,n
··..
-r: /f_., -.<!� .{
- o ,Consti tuc�·onfl s".1ges t- Õ�s · pelos �
. _da�·-- à_.. ;?omiss�
, f 1��c�mi�h�
. :·:,- ,, c:krt :,_. 2/j\ ?fsI-�r§lOL s�
deres Executivo e Jud1.ciario e por en tidad es d e classe·· de! nive-1 sup e'.tfior; sobre
matéria da natureza constituci onal.
;•;q
::JÍ. ·!;/·1 ;MI::,· \.·-�··\ _:,·,, ..:�... �,J
,1
Art. 39 As proposLço
es d e natureza constitucional se rao subm�tidas'-;,a.'vot'.açac
em turno único,c9nside rando-�e aprovadas quando obtive rem .éil. lll8ioria ,j[lbsol.uta dos
·
·
. ,
..•� vo,tG>· s:,ídosq:menib�s:, �o 'C-0ngre·sso Naci'onal.
.
, ·
·
. .
·
. · ·.
.
<>
� Ar t . f4� 6'.)�·�oj��o de Const.i.t:uiç�o será pr���lgado no curso da la. S. e,ssa�,'-Le
gisla tiva da 48a. Le gislatura.
=
-,' _-. Parãgr:i:tjf� i �flt
·bi ; Às :4ss e�b.léias Legj.s.lativa:s _promu-lgarão as s:uas Const ftui
., çÕes· n� prà'�o',-âe c�nt'o. e oÚ e nt
· a dias ,c,ont_ado.s. a par-tir da ,p1:0mulgação· da·tCóns
ti tuiçao Federal.
. :�.
n,;·.
• _·\ itl.�:.;.J
=- ,
; •
··-.'..: .. -· .
"· Art. 59· Aplicar-se-a a Camara dos Deputados e as Ass�wqlei-as, Le1i1latívas··. o
princípio majoritârio nas ele içõe s de 15 de novembro d e 1986.
.
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Parágrafo Único. f condição para'podei' .. coricorr�r a essás ;�leiçÕ es e s tarf
o
candidato filiado a partido político.
· . ·1 · .•
, _ Ar t! .. �? !:o,:. o_çp.sião. q.as, �lei.çÕ�% d. e , 1-5 ·de', nove mbro de· 1989��erã reali�àda con
. stilta popúl��.
-,� JJm'
qu�;i '?� , e lei-t-ore$·� respundam através de l cédulà1 ·i,rõpi-i�s
.
fornecidas· p e 1a Jus tiça Ele itoral, �s seg����es ,pe rgunt�s.•, ::::
·
do ·�r��Í,4�; ti d� -���µp-líc� -��v� ser · de quatro: ou':cincp 'anos;'
.. 'I)':!_éJ '·mJiiiâàtW
J·: . ( .
···
· ·· ·
2) ·o ·Pode r Le gislativo de ve ser bi ou unicame ral;
.
,
f '·
.
·
. r., ·: .''· . : . ,,
, ·
.11.,:::3 � !.J)_i;r.egime· ;:c:i e v e · ,s e:r: ptesid en,�i'a�:. 9J ��i:t��rita
\ •
• {
. 1
� 1;
' t
. ' ,! ,
/ 1j1"1 ( l•• , ' ••• j , • ;
J. •. Í f
; ,. ' : ' . , • ' '
.
'Wtt1f�i��fj_ ,fr.Jiwja,�_i:��:�PE;rlo,� 1 �!r,:btor.a 1· ·'e -:ds pa-rtitlê� 'politi�cbs '-ciurante . a Cam
p�nha -�-l:Etl'. tt1t�l de 1986 dLv�l-�ar ,a,� ... �P}8f.U�J1:�-. q��, iºP .-�et:'1,l:>ros A<?, f';lturo P.o.�.�� _L�
,
l
g,-�sriativo: te :q1Jl)_ p.o:me'lre·s: cons t-i tui.nt-es·· ; �sc'iêire ée n,,401,aind#;l
., ps :, QbJ�:t-i vos.- da:'coti:su,.;!;; ,; !J H-<L ' 'J · ·• ' ...
.
t�· foiími'iada.
..,·; ,':
.
�--r ., .. �-:! ,·,n � ,·. :· i··.' ,·:..��·"r-:1 t· .r...�.
\" ,, .. ,
, l !.
m
ma
t
s
·
1
,
.
,
.
:�'.
.
.
k,·
:,l3.�
ff�t't�.�b �lr51r, iyp)! , .J JPJ�t
.
..
i · · ,.
.
•
"
'·
·
;:,
·
''
·
tfu:
�itl
-�-����itu�o;s�; &p.ro-postã ptel'à' seg
Art. 19 são �onvocados para o 19 de março de 1986, el�JçÕ
. .es :em tbde'•:o- Pais ,
para a composiçao de uma Asse mbléia Nacional Consti tuinte ,unicameral ' encarrega
da de e laborar e vo tar a nova Constituição do Brasil.
,.
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Art. 29 Para as eleições de que cuida esta lei poderão,alista:r-se.· como el:é1i·.J
tores todos os cidadãos brasileiros com,no mínimo,18 anos completos.
.
Art •. 39 o ·'número dé rep'résentantes na Msembléia Nacional Cons't':i.túinte 'sérã
calculado proporei onalmente· ao numero ae éiei tores por Estado ,mant:enà'o-s· 'ê' . cotno
I5atamar mínimo o -�tual númeto de deputádos .federais por Estado. ' ... : ; 'r•,.
0

·,!I

>

.·, ·r1

. § 19 Para ficar o., nú:nero de reptesetitàntes de cada Partido no conjunto
do
·
País,haverâ::1àl'é1ri" dos °doefi'c'ientes eléito'fá'i� �stadua-fs· .,·um coefihiente
eleito ...
· ·
·
,,
ral nacional :''r· .i

'§ ,;29 Nc/ êãiéuro' do ni.ítn2r'o dé' répres
·en:tantes. dk caéià''Partido s'erãb ºcomputâdo�
· tos: de' legéndg-'\:>btidos. etn tddo O Pats
·também os vd:
sê tão, con�'ide'raâos L eie:i.t:os
os candidatos cuja votação mais se aprdxime do coefícilinte eleitorai' dós ��f.�:�.s
tivos Estados.

,e

Art. 49 Os Partidcs PolÍticos que .. obtiverem o registro até -a;.data das conV:én
c Õ
� es pa tfdárias p ara a e��olha �e candidat� s E;stão
habilit�,�o,s a
7
··
das e1eiçoes para Assembleia Nacional Constituinte.

g:�ff�:�f?fr

e.r1 ., ��-r_ ãrio

°

'-Ait.' 59.'i propagapdJ 'el'eitoral,no r!ilH; e na teleYisão ., f�i��,11:'e�ã
. · grá:'tuitó,dfs'tribuicfo ·igú'àlmente entre todos os Partido·s:. ·' . . ...' i ._

rd
Parãgrafo _t}nj.co. É _proibido qualq1,1er propaganda eleitoral paga, atr;�v:�i;
.do rã
•
e •. ·,.
.'
dio�' te-le-Visào, j.ornai's e ºrevistas·:.·. : .
·
'
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Art. 69 A Assembléia Nacional Constituinte será instalada pelo Presidenté·�o
21 �e. ab.ril
T;ripunal Sttperio::- Eleito:ral ,ua Capital <la RepÚblica,no d.ia
de 1986.
·.:
!
!

• "j !: i·� t} '

I
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•

_,!�

) .�

Na.cion.. 11
-Cor:sti;tt:einte elegerá entre .seus memb'.t"l:>s';=· a
Mesa
.,
, ..
: ! .,,
, · :!
.· . . '. . , ... ,
, ,�
ijracioaal Constituinte delibe-ra-:i;á. sobr.e-; o ,prazo, de se\:l i fun
:1 :!:·; l".c•i:r--.
promulgação da nova Constituiçào.1 ,..
n�1,::i c,4,;J •L:Z,'?-:i R�a-Liza:r-s�.--:-ão, eu: 15 cle novembro de 1985, e:Iéiç(Í-es· ·,em t
; o, dos ·bs 'muni
·:-cf,p,io!a'., P.i:L.r%composição d� Comissões Consultivas Municipais encarrég·ada'''<ie:·'f0t-=
!11Ular,em nov:mta dias ,sugestões para a elaboração da nova Constituiç-ã0\ :-' · ·:·
··· : i:
9;��-�sªs;,, propos�ç��s _; serão enviadas diretamente �.. Mesa Diretora da- · Assem:
! . :.
-9le;i.a N9c-+0néiÜ Constituinte.
·
por
§ 29 A regulamentação das eleições de que ttata este :arti'go -�erâ feita
.1,.
·•
'' .
'='i;i compl�JA�liltar •.
.· :·;
1
. ibunal Súperior Eleitor�j �xpedírâ as'' i�st_ruç�es co��Í�m;� f�re� â
Art. ai;>· óTr
realização das eleiçÕee previstas nestâ.'Léi' para a Assembléia Nacional Consti·1
.. ,.
tuinte.
.·
,
r .; - .t
Art. 99 Revogam-se os artigos 87 a 89 e :155 a·159 da Constituição
Fed�ral,
1

:

}•

§ 19 A Assembleia.
, iretora.
D
r ; r:1 : ·,·ir: ... !; �, .
. ;·•. I _,.§ 2R A, �s-s,tj?mblêia
cíonamento e data da

1

.,

..:.f.., �

j

1

•

•
••

·<1

bem co�o a Lei de Seguram.ça Nétcional ·(n<?-7.:170) ;,Lei ·de Greve (n9 4.330} Lei de
· · . ·· :t
Imprensa (n9.-1 �.- 250) e Deereto-Lei n9 1:I:.632,
1

,

•

-

•

... 1

j

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrãrio,entrando em v�gor �ste Ato a
·, ·
·· ., ,·r
partir .da ;,s�a publicação.
•

,!

EMENDA N9 3 {Substitutivo) - (Floriceno Paixão)
:

1:

r ', • •,
�. _; :

' r l•

• •�

'substitua-se a proposta pela seguinte:
J

'

1

. ..

r

.) !

•• 1_; •• : J !

v9,c_�cla -� A�sem:bléia Nacional Cqnstit
- uinte;lri�-re' s'obE;râ'na e·exclu
. :A:i;:t. 1_9 .f 0cor;i
1
o
.siva�que
·"s�r&
r
ritório
nacional,no,
,dia· 26:....S-1'986;.W
, ; ,,·; 1 ·. , ··
�l�,iti,em
todo
o,
.
.
te
·
,
,,,

-t

,o

Í.

I

•

•
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•
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1
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Art. 29 A Assembléia N�ci'onaf-··ttónstituinte compor-se .:.â de repres'entantes d1.
tema p;x;o_porcional,pelos Estádos·,peló Disfri·t:o Federe.l
povo,.�.�eit.os segunde: o ,sis\
,
· tos Territ:Õr:i.os·.'
e pe
.
: 1 .
.., ! ·: ,' . . :
,. ,�· .
§ 19 O número de repre�entant�� co�stituintes serã, �i,.x�do p�}o. 11',rribµnal SuP.�.
rior Eleitoral,em proporçao ·que'nâo exceda a um para cada 250.000 habitantes s
até vinte me�bros, e;, é!lê:m..,t���p,e l�mij::e_,. µm,_para cada ..350.000 h
· i:ibttantes.
,. ,
!
•
., _.
l .,
! . ..,�\' . .
-§., 29 Os� Estados 'ê' Territorios:,sãlv6 .Férrian:dó de .Noronha,com me-nps, de 250.00B
· ·
�ap,i,tantes,t�rfo:>: 'ÜD1 itepresentani:e consdtuinte. ' · · '
f·�.
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: ' •• '
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Art. 39 f livre a qualquer cidadão brasileiro,concorrer às eleições para
a
Assembléia Nacional Constituínte,desde que elegível e'indicado•pbr partido polI
tico registrado ate 30 dias anteriores à data fix�dª·P;�ra o registro de cal'lc;li4i'
tt·ras.
· § 19 Ficam suspensàs: � ...
..\:',
'

,

:

• •
•

j

f

• .

1

.··, ��

• ·.,t:

...

I - as prOÍbiçÕes., constitucionais e.. legai� de :exercíeio de atividades _políticas partidárias:
.
. , .,
II - as exigências de percentuais eleitorais mínimos para a representação de pa.E_
tido político na Assembléia Nacional Constituinte.
Art. 49 � facultado,ainda,ãs associações civis e sindicais,ou coligações des
tas,que estejam devi�amente registradas na pres.e�t;e·:.dat'[a:.,e que possuam i;solada::
mente ou no seu conjunto, mais d� i·.5 •.000 associac;\o� itleg!18,f;iJlar candidatos,em númc
ro não superior. fi:�l;,ql.\� é licito aos parti4os� c·:··u .. ··· .. ,.. i.' 1;
§ 19 Os candid�tos.institucionais serão escolhidos em assembleias gerais, pu
· ei;itH:rã 'seu programa básicõ
blicamente êónvoêálUis' [pb.ra este fim,a 'qual:: tambetn·d
· ( ·
de Constituição e aprovará as coligações! ;
§' 12<?"·ó· tggf�tr8''de ::c�ndidaturas instit;ócionais será réq�erido ao Tribunal Re
gional Eleitoral atê�i:l_ílmesma data fixadi'·pa:ra o registro ·de. candidaturas parti::,di;ias. ! , · :•. ·1.:·'1· ii·-,.; .
,... ,
··::,..•,.;
<·§:·gç·Pará·fíni\�e ãpUração e aproveita��nto do quocientê:eieitoral, os candi
1
dataá' regi�'.tradô��)�éH·,·- 1:rsêlis de eiitidades dvis ou sindicaís;of r ·coligações
:· 1
tas,serão considerados como pertencentes a uma mesma legenda.
.
o1 1
:-: :i:· Art: 59 0 ='ttibunal Superior Ellitoral expedirá instruções · �dmplementares para a realização das eleições ã Assembléia Nacional Constituinte.
· . ;À'rt. 69 A Assembleia Nacional é�nstituirite· reunir-se-á em Bi;iisília, na sede
do Congresso Nacional,no dia 19 de julho de U86,ãs 9:00 horâs,'sob a presidên ei a do mais��qoso de seus membro��para a posse e eleição da mesa diretora, que
s,era imediat�t;n;e instalada.
. ..·
.
;.. 1 _

crJs

1

•• ,,,

-

'

_,. ....

§ lQ Nas primeiras sessÕes,a Atsemblêra aprovars"séu cronograma de
g���fixarã data para o término de seus trabalhos e deliberará so�re·o
--rio eleitoral do ano de 1986.

ativida
calendã-

§ 29 A Assembléia Nacional Constituinte igualmente fixará na mesma oportuni
dade a data em que a Constituição Federal deverã se:t"·posta em referendo popular.
8
§ 39 As reuniões de plenário :�::de 'toní.issÕes serã6 publicas e permitido 'o ·�cesso dos q:rn�o.s de comunicação .social..,.·
.
Art. 79 '-N.pÍic:am .:.se aos repres�ritantes
constituintef
·direitos
e
prerrog�ti
·
·... c'r
.
.
,
·, .,.
·
.�" :
: ,
�
..,.
VaS dos memores do ·Congresso Nacional. ·
, . ;
Art. 89 Ate 30 dias· da data fixada para o referendo popular,a Assembléia Na

�s

�

,

1 .,

1

•

.. f '

cional Constituinte aprovará a Constituição,mediante,dois turn-0s de discussão
votação,pela maioria absoluta de seus membros.
l

e

'

da
Art. 99 O Tribunal SÚperior Eleitoral promoverá ampla diV1:J,l,&.�ção do tex.to
,.,_
_Cons tiitfuti-ç:io ·Fê�é'rálW@ Ié'xpedi rã ·instruçÕes regulando r-a rea liz'éiç 'ão e apuraç_ao �o
. :r j ,: i
-··.lI'ef'éiredclo•:ipop-tilar.
J d.t;;.,
. r; '). ! i: :!.) �-,: !
Art :· 10.�r;A Ç,,0nstitti;49aQJ/.;f�deral sera promulgada pelo referendo popular e en··
trará em vigênêi� )lO qi,a. iined4,atQ" à publicação oficial dos sehs resultados.

�-�J.a

Parágrafo {ínico: Caso o texto inicialmente elaborado não
aprovado p.ela
maioria do eleitorado brasileiro,a Assembléia Nacional Coristffointe voltará
a
ae reunii;-T iE?.ªra elaborar uma nova ,,Const�tuição,que será novamente submetida ao re
ferendo popular:.: , , .-

EMENDA N9 4 (Substitutivo) - (Nelson Marchezan)
'

.

Substitua-se a propost� pela seguinte:.
.,... i.
r
t. ·1 � '
•
, ,.
"Art.
Fica convo·ctada a Asse1nbléia Naceionai Constituinte,HÍV·re, soberana e
eJ.C�lusiva,que serã: eleita,em todo o território na�ional,no dia 19 âe junho
de
1986

·t]i

ArL .. 29 A Assembleia Nacional ·C.onstituinte compor-se-ã de representantes di
retos do povo,eleitos segundo o sistema propo:r�ional,pelos Estados,pe1o Distri::·
to Federal e pelos Territórios.
.·

§ 19 O número de representantes c;o,n,s.,t,ituintes será fixado
pelo Tribunal Su
perior Eleitoral,em pr� porção que n_iciv·��peda a um PAfª cadé! 250.000 habitantes-;
ate vinte membros,e,alem desse limite,um para cada 350.000 habitantes,com o a
juste necessário para que nenhum Estadb tenha mais de cinq�enta e cinco ou menos
de quatro representantes.

§ 29 Os Territõrios,' salvo Fernando de Noronha, terão dois representantes co�
tituintes.
,-; ··-

f'.,t,

,... 1,

� t ••

t

Art. 3Q
livre a qµaiquer cidadão bra;sileiro. concorrei:-::Ãs·•f,!leiçõe� 'para a As
semblêia Nacionat Gonstituinte,desde que elegível e indicadõ por"'partido poiítI
. , r·
co.·

.• : . !' .

. ,.

§ 19 Ficam suspensas':

.

'i
' �· .
· :... !.

o·.:'.

·i

f •
.
- as exigênc:i;·a� de percentuais elei torais mít_1i �9�._r-p,ara-. a represei::i-�.ação
de
I
·':,· ·
·
,., .,'
partido políticd'·n.a Assembléia Nacional ConstiJuit_1t.e;
i
II · -·· QS pràzos Je·· filiação partidária, para ó' r�gistro, de éanôidatúra por partido ·póÜtico; .,·r'
III - as proibiçÕes,constantes de dispositivos �ótlstitut�oR�ís
E?i 1�.gai:s,do exer
·: !·"· ,::·
·
.,
s.
cício de atividades pol:Í'• tico-par.t;
J
dãri
... , ,.
çi
' �.
1

'f •

'.;; '.

:;'.

•

§ 29 O Tribuhal Superior Eleitbràl expedirá Instruções Çomplemen.tares para a
realização das eleições à Ass�mbléti
.i
. ;t Nacional Constituinte/ ,1

i :

; , ..

,ri.:A'11t. 49 A A�!�embléia Nacional Constituihte re��ir--�e-á em Brasília·;i\�
sede
do Oorigr�s�o Nacional,no dia 6 de julho de 1986,às 9 horas,sob ,? .Presidência do
representante mais idoso ,para a posse de seus membros e eletção . :da; Me-sa, Direto•.·
ra.
\ .,
•
.

.11

§ 19· A-•A1ssembléia Nacional Constitúihte fixará data para o término- de
1 •
trabalhos·.
··,

seus

§ 29 -Aplicam-se aos representantes constituintes os dire�tos e prerrogatives
dos membros do Congresso Nacional,.
,, . 1 :
Art. 9g,.,� Assembleia Nacional Constituinte,na data que fixar para o término
de seus d:•abalhos,promu�garã solenemente a Constituição depbis de' áprovada me
diante --do'is turnos de discussão e votação,pela maioria �b.sq_lµ�a de seus membros.

;;

I ;.• '.I '

• t

\ .1-

•

�·

Parágrafo Onico. Na mesma data se considerará.-d:issolvida e·'!extintós os;manc.1
·
·
r·
tos de seiJs membros.
1 '

....
i:,

EMENDA N9 5 - (Pedro Colin)

J .•

1

. Dê-se ao art. 19 da propo.�t.j-,a- seguinte ted�ção:
..

. .,

"Art. '19 Os Membros qa, .ç;mara dos Deputados _e do Senado Federal,eleitos em
6 de,.'setembro de 1986 ,sen prejuízo de· suas atribuições constitucionais, reunir
se-ão unicameralmente,em Assembléia Nacipn�l- -G�nstituinte,livre e soberana, no
_,,., ..,
dia 1� de fevereiro de 1987 ,na sede do (i:pngtesso ·Nacional. 11
:
:_:
..{ 11 ,; j -.
EMENDA N9 6 - (Gerson Peres)
. ., , ,·
ç. ;
Inclua-se no artigo 19 o Parâgrafo)in�co - com a seguinte redação:

.

'\

'

"Parágrafo Único. Com a instalaçãoip� Assembléia Nacion�l Constituinte, fica
rãa extintos os Partidos Políticos �d�v�riq.o?•atê o registro e 'fdricJonamento de no
1
vos .. pattido_s ,os parlamentares reunirem-se em blocos,sobre cuJa i,rganização
e
atívídadé disporão,em ato próprio� as Mesas d9. Sepado. Federal,da Câmara dos De
putados,das Assembléias Legislativas e das Câmaras Municipais."
.:·.

1

t U'{

�

1

•

EMENDA: N9.ik- (Manoel

•

C�sta Jr.) , .,.. Lr:. 1.
Acrescente-r$� ao art. 19 · dç:1 Propostàtós'·parãgrafos 19 ao 12Q e,incluindo-se um
art. 29-j:i;enumerando-ie ..0s ,�t;ua.is arts� 2Q e 39, respectivamente,como arts. 39 e
_4Q
. " ''
•
·
'
.
· '
0
"Art 1
:•·
; ...•
1
§ 19 Integrarão a Assembléia Nacional Constituinte,alêti1\fos depµt�<;los .e sene
dores,constituintes eleitos após índicação,previa de res.peativa�:cari<;Iic'i?-t:ura fe"í
ta pelo eleitorado em documento,contendo
·a: ..assinatura,o -ntÍníer0 'd'ó titulo é ' a se
·
ção, .e�ei;t oral- ·do :indh:!��te. .r·
§ 29110 nú�ero mãxim:o de candidatos extrapartidãrios ..ã .A.sserli1Heia .· Nacional
Constituinte serã, em cada E$,1;�4o,Ter.ritõrio e no Dist�ito Feder�Í,igual ao ·do
, 11:;l '
_
••
• •., J _ •
·
· ·
,
bro da JtrP.resentaçao extrapar;iJ!dana .. ·,
.
§ .3.QdCada Estac,lo e Território e o Distrito FElderal te·rão a ·· seg�int� represen,
tação extra�art:idãria: µa Assembleia Nac�oual Constituinte;-�': t�'J � · '.:,:.
·
.
I.
Amapã; M ãtô _Gross9,'r>1.o sqi, Rondônia, Roraima ,,�;_s.�:;gip-e .. _ ..
repre-·
)} t •
r
·" ·
.
é _ante;
�f;,'P:,
·
, 1 . :J()<
·
:,
,
,
,9,,.9'·:::
."
.
.,. :> r. i
- Al�goas, Amazonas, Esp1.rii:o .Santo, Piauí e Rio Grande do. -NG,rte., - dois re
II
I : ·; ·:
p�esentantes;
III - -Distrito Federal� Maranlnão,� 'Parã é Paraíba - três representantes;
I

.

, ,il

•,11.

-

•

1

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
\

'

1

1

um

-<:�·8ic'f1.,

"

1

IJl

•

•:,

•

, ,

1

IV
V
VI
VII
.. , VL1-I":-

..

'

.,

Ceará, Goiás e Santa Catarina - quatro representan t es;
Pernambuco - cinco representantes;.
Bahia, Paraná e Rio Grah<le do Sul - nove r�pr�sentantes;
Minas Ge;�i� e Riq de Jarleiro - quinze. ,r�P,�ésentantes; e
· ·
sâ:6 _'Paulq � vin te representantes ...
, ; ; :.-..·:u>: , .
, ;11 :

i

·.• · ..,§ 49 Ã vist a do pedido d� t�gistro de candidatura feito pelct:��ndidat o extra
.
I. ••• pa·ttidârio, o Tribunal Regional Eleitor al, observado o dispostp pos,,,J.§ 29 e 39
deste artigo,concederá o registro aos candidátes,,:� 1que em cada t:stado,Territõri.0
do'1 'é'O:i:po eleitoral
ou no Distrito Federal,obtiverem o maior número de.,�po:i,.-amento
.. ·' ·
respectivo.
, ..
§ 59. o P�1:LZO ,..ª� :.1,ttt;a.1ªi. 1:1º 1Tri�un�l �7��� �r-�t;.i&or al,do ��-d�do :?e registro
- I\
.
de €J�n<ll
i\19,�nal Superi.� i&1?é'i toral nas
_ :,dat��s. :x�r�11 ar,t,1q1H·�a: _i:Sera fixado
Ins:trú�ô'es d1e· st1nad1:J,&. ;a, \l'�gulàmentar as ele1çoe·s de 15 de novemJ:>rp .de ·1986 •
• § 69 A e .e_iç,ã� ,d�;_·-�idatos exttaparti:d�;i�.�' :·f��sembléia Na�tbhal Consti�
·'
-. ·
. l :•
; \I !' ,t:\Úátel r�:�-�r- ae-,a 't<? t<tl-1� 15 de novemb�o dr t9 8:�.r .i •
� . �:
.,rj
consider·àd�s''éleitos par a
Ass�mblé'.i:áLNAéionál c��-�d:�ui�te, em
· · cli'da ·�stado, Territórió �-· hã Distri t o Federa.l,os c�didatos que :obtiiV�r�m o mai0r
·
,· :,m ,·,
número de votos.

��-tq .

ª

ê(�i����w;.}�9
<"

1

•

'

§ 89 Os candida t os, t.extrapartidários que não lograrem obter númettf cfe sufrã-gios necessário ã elei��o para a ,Assembléia Nacional__ Çonstituin te,:,:s.Ubstií 'tuirão,
ou impedimento do tÜul.�r.:
na ordem decréscént'ê1 da
' : os ��i t os t no' caso da
•
•
·
--::vi,
vo.t,.a§i�I\ recebida ;''
1 ,
.
p:-,
. -;;:
'1 ' 1 '
§ 99 Os suplentes tanto de depu tados e senadores quanto dos cons t ituintes ex

vaga

trapartidârios,somente assumirão o mandato de cons· t ituinte nos casos de vaga ou
de impedimen to decorrent e de doenç a que torne impossí:v,e.;t. o compare·ciment o do ti
tular.
,,

§ 10. Aplicam-se aos qmdidato .s,;:exnrap
artidârios ã As� .embléia Nacional Cons
0• à.' ítrelegibilidade aplicáveis aos candida
v
os
: ,t :í,tu!nt� os mesm?s preceh9s_ reliitti'
.
·tos a Cama1ra!i dos•tbeputados.

§ 11, são inelegÍv�is p�ra a "Assembléia'Nicional Gonstituinte os dói���qdo
res, V .i;�e"l"©oWfüado_ res, Minis_tros dêi1EÍ!ftadq, Secretários de Es·t�do, Pref�:i�ps e
. }'ice-:J?Jt'ai!fEpi.�ôlsJ,n.p'resid,entes, Superitlté'hdent1ê � ou Di.re t ores de ·órgãos- da Xàmlnis
½+.ag�fÚltlitlM\ Dire ta ou Indireta , incluídas as Fundações criadas ou man�idas:
_ dop .dos .ç:argos ou funç-· 3·es no
pelo Poder Público, salvo se afas t�
· prazo der,um0\ln0
·!l !.· '
: . P
.
an terior ao plei t o.
. '
t
•

. .' Aíi

•·

I'

'

t.·

§ ,1,2·. Os mandat os dos De.legad�s :,,êx t ra_pahidâri;s' )â Constituinte de que trata
e�ta;emenda se 'enderrarão com a pro,mulgação da Cons t ituição."

.

�·..

· ·-

'

Inclua-se como art. 29 da Proposta dei Emenda- ã Constitu:j.ção
n9 43 de 1985 · o, ·se
.
guinte dispositivo, r�h�merando-se os aêuais arts. 29. � .. 3.Q respectivart1é·�nte,como
· ·'
arts .. 39 e 49.

-ª

"Art. 29 Não se COilfederã o registro de cand�datur� P.ara
câmara ddS n·ep�fa
dos,,ou para o Senado Fe_deral ao mesm0, tempo ·que,por índic_açao extrapai:tidãria-;
para a Assembléia Nacional Constituinte" .,:_ , .
. , .

EMENDA

Dê-se

.':

N9 8 - (Hermes Z aneti)

ao art.

39 da pro�o�ta esta redação:

l

:..·

'.�1�i�?
•

' 'Art • 39 O Proj��º d ConstituiÇ)ã� serà' debàt_;do 11<? curs� da �r.imeira
.
.
.
Leg1slat1va da 48á� ·Leg1.slatura,co$�derando-se apro���o • .apos dois 1 turnos de di�
cussão e vot ação;;. pelo voto da maioria ábsciluta dos memprqs da Assevibléia Natic
?.c1!
· ", .
nal Constituinte.
, �� r:
§ 19 ApÕs a apro�açãp a ant�§:da promulgação,o projeto serã submetido a
um
plebiscito sobtte ás�:qties tÕes que, embora rejeitados tenh� recebido o voto a fa
vor de, no m{nimo, uma terç a par�e dos ���os da Assem1i1.-�ia Gonstituinte.
.

7

'1.'�)G.

rrG.,

§ 29 O plebiséi.to s;era r� alizado deri't!ro de cen to � vinte dias da data final
de votação, conftirnie in'dt
' ruçÕes a serem·· 15-aixadas pelo Tribunal Superior Elei to-,J;,;
�· :·:
ral.
•

. .. _

·

..

,

§ 39 As questões que submetidas a plebiscit()), forem nele -�P. rovadas ·serio re
visadas, em turno único de discussão e votação pelos membros 'da Assembléi a Na-:cional Constituinte, para serem inc_orporadas np tex to da.:Constituiçãor
. ; �1:1

1

:T

EMENDA NQ 9 - (Leur Lomanto)

Acrescente-se à proposta o seguinte artigo:

"Art. 49 Nas eleições gerais de 15 de novemtro d� 1986, o eleitorado serã con
sultado se aprová ou rejeita a implantação do reg�me parlamet).tarista de Governo
cabendo ao Tribunal Superior Eleitoral dispor sobre os termos em que se efetua
rã a con�ulta."
'

EMENDA_N9 10 - (Jorg� Uequed)
Acrescenté-s� à P�o�osta

.

o seguinte artigo:

: :

"Art. 49 t concedida anistia ampla,getal e irrestrit:p a todos. os que
foram
punidós,ainda que administrativamente,etn virtude·de .legis.1.ação revolud.onâria ou
. , .. J
em de·c orrência de atos derivados. de motivação política.
· . , .
.
· § 19 A anistia alcança a todos independentemente da data em que tenha havido
· a . punição, transmitindo-se; !=ill caso de falecimento ou desaparec�1ll'.e.nt:o,aos.. her-·
deiros a reposição patrimortíal devida e não prevelecerão as transáções ou aleza
·, ·
çÕe� de renünci.a de d;L,rei tos, prescrição ou decadência\
§ 29 o· anistiado civil ou militar, será reintegrado em todos os seus efeitos
como se jamais tivesse sido afastado do serviço ativo.
·
·
;
· ·. § ·39 Os · servidores civis' e militares �ue não ''.desejarem p����cer na . ativa
reserva ou reformados ,c0ntando-:--se.
O
serão aposentaâ'os � transfer'i'à ç,s para a
tempo de afastamento do serviço como se efetivo fosse,para �feito .. do cãlculo.·dos
inatividade ou pensão. 11
proventos de
.. ;'

(Domingosr1�onelli)

EMENDA N9 11

r[:

;

:

:.

Substitua-se a· Proposta pela seguinte:
Art. 19 Ficam acrescentaq.os os segui��es q:j.s_positivos,que .serão devidamente,
remunerados ao Título V,q.�$ ',PisposiçÕ�s ·'·Tr���i,tôrias ,da Constit;uição da RepÚbli_
ca.
"Art •••• - Realizar-se-ão em 15 de nov�mbro de 1986 as eleições dos repre
sentantes do povo,integr9ntes da Assembléía ·_Nélciqnal. Constituinte,que se reuni
· no .<3.e.correr do ano de 1987 na; se
rã livre e soberana,de -rs de· janeiro em d'iante,
·
de do Congresso Nacional!'.'
·: '·'. '..'.':, · · ,.
, ,:
:
'
.
§ iç Para eleição dos Constituintes -da ·República, que s·e can_dl.da·ta_rão .a�ra
vês dos Partidos PolÍticos,serã adotada a mesma proporcionalidade prevista ·para
a eleição dos representantes do povo do� Estad9s,, dos Terri_tôrios e do Distrito
Federal no Congresso Nacional.; .. · · .· .--�·- . :
,. n ,
...
§ 29 Os Constituintes da ·R�pÚblica terão.?S mesmas prerrogativas, inclusive
quant:'0i a
imunidades e remün:�ração, fpncediàas �os .P.ep�-ta�os, Federais,enquanto
permanecer em funcionamento a Assembléia Nacional Constituinte.
;

Art•••• - O Presiaente do Congresso Nacional instalará a Assembléia,-Nacicnéj-1•..iConstituinte e dirigirá a A Séss�o .<i�é, elegerã.'.� ·se,u Pt;�sidente •.,,
•

• �, r..

1,.f·,., .

•

-

•.. ;�.

.

· 'Art • ••• - O Projeto de Constituiçâo-a·ser elaborado no'decorrer 'do ano
de
1987, pelos Constituintes da RepÚblica,depois de aprovado,em <;lois turnos de,Ais
cus são e votação,pela maioria da Assembléia Nacional C'onst-'i't:uinte,serâ promülgã
do por seu Presidente.
; , .:
I

§ 19 Os trabalhos da Assemb_lé;i.� N_ac
pelo
, i,o n�l Cop.s.t��p.�nJ;e serão regulados
Reg�mento C:omu� do Congresso
Na��?�a1,;;
s
�af,f:�eµte,no
que
couber
,pelo
,
u
b.sid
_
1
�_ ·
. amara d�� Députadds.
Senado
Fe��ral. ,
Reg1mento ·tla- C
_ir
§ 29 Á Ã�-s�mbléia Nacional Constituinte,para o seu funcionamento,contara com
a assistência das Assessorias e dos setores admiµistrativos -�as duas Casas
do
Congre�so Nacional.
·
·
'\.
.
· :J· '),
§ 3-<.? Concluída a ela.bor_açio do Projeto sua discussão,ap·rovã°ção·: e promulg�ção
na forma deste artigo,serã dissolvida a Assembleia Naçional\Çonstituinte com o
ençerraxµento de :;;eus trabalhos por seu Presidente·."

r,.��-

,1?

! r r:

EMENDA N9 12 - (Nadyr Rotsetti)
I
_ nc l·ua:s·e. onde'.-'?�üb,�.1;:

.

'I

••

1 . 1 :�

••• 1••

• I.

.. '.

,l

.

.

,..·�

..

"Art. :g inst:i;t1�i.dó· o período - Pré..'..'Constituinte,entre a data de promulgação
desta Emenda e 19 de fevereiro de 1987,durante o qual,nas Câmaras Municipais,A�

criadas
sembléias Legislativas,Câmara dos Deputados e no Senado Fedcral,serão
Comissões Pré-Constituintt!S Permanentes, para ouvir e debater com o povo brasi
leiro suas aspirações e interesses, e encaminhar as conclusões ã Assembleia Na
cional Constituinte."
EMENDA N9 13 - (Gastone Righi)
Inclua-se onde couber:

"Art. Ocorrendo a sucessão a que se refere o art. 77 da Constituição sera con
vocada eleição, no prazo de 30 dias,para o cargo de Vice-Presidente.

Parágrafo Onico. A primeira eleição para o fim previsto no caput será reali
zada simultaneamente com o prÕximo pleito para a escolha de deputados e senado
res tendo o mandato duração idêntica ao do atual Presidente."

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 1985.

Pi, i985 �

��q�pS;fA.-.PE. )-:��1?4 ,.� c,9�$,�.��ºWÃº .,�W,: 4�,
t

e.� . , . .. .

·M�ib';b�·:··c1a :é'�ii d�f"ti�p0utàiíi,s -�·

.....

·
·
Art. 19 Os
do S�nado F�à� ±:ai�
p·f�juízo de
r
1ç 'es. cotlsti'.tu<iion'ãis:í-reunir- se-ã o ,uni catnente,ém· .Até'sembléia:"Nacio
,a.tdbüi
s
uas
··
nal Cotíst'i:tiúÍ!nt,e,l-ivre 'e ··sab�rãnai'-ri.õ dia 31 de janei;'o de ...1987 ,na ��de do· Oon
.; ·:·,··' !ii·tJ-'
, !·: •·.;; .�.r.r· i!
gress o nacional. / ,:,.:,; ·l ·, Ji ,:i.,:·1::.i r-<1.. , ,
1

;;m

t

1

1Õ

. s ident� j d e 'iSüpremo:,Tri"ounal :F'éd etal ins talitã á lí:
· A:rt. 29 ,�o i:Pt-Ei
' §sem ble:iia Na cio-·
.
·
·· 'i·,.-;-. :
- , lrt&l ' ConsdtUirtte·.,er·:ãirigirã ..ã·· sessão de eleiç�o do seu Presi.ldént;·; ·: ,,r;t'.
r•: f
Art. 39 O ProJeto d e Const1tu1çao sera promulgado no c�rso da Prim e ira Sessao
:,:ni:tll�gtsl!aôiva:i aab48ãt. iLêgislatutãJdêpois dé-áptovado,·em dois 'tt1ro0s de ,·&iscus
.
·As��mbleia · �acional · �onÍffi-�S'ãÔ:;e,:-vot<1qàó,1t,ellã···mah>r:bi abse·Hítà dos ·Membros
.
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Art, 19 O s membros d a Camara d os Deputados e do Senad o Federal reunir-se-ao,
.·na;:, S'ede dló Podê1r"Législàti'1ó{la·:pardt'.·dõ dia 3 de -feverêito âe '1987,· el!l 1 Assem
'.
'.r ·,'1·
,
,., .. · ·.,,
:· .. · ... !·
,·,··
.·,.,
' bléiaNacional ConstitYinté',· ,, ·'· ;-,,
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§.. l:� 1�hBo der ·IIeMs tati vo,a -Oàmai!â-rdos·,•Deput!'ado s e : o Senad q -FederaPn6 'pÉiríod o d e elaboração d a Con s tituição c ontinuarão :ctomisuãs competênc ias córis tituê:i:c,a
· ... ·, ,l
.-µ_ t� �'..:·'' .i. .-: ··. �': "Jí:)'i:: f,J···.,c'·ti.i t..·� >?. .,.,;,_, · i :._,
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. '\tiC§ 2,9 A �Sêssão

de

instalaçã6Jdl1ndi e1ei��fo .:da: respecti"li'a Mes a;serà
c , t:e q��a�s ,�.
l����'l }�

;..J?.�tiº c9n�f���,�,S,Fª :�n<3� �-\?::'.

presidida

,IM�1�� w,

§ 39 Enquanto não for escolhi do o Presi d ent e,não se procederá à apuração 'da
b
d m
i e-.Pfe�iqent�{l ·e q��tro · Se cretâei
g ,
r
.-,�,! ?:�?. P,� fl, .,?,,� , :, �/t Sª'f ?.� ,.l,l . $_� �1i :. 1 �<3�� _;� c,
't'ros,numerados de um a qué!�rq.,j · ., >. .
1. J-' < L, • , _,., ....,·1 :
""I ,
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rã
s
i
o
a
9
s
· s �ç,�s ;-�g.im
_ eE_
�;�gunq?,:�
: rc ,},4 --:� .• ,i�, �f.!bt���lq� �I?-�� ��'3� tjf��,�f,r, �u,nc�. �
. .·
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ª
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\�1,
t
4�c;
,
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;1, �q�
:_; �1· � ��.�!-,��-)�P.tº�11'i':�l ,111tJ� w� � :P,�p�?, � .���s,
çao cfa .�,�<;;·r·-!·;>: ,,.,
·.•tr:. 1.: � ·:···�,, ..1 1-�.;.:t:·:·
·.L
_. _
,]..
.,.;,.;
. '.. . a t':, l!:
•
l
n
C
c
ituc
à
t.
�q ! , -�'1;g �s tq�s,_.pe�os �
)��:,��-º: i�:,it�� ��-fr?;;hada,1{ , �.q����:�? <;:>�$:;
·Av 1I;"
:J?iiy;�l; �:1r1Pe�1;.9r, ,.fiob.
de'r:·�' Exe cutivo � Judi c 1ano e por e ntidade s d e c l��:-�e.
· re
materia da natureza con stitucional.
•• ·).:.,;e�- :r·,_;:;r::.; · . . e.._ ..
_
... i; � :): .f }· ,. j j;r1u- ,.,·J1.1 t
'Art'� ·39 lf.s -proposiçoe·s ·"de natureza constitu cional serao su�rq.�.tig� s, !é\ -v.ofaça,o
em turno único, consi
.ria absoluta dos
. d eran d o-se aprovadas quando· obtiverem a , .maio
. e_;,.,·. O ·.e. _,·.
.y.o½.QSJ.(dft.?§.·f�•o.s),d'
r · ' :.! ·.i,"·
·
<l>·'Oom.gre.s
s
ó
Nacional
'
t.
' ·curso -da la. ·sessão�
"Ârt'. 4�;;0 Prcije'to de Co'óstitui ç-ãà
prom"ulg�do no
l:,e
.
gislativa da 48a, Legislatura.
·
i''. 1P-a-tágr afi:i J1tii'cfo1 · À� Assembléias· Legi�lati;a� p� ómu;lgarâ��i�, sµ��; ,dçrai,titµi
· t·
.
1
·
'
1 c;nfo
.. d.a,Ç9.ns
oitentà díã� contado� �.:P;�rFir d {l prpmy.lgação:
no1
tituição Federal.
'
�
,:
� 0 ;, ...'. _..
,• - ,.- ,.· . •; . ' "·· í
:
·
'
e às ' Assemble}as:;L�aitlatiYas
,'Art. '. 5Q 1ipl1t'car;...se-á à"Cttmará dbs°'b�putadôs
prin cípio majoritário nas eleições de 15 de novembro de 1986.
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Parágrafo Úni co. g cond ição pare- 1.Ãpo�er córi córrer à essas �leiçÕes estar
c andi d ato filia d o a p artido político.
. .. :·.,
,,
, ··

�ff:'?,

o

Art. 6� �or o c�-�-�ão-�1� ..,e,ie�ix�sl
1 ,? :de , rtqV.(?.;mbtio <i:·1986.'!erã ·realiz.�da C<2!1
:sul:ta popul:ar
a -��� de .q_ue _os ,.el.�/L�?.:re�-. r� spc:m��éill) �traves de ;cedule1 - pr0.pr i&s
.. .t
forneci das ·pela Justiçà Elé'ítoial, as seguin�es.. per;gun.tas . ..
•
•
:
,,,.::.:---( ,, i': \
::J:J..r..: ,.
·"'··':<I
..
p.t'e' d8. �rP..H�t:J,Sa, dev.e: s�r-;d e qt;ta�·t'o ·. ou \cinco -anos;
l)""� · �ndato do ,'Pr�s1,4�;
.
:
·
·2 O Poder Legi slativo deve ser bi ou unicameral;
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•c:;,J), P:·;J;e,g�me '.<teve $e·t ,prcesi d enti!-faalr' o'u '•p arlainerlb1r. " ,· _
·
·
.
º/��a�tiàs/p �1lti co���durante a'
·; .. iü.-t\:}f�i
panha elé1.iota1·'ae· 1986 âivulgarno amplame nte que.__ os �embros �o .. fgJ;u:r;o P.o��r L.!:.
t�+\�Sb p�d �r,�s :;�9.n�tj'tuin� s·;�·s�r���:e��.?.�'},7--i���-;�-�. oJ>je�iv()�c.:'da ,: 09PSU.!_
� .. ,
. , ....,.u,
·
ta formulada.
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gtl ntiê:: E, '· " '?.'" "' '1'
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Art. 19 sã� sonvo cad os para o _19 d e março de 1986, e��!çÕeA.,J��. tp.4q. -·,O J?a{s ,
para a compos1çao de uma AssembleiaNa cional Constituinté,un'iê·ainerát', encarreg�
da de elabo rar e vot ar a nova Constituição do Brasil.
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Art. 29 Para as eleiçp�·� :·de qtle cuida esta Lei pbderao,alistar-se como elei. • • completos�
,
toz:.fs.
cidadãos.'
bràsilefr
ros coni,b..o . mínimo,
, 1 : 1
•.
::·'8 anos
,,
.'
•
.
. '
. r .-todos
.,
'
.,:. �-1 'lª os
''
! r \... r .
1
-.,númer� . -d e-:·repre�é ntantes nâ Assembléia, Nartional' Cbri.stitüint'é� . serâ
.. :, calcul&g9:?.P:\\'QPorcionalmente
\ao número de eieitores · por Estado;rtrafif:énd.6�-se 1 ••!�Ômo
.
: 0• ;, • •
patamar mínimo o atual nú,i:neto de deputados federais por Estado.
§ 19·Pali;,w;U�ar 0,RiimJro de representantes ·de cada P:artidc,·ii
' ô,'·conjun�o · i,·' do
Pais,haverâ,além dos coeficÍentes eleitorais estaduais';um c6éficieiíte eleito ,., .
ral nacional.
.. .. i'f':
.. J 1 •
:.�· '

' •

•

-

..; _' . ·:· A�t::.. l9. 0

. § 29-. No. cã-lculo do número de represehdntes · de cada Pártido setão ! �óinp�tados
,
·
. ;�bêm- 9� ��tos de legetJ,da obtidos em todo o País ,e §érão consideràí:los ·· el@Hos
os candidatos cuja votação mais se aproxime do coeficiente eleitoral dos'respe�
tives Estados.
: t

.. �! �� ; ;

:· .,q,� ..·

Art, 49 Os Partidos Políticos
obtiverem o regi;�r� �t� � data da$ co .nyen
çÕes partidárias para a escolha de candidatos estão -· hábilit:ádos á :
gas el�içÕes para Ass�mble.ia .Nacio��l Constituinte.,
, .. ,,1 .,
·e na televisão, ·far-ie�ã em rh.ór4�iº
:,.-.'Á·;J:·,t;;t\.r;;;�ª�ªn��,..e1ei�ora1;��

q��

pát�i:é!fpar

�ãaí:d

gratuito.,distribuido igualmente entre todos os Partidos.

i' \� 'i
.
?J.·:Jqar��ráfoj,JÍD/iço,,. �. proibidó:1qualquer propag·anda eleit!ór.-d pâga ab:avés 'do. Ú,
··'
,. · · ·
. .
e revistas.:
--1-�J?,,J.i�..J&visao,. .jornais
· .
·
·
Art. 69 A Assembléia Nacional Constituinte sera instal,ada pelo Presidente ck·
,. ,'1;1;i.;bHJY!} �up�rior
. ;Eleitoral -,na Capi �al da Repú�.���ª,'�º dia 21 cíl ·4br_í�. de 19
_ �p-

§ 19 A Assembleia Nacional Constituinte elege�ã entre seus membros,
a
Mes:
·' .· · ' ' 1
.,-DirE;t_9'Jt-:él�·;, ·
' ' .·
.
.
·• •' § 2'9 A Assembleia Nacional �onstituínte del�b:e:.aEâ lsobre o prazo ·de ·s·et f ': ;fl.!_0:
cionamento e data da promulgaçao da nova Constituiçao •.
:

:. •• j

. :'-.:Jt;Art. 79 Realizar..-se-ao, em. 15 de novepipro de 1985, eleiçoes em todos• os· nHmi
d:i,ios, para composi'ção de Comissões Consultivas Municipais ,encarregada cfe for::
mular ,em noventa dias,sugestÕes para • a elaboração da nova Constituição.
•,

-

..

;

l

!•;

.

·t

'

1

-

§ · 19 Essas· prop'osições s�rão en�/i�das diretamer{te �· M�s.a- Diretora da . Assem.
.
' l Constituinte.
bleia Naciori.a
!•
1

1'

§ 29 A regulamentação das ele,iç9es de que. tra_ta este artigo serâ feita:
· · ·
Lei complementar:,·
r,L

por

Art. 89 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá ás iristruçÕes complementares à
realização das eleiçÕee previst�s �esta Lei para .a Assembléia Nacional Consti
tuinte.

. à 1.59. da Constituição
Art. 99 Revogam-se os artigos _87 a 89 e ;15S
Fedéral,
·beni como a Lei de Segutança Na'ci'cinal (n9 7.170) ,.1ei ·de Greve (n9 4.330),
Lei ·d'e
·
"ImprenSa (n9 5.250) e Dedreto-Lei n9 l.632�
1

A.�:; l_O .. -�evoga�7e -�s dispqsi_ç§�s .em contrã-r;:i,<;>;entrandzy. 'E:_m v:i·�or es.t� A�r �
r. · ,·
.
: ,
r
;"::r,1· ._;·
... ·- ,.
part:t-rda fs'ui3.publicaçao .
.
,
'
'� • , :., t :r :-r ! ··)
:·) ;-ri,..
EMENDA N9 3 (Substitutivo) - (Floriceno Paixão)
.
1

'I :·, t r'

' !)• >.,: ' '!

Substitua-se a proposta pela seguinte:

, .; j
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, f: C·, t t .f j
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0 �:

' 1'

:.1
e

J t J ... !: •

. , ,Apt:,; 19
· -,·f �convocada a-Assembie·:ta:·'Nacionai": Çpfi�ti,tu:i.µ.te,li;;; s�b�ra'ôa e ext' u
.
dia 26-5i--L986·l
• · ,;; · ·T
nacional,no
s,·i.va,que ser.
, i eleita,em 't'odo o ·teiriiõrio
.
•

1 :r

t·:

, :

·:.:

'

·

t

·

�hi c�mpqi;-set�· de rep·�ése1:1,tantes
Art. �9 A. Assemb l�.
do
. la �apional
·
7
povo 1 e:le1tos; s:g1:1ndó·' o · sistema próporciona� ,_p�los �sfad��
- .B1.sj:�1�0 Federal
1 :: r •,, ,· · '
·· ·
e pelos Territorios.
. ;.-,. : rri: i:
· ·
1

.���s,'i� f'rfn,
.: : • �:;

�l?��9

§ 19 O número de representantes·,·<tons:tit:uirtt!e-s·· se:i:'â'•f.iiâdo 'j,'Jio ·t'�ib�nal Supe
ri�r �leitoral,em pra,porlão que nã� x,c�9.� ,� .: W� ,.para ca.Gl,a 45-0.,000. .:hàbitantes :
7
ate v1nt�,m�mbros, e,,· alem des.se h�ite; um_,pa�8: .cada 350;,000 :.hafü.,cantes. · ··:,
·
·
·
1
)
·
� 29 ,qs �s (�,�8; i . ;_ _ie�ritôrios·,sal�� · !er:iand� d'e Noronha·/có� m���:s· de 250.� Q:O,,
�ab1tantes,terao um representante constituinte.

Art. 39 f livre a qualquer cidadão brasil�iit,c>;,c
, onco-rr,e,:-, :às eléiçÕes para'.'>''·H�··
Assembléia Nacional Constituinte,desde quê· elegível e. indicado . �9r partido pol.-í�,
tico registrado atê 30 dias anteriores à data fixada pat-a' õ re'g{stro 'de candi<lã
tt·ras.
.. , ,·.. 1
I

§ 19 Ficam' silsnJiisas:
• i . r m11f:.:) 1

.

.

� J; :

;�l

,..

•

:

• •

'. :: ,.

f. :• ·, ·, ':
.

..... .') !

,· '

[:.

i·,'·;.

I - as proibiçÕe�:'cçmstituciõ�ais ê 1 legais de exercício de.ativid4del?_' políti'
.· . ,
• ·
•· ·
cas partidárias: .>í,.
II - as exigências de percentuais eleitorais mínimos para a representação de par
tido político na Assembléia Nacional Constituinte.
. :,

..

Art. 49 1!': facultado,ain�a.,_is associações 6ivis e sindicais,ou coligações des
tas ,qué:estejam deviâamenlf:é�rt�gHb��dÀs · rié;l é·preserttê data e que possuam isolada::me ��� o� n� �eu .. co�junt�frli!í� de « �.•000 _ éi�s.���ados,rêgi�har candi1at�s,em ·1 !,'riúm�
1
s
1
·
ro-rta0 B super1.ot"ao·1 que 1 é' l1.c1.to aos partido�;
'.':
·
}�. Q§J cqngifl��C?§ L,;-q.§iji.tucionais serão ��cg�hido� em �ssembleia� ,gerais, p�
- blicamente convocadas para este fim,a q\lal.1 t�ml?ém c;lennirâ. seu programa b�sico
.
de Constituiç�o
e_aprovará as coligações.
.
.
i •
('
! ·r"l't, ) ; a ::):''
..
· :r , . j
, • § 2c;(o regist�� g��g�p;1didaturas insti�l.:lçi�Aais será :�eqµ�i;idp ao �.#1>9riªl Re
gional Eleitoral at� a mesma data
fixada para , o
reg�stro de candidaturas parti::.- •
· · .. ,·r �· '. · ;. , . · ·· ·· .. ,
· ·· ,
·
· ·
' ..
darias�
·
·
·
·! f'· ! '
l
. § 39 .Para fins.','ª-� �p �i.�gjo e ._!;p;rov.eitameµtp dQ. q1,1Qci�nt� · e:iei to;r�l,. 0'81·G?ndi
.
dates registrados por listas de entidades civis ou'sindicais,ou coligaçÕe$r-1des
tas,serão considerados como.,pertencen�es a u� ip.esm� ,lege�d��
.
.
"
�
•
·
,
.
,
1
='"' f --. • ·._., ."r ·-�
·
l.,'
· .•�!
B'.fü! ' �-:,JSJ .r;-�•r.,;,
,
")
·
..
Art. 59 O TribunaÍ Superior Eleitoral expedirá instruções comple�ent�r��Jpara a realização �as.�leiçÕes à A�sembléia Nacional Constituinte.
.
Art. 69 A Assembleia ·Nacional Constituinte. 1.r�1.mir-se-á em:,B�,:Jsi:lia ,- ,p.a., sede
do.Congresso Nacional,no dia l<? de julho de 1986,às 9:00_ horas 1 sob a presidên '
, eia 1 do máÍ§ id0sóld�Llijgfi�! in�mBros � para a' posse· e!eleição' da ·m�sa · ,diretôrá, que
1
,...
;:
r.
·
�. •
''
.
·
·
'
·
serã'-·it!ie'd:i.at�ên�@�1�n§füU�da. ·
1
_
.
!
.. � ::
_
r' ..· � •flL . · 1 • 2 d . .- r.> .i:1, · � · ·
·
§ 19 Nas primeir�s sessoes,a Assembleia aprrvara seu cronog�am� de ativida
·
·
,__.:.indes,fixâfãtdata ·para o tênnino: ,de teus ·ttabalhos··e�deliberarã sob:te o ��lendá
rio eleitoral do ano de 1986.
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§ 29 A Assembléia Nacional Constituinte igualmente fixará na mesma opo�tuni
dade a data em que a Constituição Federal devera ser posta e�;re�eren?o�opulat
·r
-.
§ 39 As reunioes de plenario e de comissões. serão publiças,
o a,! . .. e.pe:pnitido
.. .
, .
céssó dàs 1ôrgãos de comurih;âção soéiai.
'Art. 79 àplicam-se;aos:·��presentantes constituintes os direitos e prerr0gati
; ' 1
vas dos membros do CongreS,$'0 Nacional.
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Art. 89 Atê 30 dias da data fixada para o referendo populqr,a Assembl��ª 1 Na
cional Constituinte aprovará a Constituição,mediàrit'J dois �turnos de iHscus'são
_ absolut.a de seus membros-: :
f.'.ln:1
votação,pela mai9_ria

e

·i'

·

_ r;
. tív%� ...P Tribunal S�peri?r _E�eitora! P.+Qmov.�
- ex!o da
A
. .i:ã .ampla di;7ulg�ção do ·t
Federal e expedira 1.nstruçoes regulando a Iieall.-zaçaG> e apu:m�a co
!'::
.
. ,
,·,•:· · ·
.
,
.
referen� pppular.
t'
,-�
�j,
·: Art'. ·;]!O,,, A Consrituiçao •F'ederal :sera promti�ga�a pel_o · _ r�f.�;rez;�o pop�:ç�r e en
trará em vigência no dia '·imeâiàto ã' publicação 'oficial dos seus· resuttádos.
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Parágrafo í.Ínico: Caso o texto inicialmente elaborado não::Seja- apfovado pela
maioria do eleitorado brasileiro,a Assembléia Naciona� Con�_tit;u;µ,.t� .. ,v .o_ltarã
a
ae- reuni:r,1Spál!i-a 'elaborar Jma rióva CónstH:uiçãô ,que serã novam�l\;�� �pbmeti�B; _ao re
ferendo' pôp1i1ar.
'.'�-

.
_ ) - _(Ne
EMENDA N9 4 (Substituti_vo
. lson Marchezan)
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Substi_t;u?-:-:�,� .a ,propo�1ta pe l� i :,seguinte:
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1'A�t�r ll/93:Fica: corivt>cada a· As·sembl:éia Nacio�al G\:mstituinte,l.iv��·, soberana e
exclu'Si,:va�que. será eleita,em;'toào o território· �acion.ç1.l,n�. dia ·19 �e; j1,1p.ho
de
· ·
1986
'
l
··As'semb1éia
'
·
Ar
,
<.
.
29:
A
Naciona é onstituip.'te compo.r-s�:.,� de_.J�pr .�$#ntante,s
· ·
<li_
retosrdo·.·. povo;ele'itoshí'êgundo o sist'É!ma p_roporc:j.onal,pelos E,s,t,9pos,pelo D istri
to Federal e pelos Territórios.
,§,- 19 1 ·0·, número de ·representantes constituintes será fixado . peta Tribunal Su
, .
··
2 1
p·erior Eleitoral,.em proporção que não· exced'a· a;'um para cadá 1 1 J)OO' habitantes-;
até vinte membros,e,�lem dess� limite,um para cada 350.000 . h?Ritantes,com o· a
juste ne-cessârio para que ne't1hum Estado tenha mais de cinquenta e cinco ou menos
de quatro repre·sentantes •.

5o

§ 2<? Os Territôrios, salvo Fernando de Noronha,.terão dois representantes co�
"i F i,
tituip.tes.

Art. 39 t:! livre a qualquer cidadão brasiletro concorrer
às eleições para a As
0
semblêia Nàciónál Constitúinte,desde que elegível e !hdicado por partido poií.tj:�
'
co.
§ 19 · Ficam suspensas:
I.
-. as exigências· de percentuais elei torais mínimos para a representaçao
e\.::
partido polÍtico rta Asse�bleia Nacional Constituinte;
II - os prazos de filiação partidâria, para o registro de candidatura por partido poií tico;
III - as proibiçÕes,const�ntes de.dispositivos constitucionais e legais,do exer
CÍcí 9 de �tivi�ades po,l.Ítico-partidârias.
§ 29 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá Instruções Complementares para a
realiz�ção
das
eleições
ã Assembléia Nacional Constituinte.
.
t,
.
.
:
i • Art:. 4�, A Assembléia Nacional Constituinte reunir-se-á em Brasília,na
sede
do Congresso Nacional,no dia 6 de julho de 1986,às 9 horas,sob a presidência do
representante
maisi idoso,para a posse de seus membros e eleição da Mesa Direto.,.
•
' .
· ,"
ra:
1

§ 19 A Assembléia Nacional Constituinte fi�arã data para o término de
seus
;
trabalhos.
•
·
••
f • •
§ 29 Aplicam-se· aos representantes consd.túintes os direitos e prerrogativas
dos memblos do Cqqgresso �acional. ;
Art. 59 A Assembléia Nacional Constituinte,na data que fixar para o término
de seus trabalhos,promulgárã solenemente a Constituição depois de;-aprovada me
diante dois turnos de discussão e votação,pela maioria absoluta de seus membros.
Par.ágrafo Onico.• ·Na mes'tna data se considerará dissoivida e extin�os os mandé'.
tos çle· seus membros·;'

EMENDA N9 5 - ,f(Pedro Colip)
E
•
Dê-se �o arL·,·19 da proposta a seguinte r�dação:
"Art. 19 Os Membros d·a câmara dos Deputados e do Senado Federal,eleitos em.
6 de setembro de 1986,sen prejuízo de suas atribuições constitucionais, reu�ir
se-ão unicameralmente,em Assembléia Nacional. Constituinte,livre e soberana,
··no
'
;·
dia :t9 de fevereiro de 1987 ,na sede do Congresso· Nacional."
.: J.

'I ' •

EMENDA N9 .·� - (Gerson Pei;es)

Inclua-se no artigo 19 o Parágrafo Único com a seguinte re1dação:

"Parágrafo único. Com a instalação da Assembléia Nacional Cori�:tituinte, ficç;1.
rão extintos os Parti.4os Políticos ,devendo,atê o registro é fund:.onamento de n.8.,
e
vos parti'dos,os parlamentares reunirem-se em blocos,sobre cuja ·organização
atividade disporão,em ato próprio� as Mesas dç Senado Federal,.fla Câmara dos De
·q·
putados,da� Assembléias Legis�ativas e das C�ras Municipais."
EMENDA N9 7 - (Manoel C9sta /r,)

. : .i

. �;

Acrescente-se ao art. lP. da F�oposta os parãg�afos 19 ao 129 e,incluindo-se ·um
art;:. 29,renumerando-se os• atuais arts. 29 e 39, respectivamente,como arts. 39·e
4<:j.'
.•

·it·l

''Art. 19 ..................................................·.·.,•••••.•••••••. · ·

§ 19 Integrarão a Assembléia Nacional Const
. ituinte,além do's deputados e sene. !'·
dores,constituintes eleitos apôs indicação,previa de respectiva candidatur� feT
ta pelo eleitorado em dp.cumento contendd-:-a assi' natura,o número· do titulo e. a siê,x·
1:
•
z..:,·
ção eleit9ral a· o indicante.

§ 29 O número máximo de candidatos extrapartidãrios �. Assembl�ia.
Nacionà'1
!
Constituinte será, ei;n cada: Estado,Terri'tôrio e··no Distrit;:o . Fed�ral,igual ao' dei
- :,,·
bro da representação, extrapartidãria,.

§ 39 Cada Estado e Território e o Distrito Federal terão a seguinte·represen
. · , · ·. : . 1
tação extrapartidâria na Assembleia Nacional Constituinte:
I

II
III

.

.

·'·

· ,

"-' J;·

- Acre, âmapá:,· Mato (;r9sso do Sul, Rondônia, Roraima e Sergipe,..:. um repre-:-.u(
sentante; · .
- Alagoas, Ama�onas, EspÍrito .Santo, Piauí e Rio Grande do .. Norte ·i - dois re ·i
presentantes;
..
- Dis·trito Feqeral, Maranhão, Parã· e Paraíba
três representantes;

IV
- Ceará, Goiãs e Santa Cataritía·- qÚ�tro rep�e� �ni;antes �
- Pernambuco - cinco representant�s;
V
.
·
'represéíitantes;
VI
Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul - i-{J{t�'·
VI-�,,;; :j;;l1i,na$ _.G�rais ·ie, Rio de ·,Janeiro - qüinze .. i Jrepresentántes ; ,, e
· ,·::•
:_ :IÍ 1: . ; 1 .>.i n'
·- --VtIL -. .S�o ...l;la�lQ�!:.- vinte :r:épresentante s.
.. .-:
.
' ·! 1
' ]{LJ.l, i�'ta :08
·
tp�dido d� 'registro de cJJMJaeuü·:ir�í:t6 ·''·��ít'. 6ariâicl�té,
:extra
§ 49
,,. -, ; '' ..., ., ,.
partidário, o Tribunal Regional Eleitoral, obs ervado o dis posto ·'nos'§§ 2<? e 39
deste artigo,concederã o tegistto aos candidatos , que,,em
caçla Estéildo,Territõric
11
ou no Dis trito Federal,obtiverem o maior número tie àpoiáfl\étÜ:ó do corpo ei:eitornl
..
"
res pectivo.
· ,0.1w,· . ,: ... , ·
'

·,- .�· r § 5.9. O ,prazq ,del entrada, -nó Tribunal Regional,-.E1eitótal ,. do-.pedi:do de/regis tro
.; , ,A.e ·-· �a�àiclatula. ��t:rapartidâria será fixado pelo 1i'ribünâiLI Supepior Eleitoral, nas
Ins truções destinadas a regul;amentar as eleições de 15,,de ·novembro de 1986.· ,.
_ :. , . § 69._A �t�i�?o;do s c�ndidatos ,e�trapartidãrios à Ass embleia ijacional Consti.. �uit\t;�.i::��iii,�ai;·rn�!"ã:.TJ.O,,dia 15 de novembro de 1986.
,·:,·
1
j
1
f
_
'. ; § 79 Setãé tdn$iderâdos eleito� para a As�embléia Naciorar c�d�#tuint�,:· em
cada Es tado,Território é no Distrito Federái,os candidatos 'que ôbti�erem·d.mái0r
,n�11,1ero,,de
'·� . ,, ..
. . v.otos.
'

§ 89 Os candidatos ·extraparti'aârios que não lograreni'obter rtúfiléro 'de isufrâ
..,. ;gios tle;CE;��â,r:f.. .<?--�,,e_:j,e.ição para-� �s.sembléia Nacional Cons titui�t� s.ubstituirão,
os ..)�le,;toi:; llJ . no ca�9--.da vaga ou irppedimento
.
do titular,na ordelI_l· q.�cr��cente · da
·
.
;- ·-. ;· .. ..· . . :· · . 1
v�.taç�o r:eceb�d,4. .,
:
§ 99 Os suplentes tanto de deputados e senadores :.qtl'.ánfo dos cdrist:itui'rites ex
trapartidârios,somente assumirão o mandato d� cons t;ituinte nos _Cé;l$o�ie ��� ou
de impe dimento decorrente de doença que torne impos·s ível 'o comparecimento do ti
tular.

,., Aplí,c,am-s e. ao� candj,.datosu�xt�apartidârios à As,sembléia. Nacional Cons,'.;. ::§ ;\Q
·
: - .:;:f..t.�!r;it� os tq���ç,�. pr�.��itqs ·'relat;ivos .ã ine l�gibilidade aplicáveis aos-,'candida
.. tos a Camara dos Deputados .
. )_;;.,
..... 1.. ,_,-1

§ 11. São in,�Legive.is para a .A,�.$e'!Ilhléia Nacional Gonstituílnte os

Gov.êrnado

- e -E.St
i ado, Secre tâ:iri,os ,,de :;Es,t;ado, "'Bite:fié!iMs e
i. ,,:i�s, Vice-Gove,rnq�er.es,. ijinistros -d

. ��Pret;�it�s, .,J?ireside�t;es , Supe.r:ii
. ntende ntes ou DirEitotes de 'dr-gãos .;êl.á 'Admini�
... Vi
. c
:. tração Pública, Direta ou Indireta, incluídas as Fundações c'riaclasS\au:.:mantidas,
pelo Poder Público, s alvo s e afastados dqs cargos ou funções no p;r��o.A.e um ano
• ,1
• .{ • .:,1
•
•
•
: 1
•
:
•
• • •
· • :anterior ;áo pleito. . · ,
.r -, ,.: t; ..., r.·''i._ .
:
· . ·, ,i..
cc,
,
.
,
:
•1
.,-J
•• ••
.
·:,
'
- ! :-. , § 12. o'r, __ma�d9�o�- q
_. os, Delegados. _;e»trapa-rtidârios . à ·:0.ottst
- ituinte dê ?qúe ttata
·
esta emenda s e encerrarão com a promulgação da Cons ti,taição· •.'\ -__.· ' ·,'T 1 ·:
,

J

•. ,,

, 8_ d-í!<:-Proposta d.e, ,E men�a à Cons tituiç.ão �9 4�l �-e 1985 o s�
._,,. i�i��lua-s� ..�qll}�. �+,ti•: 1 .2
; ,guinte <U..srPP>.$,l,1t1=;vo,�, ,rt�µmer
, <!i:i4'?-s e .os. ;·çLt�ai s.,. arts .- .29 e 39,1,rE!s{l>et1t1vamerite,como
arts. 39 e 49.
' :
t '
n r iíl�:;
l ' : ' ··;
t •
:� ! .! i i t". : r •
")
1'

'

_),lf:

1:

1 :;

....

1

•. :

"Art;; :2<? Não se cqn;çe.d�J'.já ;o regi-st
, ro-;,de, candidatura. pa:ra a Câmat:a dôs:' DepuU,
.
dos ou para o Senado F,ader�.lr ao meswq tempo. que,por indicação, ..extrap:artidsri-a -;
· embléia Nacional Constituinte".
para a Ass
l'i :,
;
' ·1
.''·) ! .
.1 ·1;.
'
1
.... ; t i,:r ..
:
'·'
• •• '·;� 1) !..
1
_ .�:·'.<': ' :
"· EMENDA,N9
8
(Hermes
Zanét:i)
:
··..... .
t_;f:1q,_.:,:":/•',.;··
J;,:G�!·�/
•:-;j-JJi
,�
,,;r,tr ,:Jf«r
. ,,.!·· ,.,•,i.�.•a•E. ·
Dê-se· ao ait. 39 da proposta es ta redação:
··
r

"Art. 3<? � P,roJ.•to de Constituiç
. �fü . .se:i;i fdebatido. no;;curso da: ·Primeira Sessão
·
L_egi�l�tiy? -���4?.ç1._ :)+,egis latura, qonside,rand
- o.rse aprovado;.apõs ·dois t!lit��:s; de ·a��
° 1
1
·
cus sao e votaçao, pelo voto dç1 maioria absol.uta do�·- membras1,da-Assemb!L·(? :lf a Naci..<::_
nal Constituinte.
.L
,:. r ·•• 1
.' ; • J , ,
§. 19 AP&c� a,\,?,pr.-9.vaç�o a antes.- da promulgaçao,o proj-eto:.si �iõa subnietido a
um
plebiscito sobre as ques tões que, embora re jeitados tenham· Wcebido o voto a fa
_vor de, no m{.pimo, uma _terça parte d?� me�bros da A�-�-T:��é/8r;,çpns tituinte.
fJ!:.,/f,,J•�':i:,;,.::
!,'
!JI..
i
1
l.
t�nal
2u·PffRri?'�iti5;>11.'se:rÃ-. r�alizado ,d�tr?; de: cento·' �"-<r�n:t,e fü
_ as
de votaçao,conforme instruçoes 1 ,a; s ereltl baixada s · pelo:Tribuna1. Superior · Eleito-·
ral.
/
il::.,: J
.
§ 39 As questões que submetidas a plebis cito, forém nete aprovadas serão re
visadas, em turno Único de discuss ão e votação pelos me�r,os. qa��-���giJ?léd.a Na=cional Constituinte, para s erem inc_orporadas no texto da Constituiç�or
_
.

• ,.;.,.·

.. ':. -� ??.,:
t•

I

�

..

.

:

•.

,.l

I•!:

!

-

\

'

1

•

::"

')
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'r

·

.

1
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•
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EMENDA N9 9 - (Leur· Lomanto)
Acrescente-se à propo$ta o seguinte ártig0:
"Art. 49 Nas eleições gerais de 15. de novembro de 1986, .o eleitorado serã con
suitado se aptova ou rejeita a implantaç;o do regime parlamentarista de Governo
.cabendo ao .Tribunal S4perior Eleitoral dispor sobre o� ,termos em que se efetua
.
rã a con.sui ta." .
·;

1

·"

� 1

EMENDA N9 10 - (Jorg� Uequed)
Acrescente-sé"â Propo_sta

; :

o seguinte artigo:

foram
· ''tArt'� 49 :Ê.-;pon'cedtaa ·•anistia ampla,ger/H e.'irrestr,:í.ta · a todos·.:os C{Ue
· purtiâôs,âirida �ue 'âdmi,nisfrã.tivamente,�ni -Vit'ettde de legislação tevoldcionâria ou
em decorrência de atos derivados ·-de motivação p·oIÍtica. :
; .. :
, ·
.,
°

'§ -·19 /í. ÁnN;tià alcança a todõs independentemente · da data eiinjue tenha havido
a punição, trnnsmitindo-se, em caso de falecimento ou desaparecimento,aos · . h'.�r-·
,,d�ir,ç� r@-:1 r�g�s���? lpãtí;�monial devid? = não PT;ErVe!e� rão as }t#nsáçÕês ou aie�
7
çoes d�.rent11J1ç1.a1'de1 'dire1tos, prescriçao ou dErcadencia.
,,
.
,
§ 29 O anistiado cívil ou militar, será reintegrado em todos os seus efeitos
co�o se j��� fí:!o-esse '�i�� ?fastado do s�rv:j.ço ativ9,.

· §' 39 'os servidÓres civis e 'militares que não, désejarem permaaecer na:' ?ativa
reserva ou reformados,c0ntando-se
0
seráo aposentados, 'transferidos para·a
tempo de afastamento do serviço como se efetivo fosse,para efeito do câlculo<los
prçy�J'l!;ÇJS d� . inatividade ou pensão."
•

J

:·

• · '· !

;T

"

r; ! ._.,

EMEND.fl. N9 11, ."=" iDomingos LeÕnelli),
'I
Substitua-se a Proposta pela seguinte:
-�1:·,:;Att. l'i>= ··Ffc!lm... acrescen��dbi·o� · se�uiiltes dis�bsi:t�vos·,que · s�-rão 'devidamente,
1
CoD:sti=tuição �a �epÚbli,
... ·;.tie.füünerados' aó'·T1túlo IV-;das Dispo·s:içoes T·ran ·sit0d.a-s,da
.,
ca.
f•

.,,

:

-·.:ku·.l'Alr--t;l .;�·-! - Re-alizar-se-ão em 15- de nóvembro ile· 1986 as eleições dos· repre
._. s·e-n.tan'.t'es d'0' povo,integrantes da Assembléia Na'tÜ>n'ai: · Constituinte,que s·e . reuni
:ürrgJi!l,iV!re � 'Soberana,de 15 de janeiro em diant'�,-no. :ele -correr do ano del-1987 na se
�· · ,-1 rbc<T
· :Hd'e; l:i'(!)'.,,(fongresso: Nacional.
1

. \ �-� _·i :
.
:
".: t .
'
•
§ 19 Para eleiçao dos Constituintes da Republica, que se c�didatarao

.

através dos Partidos Politicos,serã adotada a mesma proporcionalidade p·revista para
. a eleiçã0 dos·, i:iepresentante·s do' povo · dos-, Estados11 dos Terri tôri·os e· do Distrito
··,,
•· 1 •
. t�'
Federal no Congresso Nacional.
§ 29 Os Cons'tlituintes
, da República terão às mesmas prerrogativas, inclusive
-::·quant0 a
imun,idades e remuneração,. concedidas �:0·s Deputados Federais ,.enquanto
permanecer em funcionamento a Assembléia Nacional Constituinte.
·
.Presidente' do· Congresso· Nacional ins·talarã a Assembléia Nacio
·· ·, Art,' •• �,--O

,.,!

nal Cbtisti
' tuinte-,ie· dirigirâ a- A Sess:;o · que'· e'legeâ · o seu P'.resi:d,e�t·e�. ' . ' , J ·:�. ' �-' .
. _.
'' . . '
de
Art •••• -O Projeto de Constituiçao a ser elaborado no decorrer do ano
1987 .?. pelos Co�stituintes da RepÚblica,d:pois de ap7;ovado.,/�\U-�ois ,tu�os d'? ;_G!i_!
cussao e votaçao,pela maioria da Assembleia Nacional Constituinte,sera promulga
·
J ;·:·.
·,do por seu Presidente.

pelo
··,.;:,. t§ ,lQi G's r trab'alht>s da As-s:emb!léia Nacional ConstituinteYs'eirã"o · regulados
. Regimento · Comuin do eongres ·s� Na,c'Í·ó'na
· � e, subsidiad.amente,nb que couber,pelo ,
· l
'
·
Regimento"da Câm'ar-a dos Dep1:i'tados e do Senado Federal. ·; ..
§ 29 A Assembléia Nacional Constituinte,para o seu funcionamento,contarã com
· administra'tivos··das duas Casas
,. a assistênd.a das As·s�-ssorias. ,e,,-dos- se
do
· tores
·
·
.:
· C.ongresso Nacional.
1'
t;
;li:,
·
.
..
i
§ J<f'Cbncluída ª elaboraçã� do·,-��Ôjeto sú1 dis'c&.�são,aprovaçã� e ;roaulgação
, ..,nfi
_ · foriµa_. dest.e al:'tigo,será dia-solvida · a :Assembi&i:?"' Nicional · Consd.tuinte com o
., �11cerrameµto de seus trabalhos. po•r seu P·res.i.dente
1

,::1,,·,

EMENDA N9 12 - (Nadyr RoESetti)
·. (, ,·1

7,:

'Ínc 1 ua-se
· o\i:de:" 'couber:
:

l j

t

"'

t· .l. :J !,1;1r,.:f1J:-:, :�up (!·: ti· .. .
: ,,,;-.,:.rh ·,1 '\' i:-ri:: .,ff.ítJ'J r·
;). •!!':>"f!:q.> 6,f'.,; .aj,Jiut··i
•

"Art � i · ins tituido o período
Pré-Constituinte,entre a data de promulgação
desta Emenda e 19 de fevereiro de 1987,durante o qual,nas Câmaras Municipais,A�

a,
�

sembleias Legislativas,Câtt1arà dos Deputados e no Senado Federal,serão
criadas
Comissões Prê-Constituint�s Permanentes, para ouvir e debater com o povo brasi
leiro suas aspirações e interesses, e encaminhar as conclusdes ã Assembléia Na
cional Constituinte."
EMENDA N9 13 - (Gastone Righi)
Inclua-se onde couber:

"Art. Ocorrendo a sucessão a que se refere o art. 77 da Constituição serã cem
vocada eleição, no prazo de 30 dias,para o cargo de Vice-Presidente.

Parágrafo Onico. A primeira eleição para o fim previsto no caput serã reali
zada simultaneamente com o prôximo pleito para a escolha de deputados e senado
res tendo o mandato duração idêntica ao do atual Presidente."

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 1985.

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 1985.
Aos Cpmi,tê, s Munici�ais PrÕ-Constituinte das 'cidad'es de:
Angi;a..'dos Reis, Batrà do Pira!, Barra Mansa,Duque de Ca
xias, Itaguaí, Meriti� NilÕpolis, Nova Iguaçu, Mangara
tiba, Paracambi, Rezende, Rio Claro, Volta Redonda.
Encontro dos Comitês Municipais Pró-Constituinte das cidades
que formam as dioceses de Duque de Caxias, Itaguaí, Nova Igua
çu e Volta Redonda.
- No dia 28 de setembro de 1985, às 14 horas (atê as 19 horas)
- No IESA (Colégio das Irmãs), ã Rua Barros Júnior 1124 Novn
Iguaçu.
- Cada Comitê Municipal enviará 5 representantes
Prezado Companheiro,
Viemos lemb,rar a Você este compromisso. l!: essencial que não faltem nem Vc
cê nem a representação do Comitê Pró-Constituinte de Sua cidade. Estamos assu
mindo uma caminhada sumamente importante e queremos que ela dê frutos, na for
ma de mais passos à frente, na caminhada geral do Povo brasileiro em direção d�
sua cidadania plena.
Sabemos que não adianta ficarmos esperando que as coisas simplesmente a
conteçam para melhor. Isso nunca acontece. A melhoria de vida econômica, politi
ca e social do nosso Povo depende sempre da luta organizada deste Povo. Os pode
�osos. da economia e. da política jâ estão se organizando para jantar a Consti::
tuinte. Se não nos organizarmos como Povo e nos mobilizarmos, seremos mais uma
vez" jantados.
Muitos encontros de estudo sobre a vindoura Assembléia Nacional Consti
tuinte brasileira jã estão sendo reálizadas em nossas bases municipais, ecle
siais e com�nitãrias. Sentimos promissoramente a fome de nossas lideranças lo�
cais e do povo organizado,para entenderem o assunto, ficarem po� dentro do pro
blema e embarcarem nele com fê e garra. Está na hora de começar a nos estrutu-=
rarmos, para termos mais força.
No dia 14 de setembro Último um grupo de representantes de nossas quatr o
dioceses reuniu-se no Centro de Formação da-Diocese de Nova Iguaçu, sob a coor
denação de dom Mauro Morelli,para estudarmos a pauta da reunião do dia 28 prÕxi
mo, para a qual estamos convocando Você e a representação do Comitê PrÕ-Consti-=
tu.i,.nte de Sua cidade. Estavam presentes: dom Mauro Morelli,bispo de Duque de Ca
xi�s;Azuleicka Sampaio Rodrigues,presidente da Federação das Associações de Mo-=
rad0res de Nova Iguaçu; Sada Baroud David,presidente da Comissão Diocesana de
Justiça e Paz, de Nova Iguaçu; Francisco Amaral e frei Luís Thomaz, da Comissão
de Justiça e ·Paz, de Nova Iguaçu; .hão de Nijs, do Comitê Pró-Constituinte de
Itaguaí; Normando Cayouette, do Co1....:=.tê Pró-Constituinte de Volta Redonda.Foi en
..,..
tão debatida e proposta a pauta seguinte, para o dia 28:
1. Relato das expetiências PrÕ-Constitui�te de cada Comitê Municipal presente.

2. Uma palavra de síntese, avaliação e aprofundamento de dom Mauro Morelli.
3. Discussão em grupos: O que fazer como passos seguin�es,para desdobramento de
nossa luta conjunta?
Em nossa reunião do dia 14,jã foram ventiladas algumas propostas concretas:

1. Criação de uma Comissão Coordenadora ln-ter-Municipal PrÕ-Constituint�.
2. Criação de Comitês Pró-Constituinte onde eles ainda não existam.

3. Aprofundamento e integração das iniciativas Pró-Constituinte que já existem.

Contando com Sua presença e com a dos 5 representantes do Seu Comitê Muni
cipal, despedimo-nos com um atê o dia 28,às 14 horas,no Colégio das Irmãs,Nova Iguaçu. Azuleicka Sampaio Rodrigues - pelo Grupo de Trabalho,reunido no dia 14.

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 1985.

Prezado Companheiro!

No Último dia 07 de setembro voltou a reunir-se o Comitê Muni
cipal Pró-Constituinte no salão da cãritas Diocesana. Nessa ocasião alguns poE_

tos fotam decididos:

1. O Comitê fica formado por uma Executiva e um Plenário. Na Executiva é cons·-

tituída por um membro de cada entidade e partido político, como: Igreja,
MAB,
Sindicatos, Partidos Políticos, UIES ets.
O Plenário ê formado por um representante credenciado dos variados grupos, co-·
mo: Associação de Moradores, Paróquias, Pastorais, Grêmios, Comissões de fábri
ca, etc. Naturalmente que o Comitê é aberto ã participação de qualquer pessoa

e grupoe.
•

2. A prÕxima reunião ficou marcada para o dia 21 deste.
Para preparar a reunião do dia 21 de setembro, ãs 17 h, no audi
tório do Instituto de Educação de Nova Iguaçu, na rua Treze de Maio, reuniu-se,

a Comissão Executiva Provisória que elaborou a seguinte pauta:
Constituinte.

1 - Relato das duas reuniões anteriores do Comitê Nacional Pró

2 - Exame das propostas existentes sobre a organização da Assem
bléia Nacional Constituinte.
3 - Eleição da Executiva do Comitê
4 - Informes
Consideramos a sua presença indispensável. Sabemos quanto é im
portante para o país essa oportunidade de decisão política. Precisamos partici
par desse processo histôrico de grande importância e de conseqµência indiscutí-·
vel para a estruturação da democracia no Brasil.
Atê lã!

pela Comissão provisória

Nova Iguaçu, 15 de setembro de 1985.
P. Bernardo Colombe
Coordenação da Pastoral
Diocese de Nova Iguaçu

Prezados Companheiros:
O objetivo desta carta ê levar à Coordenação Pastoral da Diocese de Nova Iguaçu NOSSA
PREOCUPAÇÃO COM A IMPORTÂNCIA DO·MOMENTO CONSTITUINTE que estamos vivendo. E propor
uma
busca conjunta do que devemos e podemos fazer, como Diocese, a fim de aproveitarmos o mâ
ximo a oportunidade Única, para que nosso Povo dê um passo na direção de sua cidadania
plena e dos direitos civis, que lhe possibilitem vida mais plena.

-

No dia 08 de setembro - domingo - no Centro de Formação, reuniu-se,mais uma vez,o gru
po permanente de agentes pastorais,encarregados pela Campanha da Fraternidade em nossa Dio
cese.P·assado o tempo litúrgico da Campanha da Fraternidade,o assunto e preocupação deste
grupo,formado por lideranças comunitãrias,têm sido o entendimento e a participação na ca
minhada brasileira pela Constituinte.

Após numerosas reuniões de estudo e busca do que fazer,este grupo demonstra estar pro
fundamente convencido da enorme importância deste momento constituinte. E um momento Úni
co de participação nossa,na construção de uma história pâtria mais justa. Uma Constituin
te acontece geralmente apenas uma vez,na vida de todos nós. O sucesso ou insucesso de uma
Const
• ituinte têm,evidentemente,muito a ver com a vida mais ou menos Plena do Povo de Deus.
e
Daí,nossa participação na presente. caminhada constituinte ê também um problema de fe
pastoral.

Nosso grupo de agentes de Campanha da Fraternidade,na reunião de domingo - dia 08
de
setembro - buscou avaliar a força de nossa participação diocesana,no presente
processo
constituinte.De um modo geral,achou-se que o interesse e engajamento no problema estão ain
da sendo assumidos,de forma mais sistemãtica,por alguns movimentos e estruturas di"ocesanas
e que deviam ser assumidos com mais clareza,de forma mais integrada,pela Diocese como um
todo.

-

�chou-se atê que este devia ser o assunto central,de agora atê o próximo ano,dos esfor
ços de toda a Diocese,com seus movimentos e organismos.Estaríamos deixando de aproveitar
melhor uma ocasião concreta e histórica de superação natural dos dualismos que ainda per
s�stem em nossa pastoral,assumindo todos um processo histórico carregado de possibilida
des de interfer�ncia na vida nacional,no sentido da produção de condições para que todos
comecem a ter realmente vida.

Aquela nossa reunião transcorreu em dois momentos. No primeiro,buscamos levantar as di
ficuldades que acompanham o engajamento da Diocese pela Constituinte.Foram·elencadas, en
tre outras as seguintes:

01.Necessidade de mais informação de nossas Comunidades a respeito de nossas Constitui
çÕes anteriores e os processos sócio-políticos-econômicos que as produziram.
02.Carência de mais subsídios que ajudem nossas bases a entender o assunto.
03.Falta de um projeto global comum,por parte da Diocese,para enfrentamento do proble
ma constituinte e constitucional.
04.A impressão de que a Constituinte está sendo assunto e preocupação somente de alguns
grupos diocesanos.
OS.Desconhecimento do assunto,por parte de nossas lideranças comunitârias,dificultando
o repasse da informação às bases.
06.Certo desanimo,por parte dos grupos que se responsabilizaram pelo assunto,provocado
pelo não atendimento às convocaçoes para estudo do assunto.
07.Presença persistente de mentalidade religiosa que separa a igreja e histôria,privi
legiando o sagrado e o cultural.
08.A dificuldade de passagem da igreja de massa para a igreja dos pequenos grupos apa
rentemente sem força e sem representatividade.

No segundo momento da reunião,formularam-se algumas propostas para toda a Dioces
· e:

01.Produção de um documento oficial diocesano sobre Constituinte e sua importância, p�
ra nossas bases.
esforço
02.Uma carta comum do grupo destes agentes para toda a Diocese,cobrando mais
diocesano integrado pró-Constituinte.
03.Comunicação, na reunião das Comissões Diocesanas (dia 28 de setembro) de nossa preo
cupaç?o com a falta de enfrentamento conjunto do problema Constituinte.
04.Formação de uma Comissao Diocesana Pró-Constituinte para divulgação/informação/cons
cientização de nossas comunidades a respeito do assunto.

.OS.Esta Comissão,incrementada intensivamente ate o próximo ano,seja assumida por repr�
sentantes de todos os Movimento Diocesanos.
06.Retomar sistematicamente a colocação do problema e sua importância,em todos os encon
tros diocesanos/comunitários, inclusive nas celebrações e sacramentos.
07.Multiplicação/descentralização das reuniões diocesanas sobre o assunto.
08 .Aproveitamento da Mensagem para a Vida, na Folha,' para divulgar o assunto e motivar
nos para assunção do mesmo.
09.Cada um de nós,agentes da Campanha da Fraternidade comprometidos com aConstituinte,
convocar e acompanhar um grupo em nossa comunidade,interessado em comprometer-se com
o processo Constituinte.
10.Divulgação ampla sobre a realização do Encontro Intermunicipal dos Comitês pró-Con�
tituinte,a realizar-se no IESA, dia 28 de setembro, às 14 horas.
11.Aceitação alegre e esperançosa do trabalho começado com os pequenos grupos de pes
soas livres e comprometidas na importância desta caminhada.
12.Discussão destas dificuldades e sugestÕes,em níveis diocesano,paroquial e comunitã
rio,inclusive pelos Movimentos Pastorais.
Ate aí o relatório de nossa reunião. Solicitamos que sejam aceitas esta avaliação e as
mencionadas propostas,no sentido de nos integrarmos mais,como Diocese de Nova Iguaçu, na
construção do Momento Constituinte presente.Pedimos mais sugestões à Coordenação de Pasto
ral,inclusive a convocação de reuniÕes,a fim de estudarmos e planejarmos o que fazer con-=
juntarnente. Finalmente,nos colocamos a disposição da Diocese,de suas Comunidades e Movi
mentos,para prestarmos os serviços possíveis,no trabalho de informação/conscientização/mo
bilização pela Constituinte livre, soberana, democrática e popular. t só pedir�
Atenciosamente.

-

Sada Baroud David - pela Caritas+Comissão de Justiça e Paz.
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Através dos séculos,o pl:'OJett'.>1j1;asil viveu os estágio; pol�ticos d� Colônia a Pro
víncia de Portugal,de Império a 1let,i1blica do Brasil.Os modelos e.conômicos implanta=
dos pela Covoa e oligarquias,atravessaram etápas e cicios,av�nçahdo rla.cbrtstruçãoüe
potência econômica,respaldada e assegurada por instituições políticas e e§ttuturhs
sociais,ãs custas do povo aqui nascido,ou importado pela escravidão,ou ainda expor
tados pelas economias de outros projetos de Estado.Evidentemente,os imigrantes for
çados foram "generosamente" acolhidos pelo projeto-Brasil das oligarquias.
Mudaram-se bandeiras e regimes políticos,permanecendo semp re altaneiro o projeto
-Brasil garantindo o "progressoº das oligarquias.A "ordem" estabelecida e constituí
da transformou a legião imensa de povos em brasileiros sem cidadania.O sa�ue das rT
quezas naturais e a escravidáo do povo semp re foram e permanecem as características
fundamentais do projeto-Brasil.Negros e brancos que ousaram sonhar com a liberdade,
ainda que tardia,foram pers�guidos e exterminados.Entre tantos rasgos de brasilida�
de,destaco,no passado,os quilombos e as revoluções pernambucanas; e,no presente, as
lutas dos operários do campo e da cidade.

Os feitos 11 glorios0�" da Independência e da pacificação nacional,o estabelecimen
to do Império e da RepÚblica,jamais visam implantar a utopia de um projeto-Brasil�
ra os brasileiros .Assim estamos chegando ao primeiro centenário da República e ao fi
nal do século vint�40 Estado Brasileiro reconhecido como oitava potência econômicã
do mundo,quinto maior produtor de armas de guerra e detentor de outros triunfos, en
quanto que o povo brasileiro vive dividido em duas classes ou castas: uns poucos s;
nhores e cidadãos,e,a imensa maioria,escravos e marginalizados.A terra escandalosa=
mente concentrada nas mãos de poucos.Os campos vazios e as cidades inchadas.O salã
rio,uma vergonha criminosa,o desemprego e a inflação p.P opantes revelando o impasse
econômico do projeto-Brasil.O Estado endividado e a Naçã.o,sem soberania,
sonhando
com a utopia de uma "Nova República".· ·
1

� inevitâvel,neste momento,um confronto com a verddde de nossa história: procla ·
maremos uma nova República ou será levado adiante o projeto-Brasil das oligarquias?
Com o Estado falido e preso nas garras dos especuladores da ordem econômica intern�
cional e mais de cem milhões de brasileiros na miséria ou na pobreza sem dignidade,
privado dos mai's fundamentais direitos da condição humana,será p assível levar adian
te o projeto-Brasil? Somente os dementes poderão sonhar em prosseguir a trágica ave�
tura do projeto-Brasil!
A ''Nova República",fruto da evolução estratégica do regime,e,ao mesmo tempo, e.�
força cívica de milhões de brasileiros sem cidadania,serâ a afirmação dP soberani,
da Nação? A "Nova Republica" significarã a constituição de ordem socio-econômica G
política baseada na igualdade e aberta à participação dos cidadãos?

Boas intençÕes,oratõria e promessas não solucionam o impasse da tragédia nacio
nal.A ganância das oligarquias tornou inviável o projeto-Brasil.A dívida externa é
impagâvel,imoral e ilegítima.A dívida interna provocará a implosão do País.As milí
cias e os milhões de dÕ�ares (preço da carne d do sangue dos escravos brasileiros),
não garantirão sucesso ao projeto-Brasil das oligarquias.O sol é maior do que a pe
neira! A dívida externa e a miséria do povo cavarão o túmulo do estúpido projeto e
conômico das elites e oligarquias monarquistas ou republicanas!
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Con�t!tüição ·P
r
11o Wrl3
reunira 15 mnn1c1p1os

Quinze municípios, entre os quais os da Baixada Fluminense, estão for
mando congressos municipais constituintes com o objetivo de apresen
tar propostas à elaboração da futura Constituição brasileira. No final de
setembro, seus representantes vão se reunir em Nova lguaçu, numa ini
ciativa das Dioceses da região, para estabelecer um cronograma de ativi
dades e um plano de trabalho. A proposta final é a de formação de uma
Frente Democrática por uma Constituinte "livre do poder econômico e
pela participação popular"

m

•
Data: ...

J.J/ _ _ ___n1. . . .J..g(
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-

aebater
vão
ios
15 m $4 nic�
º
um� 'ôri stituição popular

Nova Iguaçu servirá de palco São João de Meriti), Dom Waldir
para um encontr? no final 'Je se- Calheiros (Volta Redonda, Barra do
tembro que reumra_ representantes Piraí Barra Mansa Piraí Rio Claro
de entidades democráticas de 15 e M�ndes) e Do� Vital Wilderink
municípios, os quais formam gru- (Itaguaí, Angra dos Reis, Parati e
pos de trabalho para apresentar pro- Mangaratiba). Quatro por cento da
po_stas à elabora9a:o de �ma �onsti- população brasileira está representu1ça:o que reflita os anseios da tada nesses 15 municípios.
maioria do povo brasileiro", numa
Até' o final do próximo mês
iniciativa de quatro
Dioceses da re- cada município ficou responsável
·
gião.
para formar os congressos, que seA idéia, segundo Sada Baroud ra:o compost�s. por entidad?s e �r�
David, presidente da Comissão de pos_ ?emocratico�, �ue d1scut1rao
Justiça e Paz de Nova Iguaçu, é a pnon�a� es e c�1ténos. p�r � ull'!�
de formar congressos em cada mu- Constituição, cuJos prmc1p1os Ja
nicípio, que se incumbirão de apre- sera:o apresentados ao encontro de
sentar sugestões à formação de uma setembro em Nova Iguaçu, onde se
Assembléia Nacional Constituinte e ra:o estabelecidos e "enxugados" os
às prioridades para uma nova Cons- princípios básicos.
tituição Brasileira.
Para Sada Baroud David, a
"Esta propqsta serve,:AC! J níni- Cons�itajs:ão, deve ser·elaborada por
mo, para que um pas� seja dado. u ma 'J.\ssembléia Nacional Consti
Precisamos m-0bilizar essa popula- tilinte com prazo determinado de
ça:o desorganizada para pressionar e um ano, "digamos", e que seja dís
exigir uma participação efetiva na solvida em seguicta e não por um
elaboração de uma Constituição", Congresso Nacional Constituinte,
acentuou. A proposta final, expli- mantendo o mandato dos parlamen
cou, e a de formaça:o de uma Frente tares constituintes.
"A Assembléi::1 Constituinte é
Democrática Popular por uma
Constituinte "livre do poderio eco- mais democrática µorque os. parla
nômico e dos interesses exclusivos mentares só serão eleitos para ela
da classe política".
borar a Constituição. Se os mesmos
continuarem com mandat-0', é natu
O QUE EVITAR
ral que surja uma distorção que po
deríamos classificar até como im0A proposta da formação de ral. um deputado naturalmente vai
congressos municipais constituintes legislar em causa i,rópr1a. E é isso
surgiu de um encontro no início do que devemos evitar".
Como a exemplificar que um
mês entre quatro bispos diocesanos:
Dom Adriano Hipolito (Nova Igua constituinte com mandato após a
çu, Nilópolis e Paracambi), Dom feitura de uma Constituição vai de
Mauro Morelli (Duque de Caxias e fender interesses partidários e de

j

suas bases - que são vereadores
deputados estaduais , a presidente
da Comissão de Justiça e Paz lem
brou que a Constituinte deve discu1
tir, inclusive, o próprio conceito de
representatividade a nível parlamen
tar.
"Se a constituinte mantém o
mandato, a representação parlamen
tar continuará intocada e só haverá
algumas modific?ções sem nenhuma
profundidade. E preciso não con
sentir com esse tipo de distorção.
No sistema atual, por exemplo, o
povo vota, mas os seus canais de co
municação com a classe política são
interrompidos depois disso. Se o
político é corrupto ou não atende
aos interesses comunitários, não
existem maneiras populares de bar
rar-lhe o mandato. Uma Constitui
ção tem que ter um compromisso
com esses casos e apresentar uma
saída".
Ele citou, ainda, o exemplo do
princípio constitucional segundo o
qual o ensino público obrigatório
deve se responsabilizar pela educa
ção das crianças de 7 a 14 anos de
idade. "Este artigo não é regular·
mentado na Constituição e ninguém
se responsabiliza pela não aplicação
deste princípio", salientou Sada Da
vid. O fundamental, na sua opinião,
é que haja uma "ampla discussão de
todos os grupos e entidades com
promissadas com os anseios da po
pulação, que deve participar efeti
vamente desta discussão. A campa
nha pelas diretas provou que o povo
pode ser mobilizado quando é cha
mado e incentivaao".
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CONSTITUIÇÕES

do
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Desde a nossa independência de Portug al,em 1822, .tivemos sete OortstituiçÕes.
for
am e'!abotadas pÓ)·: :Ássemb1eias Constituintes.Em nenhuma dessa à
participação
Três
da maioria da população ·foi expr�ssiva.
la. Contituição - 1824

-

. .::: :..
Em 1 823,logo dep;oi$ da ·Ine:l'ependência,o impe..rador qom Pedro.I Go11voco u e ,leiçÕes p. ara escolhf1 dos representantes que f ariam parte da Assembleia Nacio.J;}.al Consti_
tuinte.Em principio,to dos os brasileiros e portugueses naturaliz ados poderiam votar
, ,e ser votados ;,p·ara p atticipa r da Constituinte.Na prãtic a ,:o sist�m a . de votação
im
'·.p.lantado - o voto censitãrio - diferenciava os cidadãos ·pel; as suas poss�13: ...sõ p9dia
w.otar quem tivesse· ren da ·;saperior · a 100 mil-reis anu ais;- ;:;�·é) po dia SE,l.r .votiidc;> . quem
·g�nh asse mais · de 200 ni.i-rêis ·: . pot:/,ano.Result ado: foram excluí dos do processo eleito
r al todos os negros (que eram esc� avos) e todos os .pobres;Em outr as palavras, a· .m aio
ria da pop ulação não podia vot ar ou ser vot ada .
O pior ê quem em novembro de 1823,l'IC"h o pretexto d e d�sordem, dom Pe dro I feestava
Gho
u a Assembl�ia Constitu inte.Ele não concordava com o projeto de lei que
. .
{
}l
'
's
ndc
é
rtcàlfiinh�cio
;pâtque
riãó
lhe
da
v
a
poderes
especiais.
.
.
.. é
d a-:' Ô�iniperdâBt:.' deu título de marquês a um grupo l:ié pesso as ; de sua con
r ':.
Em segúi
f
fianç a (f:ii :.iua 'ma :Ufria Hiti�úti.t:Hãrios) e criou O ConseUio' de Est.4dÔ '(i:!onhecido comÕ
1'Mafq11i:?ses"),ao-iqÚ�f atribuiu a tarefa de faie'r a ifuva·'éôtlstitüição. De
"Cons�lho
1
um
pois
' ojeto
lm{ª���ã?'. -? �º�:�rlho introduziu u� ún!��'!�';��nçà: nciJni�?º 'pr
ador.
a cr1. aç ao de, Poder 9oderador,tsre
poder
era
exerci.do
exclus:tv
amente p€'lô'1 .mper
•
;,·!,:;
::t�s:r:1n9.::>fn . , , .,.., t �;.r.. ·
··�.:-J t
·11: ·-. ,-.r· �1 �
;: ·;,(;As ptincipaisl·· deterinin a�Õês·, da .-Constituição d e 1824 for�t;i/8l'J· s1;gµintes-;:·.

<le

.1�� 11'-i�.'.)"

-,.,,:!.Pcif�çáo de quatro poderes: Executivo, Legisla d:v�, Jud íd'.�rib e Moder ador.·
.
- Estabelecimento do voto censitãrio: só poderiam ser eleitos para ã�put�dó os;cid�
dãos com renda a nu al superior a 200 mil-reis; e,p ar a senador,com ca rgo
vitalício
·(ate morrer), aquele.s qu.� ganhassem acima de 800 mil-_réis por ànoiós i étêitore§ ti
t;m.ám,.. (llue. receJ:>�r n.Q ·;mínimo, 100. mil-reis por ano. (Des·sa .fortn�·,f�c���-; excluídos
>f;
·
..
.r.,: �r.u!llª':ieid�dania l;rt asiit�tt:'a os trabalhad9res e escravos,que não pg_p.4.im ��:t;°,) �l8ii.;9-�es,
I1,1q né�Le.!_c0lhidosí;pal:'ás901;1par cargos politicos.)
- ..·:. 1i. 1:-r;
·, .i 1 .,..��
_ os R�p�e.1?�'1tani,.:Fr±nEleiç<l>es . indi;rretatil, pa,i;;a,id
. eput ados, 'os quais seriam escolhid��.dJ,e,l
.
. , '.: ,,i. ·. ·; '. , - .. ·,, ;-; , ;\ .�s,1:
,:I·� t �1tês: de Prôw!ncia-.:·l A, ns:Jns
•
·�;-,> .:. .Garantia . de· dü,eitoi,de -p�<>pri�d�der
, .... ,n, ,d
, , .-;.,�� ·1 ,:.'/
<
iJ1;;-:::Libudade-,:de, pensàmel'li�r:>n� imprensa·,
. , , . .-· t ·rn i'·u; ·i .. li,·,:· :,ri,:-::J:1.
, :§l;,�4��.rc.-, ou- Instituição da religiãQ.r··c:atôlica· como a oficial, do p aís (ignora�çQi iu
.
::;�;,_;-;.s, tras c r
enç
a
s
da
-po.
p
u.
a
ç�o,!brasileir-çi).
L
·
, ... ,__ , . _,._; . .. J
:·;ii'. ,.,.,. :Ab1l>'1.:ição das corpo·raço.� de ofÍcio,seu$ ju;Ízes,_l:!.,scrivãos e ��str��JS?-:.9.P�i d�§�ilt�
· ;: :�:,r. · 1ou a -incipi.ente; '(i):tganii-ação dos tr
. es ,da �poca ).
,;;;;., L"):<: i ·r :·, t
. abalha4or
f
·
oi
impost
a
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2a. Contitu1ção - 1 891
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·.rt!. [·)::",� 1;j- '· )J d��f!'JP�·/, 3•Ht,
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,q) �{l·r�IH>G.-?,Pfr�&S,J"U;�Uf,a pohtEst,ecq.'1-9!)1!C?,:� �oci al d. o. BrGlSil COI)leç ava a se� mo
. dU;j.ç�d{l
. ,�yi4qh�:�xp�n���f;i9"ll lavoura de: çafi !.�-;t,ibertaçjq:.�9. .�. escriiry?'f,�� �llffitr ntÕ
. da J.rr1Jgrqç�Oi ��tr�ngei:r;�·•·f9r· p.rin,��1?3-% (c;l,a • i}?P,u�:· ,çl{l·: p9�ul��o d a �, .. �i9
. ����·jap.. iní.c1 ó
1\. · , tr·1.{'l-l1.��flº•Com - a ; y1:-ton a · na · g.u,�_rra contra 1 g t��ragua1 .,os :iA��'.1-·�.�res g -.,!JDl 1.n.t} ueE_
.'2--: Fi?
fo�§,�S�_,:f:9.8- i�
. r• Eins.1ló1 çle _nov@mp.:ro de 1 8 89, s,o'!;l· a lid.araµÇJat çl.o_ �rechal2 l)e9
, dorp,
. :, o fim do,(rmpêrip,.-�. seguida ; cony�cou.;-��- ,y,!AA, r:iiS:1-em
-.; j-;t a!� a?,a: �epubl-ií<;,8·1 ec decre�a dQ
:
rep�l;>lican� .. i:J, do
·- � r�le��-J)l-aciona
. l C9IJ.stituint� para elaborar a::PJJpieira Constituiça,o.;
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Excluindc-se as mU:lhere s ,os analfabeto� ,'c';s praças (milit�res �iue não ��".;im o
!rJ,iciais) e,-:c:;>,S:, rellg-tp.�_OS 1�8?��.. ;�'l _p,rdem,o�.·: fc�pta.._M'l.brasile Í/rp_� m?¼ r�S d� l ;2 ,l,:1 J ,a nos
. r �1�. Jeg�JL à�j idep��ados. � 1 f?��Jrí-t1,1Jt;1te.I!� e,Ill,sli ;S� u1:11a ,;veZ;_ .i3r .P ar
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- 0rgan=zaçao dp Pais em Feder açao, goveJ:il;l:1;tt1a por·, r,e ·g·1i�) p.t"ªs.1,19-e°':C1<!:lflJ.13,t8,n ,1 ·•·
r-· E:l�i�:ao· di.rreta'i :P:�r:a · p:r.ie/s.iffe��t�r,(meno9'r,9· pt' i,mei�o,Al</ê.e.i· ,s�J:Ji?r es.®lhj.çf�i'pru,-i;t -Assem
b lêia Constituinte) ,com man dato de qu.,,t·co anos,e nao nodendo ser ��elfk:i.Ji!,il•
- Deputados e s�1?;ª.��r�:, e.����º�· p�1r sú frlgio ���i_t.ado .e-,. ��01 ,,. ?�". ei:�a, l,?u, 1 ,s;jt: To da
·,
votada. Os ·,niito·res·nao iofrlatn restri-ç�es· · de
pesso a que pod'.1.lf'votar po d ia · s�r
ren da ,mas não votavam nem podiam ser candid?�P!>r;}\s m�lllét�s,os ,;�a.if13.b�i9s,. os me
nores de 21 anos ,os praças e os �.e ligÍP,SO:S.0 m®,da,'t;o dos· d�p1.1J:a çi;os,: 1s.eri�;.de três
, 1 l ',;, ··· .. ·,, .0
,·, ,.�
:;r::
,. ,·
anos e o dos sen adores de nove 19J1ps_. �;;i·,
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- Criação do Supre�o Tribunal Federal (que se tornou o principà1 Órgão do Poder Judiciârio) •
. :', - ,A religião c.!itÓlica deixava de se� a ofici �l e o ensino público passava a se;-; nã.o
religioso.

Além disso,a primeira Constituição republicana,oficia1iiada em 24 de fêver�i
imprensã
ro de 1891, estabeleceu o direito de reunião, a liq.�rdad� de pensamento,a
sem censura,o sigilo por aórrespondência e o hábeas corpus (apenas o· juiz pode pedir
a prisão de úma pessoa,a nád �et em caso de flagrante);M as não fez qualquér refe
rência aos direitos saciai� dos ttabalhadores.
Em novembrô de 189110 �arechal Deodoro da Fonseca tentou dissolver o Congres
so e convocar uma'nôv:a Corl�tituinte.Encontrou resistência da sociedade (houve inclÜ
·:: ·' ' sive,uma greve d�s trab·aihádotes da Estrada' de Ferro, C�nt�al do Brasil, protestan<lÕ
·· · contra o fechamen'to a:o· '-'vfittessdj e renuticiou.: Assumiu "' Ó. vice-presiden:te da Repúbli
.
·' ·
ca, Ínare·chal Floriano Peixoto 1

�; .

'Utna··'ilef�rma Cefnstituéiona'.1'·::.. 1926
1 :-.i

'1:io Br��il,, a dêc�.da · �e 20 foi marcada pela expansão da in:dust�ialização .Como
�

1

••

•

,:�:. .às. fábricas sé�instalavam nas cidades,a população urbana cresceu �1:iuito e
surgiram
- :·· novas ··tJrças t{1,.sociedade brasileira.Ocorreram conflitos sociais .Estoura�am várias
,,, g�eves,protes�:�ndo c�ntra as mãs condições de trabalho e os baixos salâr,ü>s,Em 1917
aoonteceu a pr'imeira g�eve geral do país:.,
Em 1926 ,çi presidente Artur Bernardes promoveu uma reforma constitü�:i.:onal., li_
• 1
nas
quidando com qualquer tipo i. e garantia do Legislativo' e concentrando o poder
mãos do presidente· da República.Na elaboração dessa reforma (como das Consti'tuiçÕes
de 1824 e 1891) não houve nenhum deputado que representasse os interesses das· cama.
das populares.
• ·: .
J

' º'"'.

3a. Cbnstituição - 19.34

J

' ·r

ao
Neste perfodo,ace1erou-se o processbi de organik�,;çãp �� ·c1asse· operária,
mesmo tempo ·em que surg:i:u uina classe media,iurbana.Em consequ�riéià 'da industrializ:1
ção,a burguesia industri a1 ficou cad.a vez mais importante,ah�lanào o prest�g�o poJ.I
·· :,,, ·ticci�·aos· "dorbnêfs" do" campo,senhores·;do voto de cabresto.Para· se· 'i:icpandir .. ·' ainc!ã
i
mais,a indústria esbarrava no latifundiârio.Ocorreu,então,a Révolu·çiô.: di':19301 e, em
de
bora Getúlio Vargas assumisse o poder com apoio populaT,seu · governo n�o: áei�9u
comeicíâtttes' e ate,
represep.tar principalmente os. inte
. resses dos grand.es 'irid.u.st.riais,
..� J < j '::,:-·;-,
.!
-:;•; cohtràéfi.i:brianiéhtd�d� unia' parc-eta"cie proprietãr_ios · rurais\
Como acontecia no resto do ILundo, em 30 o· Brasil a'tráves·sou tini.à· ·ct·fse 1 econô
;�'ltiit'eli:' e sbcial:Íld'tlve 'iinúi''superprodução de cafe e,' para m.arifer seu· p:reço,o' gôv�'rno au
torizou que muito caf·é;:rosse 'quêimado ou Jogado ao mar; e''l:iavià' ;::erca de 2 milhões
'
de desempregados e sub'empregadqs Essa situação · de crise exigia· hlrià· reorganização
da
sociadade. Em 1932,h�uve a Rev�lução Constitucionalista,em .�ãp Paulo,que acabou se�
do esmagada pelas tropas federais.
Em maio de 1933, foram convocadas eleiç. Õ.es para uma Assembleia Nacional Cons
· e1eiçÕes,o voto foi secreto e direto para homens,mulheres (pela pri
tituinte.Nessas
.
méira 'vez) ,aÜ�b�tizadds ·e maiores de 21' ario� }t8n.tinuaram excluídos da cidadania
1
bs religiosos i'i��1��,�('btd7ns.Mas, ape�ar d? vo�o :secreto, o
.·.' : pb_:�;3·:. - etodS1n1,co continuou exercendo grande 1nf1\i:gnc1a.
Tanto foi ass1.tn que, dos 254
'
.
1
.' "de�uté.klds· 'b:in'.stfb.B.'nfes ileitos, 214 repres en�at>-àm ):is interesses d9s' i.tidustrah, ·CO
.
1
::"
,;m��tlai{t�s�i>tt>pfi"elãr.íds' 'de terra.,e em penuena
. · e�cal)i'/40. deputados '�iii
. tos 'p!>r, sfo
1
·d�
U\D�(
'representaçáo
�orpohíH'visdicitbs
de, .. trabalhadores.Tniif.ra_:�l
· 1 ·' 1•
ta,tendo havido vari as tentativas de maní:':fi�laçao pelo gove rno.
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cup.ou-se,príncipi!llmente,em org��_kar· a expans.
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· ecei��ndiçÕes ·para. o cresc.imento da :indústria· ·�acion�l co� 111�di:das · 4omo:
1.- Ofer
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0
·
al
estatizar c:ertas indústri�� por: tnoti'\rd' de ·interas
direito
de
o
govern�
fed.
e
r
se público; .
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-.
- n�cionalização. progres�iva cios bancos de depósitos e da,s �mP,re1as de seguros;
·
' '·1 ·
proílJição de usu.ra (juros e_xorbítantes);
·
·
- monopÕlio de brasileiros ou de""empresas organiz.adàs no paí
s"
p�ra
a
s� :reservas
_
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'• : . .- :i
·.,·
i
· ' '
minerais.
1

os

. ":·�P;�:l�;i��'�?,à�--��;�}�.f�fli.,_<=
e .ôiú,bii�ç�!es.
paf s

f

-

f

•

J

1

'

i \. , i ·;..;

•

i"

• ,•

•

J

·,.·

•

:

'

2. Estab�lece .r normas para,,a, p;rga!lt.zaç_ao . socia�,com medidas como:
J

1 : ....

J

t •

•

..; instituição do s' alãrfo míniint:; :
jornada de trabalho
de 8 horas diárias;
- remuneração do repouso semanal e das ferias anuais;
indenização por dispensa sem justa caus a ;
f

• •

9

A
.,

1 •• - •

� �'1 f \1 \
,1.
1 •

•

.� . .

,,

reconheciment� de sindicatos e associações profissionais com atitonomia das ,m
= r·.
tidades;
:-::vi: b ...,... ·cri.�ção dq, ,Justi.ça , do. Trabalho e da Justiça Eleitoral;
.
· ê ,q:r��l
'.
<l:�.Jôt�hil��ade_ no emprego;
• 1
·:.1 ª � 1•
:- restriçoes � ·@h�?íé\
•
º
$ª
�
'
'
'
1
!:t 1 :� (j,. •
Alem disso,essa Constituição ampliou' b direito de voto ãs mulher.as .E1- todos os
;:.·::>:ic;·,:
F. ,;'· maiores de 18 ant>s.E aumentou a pÔssibilidaçie de intervenção federal nos<E,Eitados.
,!·

;_ga�N�i��

4a. Constituição - 1937
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Ao mesmo tempo em que o país passava a ter uma Constituição mais avançada que.
as anterio:res,Getútio Varg�s decretou uma lei de segurança nacional que conferia pc·
fez
deres extraordi��iíos, ao presidente da República.Repetiu-se o que dom Pedro. I
':!,: '. .. �m 182��,q�B;�do ci��u o P�9er Mbderador·,anul�ndo �de fato�a Constitui"ç·ão.A iei de se
_
• Jiurançà'dé'Varf$9f.;pernu,.t1u
. ..a volta do aut· r. tansmo,abnndo espaço para o golpe dÊ.°
n�
:i�,stalação
do Estad o . .,�ovo no Brasil.Para o golpe ter uma fo
. �"!9'3'7,que rê�ÍiI€gf
. rnLdêhada de legalicfáae;tfai'g�s en comendou ao ju.iísta Francisco Campos uma Constituicão
.
Justific�{s'� ,s�u,à/'a.tos.
. ,}·::�_que
.
1
·,·, ·. 't , .: O Congre.J'i-5'0 fo.i fechado e Getúlio Vargas decretou uma nova Constituição
el!.
1
.. �.o de novembro 4.';E/._ 193,7. :ara o exerci�_i,.o,, de poderes ditatoriai� totalmente central:i.
.. · ·.'b:zados no chefe d,q .�xe'cutivo,foram debcruidas as bases da República Federativa,c assa
·:,w' 'aa a autonomia doi:.Poderes Legislativo e: Judiciário e fechado� todos os partidos -::,�
:°1 :) : Ti ticos.
.
� �.
·
··;:: :.
Mas, par;i a�§�gurar algum apoio ao operariado, Vargas preservou alguns direi
3 ·
tos dos trabalhad9r:�s,, como a P:revidência,.. Socíal ,o salário mínimo e· a jo-I11�da de tr-;:-.,,,;;_,�balho de 8 horas .Efu contrapartida,liquidou a independên cia sindical: nenhum sindf.:.
c ato poueria existir sem· �conhecimento do-governo central.
·A·'
'-'
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··::j , :3 5a. Constituiçao -:- 1946
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Em 19�5�� abou a · 2a. g1;1erra Munq�al,com a derrota, d� 1 -nazi-fascis�o (Alem� nh,.
•
.
,,,bIT9Italia e Japao) 1.0s Estados Unidos passaram a exerc er a 11:derança
dos pai.ses capitt listas.
No Brasil a .�IJ.�ustrialização se cons.cilidou com a impl-ant'ação das indústria:··
.
que po
de base (siderÚt'.,&��a ,.jne cânica,e:,t4<,.) •. ;Etrl( 19!.,'4/;45, cresceu o descÓntentamento
ria fim à dita_d�_rá ;de' Vargas .• A.F���ulpµ�,-um::movimento pefi3._ !democratização do país ..
:: 1 -., c,om··� parti c ieaç�
_ canse�-?:_. ��J}f.a.'t>alhJ1.q9r�s. e repr�s:.eP:tánt�s dos':setores liber:�Js e
Un·.-' . v�dores q�7 na� �_p;�1.-�-y.a� Varg.?-s.;liavia t�m �em tpress�es externas - �o� E'stados
_.
-'.l ldds - na d,1. ; ªº re p
ab�rtur:
�
;_.
d
moçrat1.dwdo
pais.
.
7
� � ;! ! �
:-..
;-·,. r·
Di tít�, d�ssa sltu !ç�(),Getuho Va.r.g�s. começou ª. tomar �i1?umas... . !l1�didas "!-º sen•
fi
tido de uma abe·tt
- ura polltica �9b seu cont-role·,O Part1d'0,Coiliun'i13ta 'foi legalizado e
1 :•
surgiram riovÓs'�krtidos:políti cós: o PSD (Partido Social De�ocr�tido), formado baei
camente por. latifundl.ários, uma p;l�<:ela dos,·empre&ãrios ·benefiêlàáos J,elo Estado No::
t
o
s nomeados,,P?,: _\T_argas �at�,,gol;1'e:na1;·��,>Est:�d��- iá:UDN (União De�o
t.,P.. ·� �@:�.1 _é :.*frit�ré
P
., 1 ·-crgfaca:·_Nâc;1:'8na t),da qual p�i;ti,d P,a:'! a.w.1ndustr,1.ais e fa�ênêfe: ros; _e_ o PTB .. -(Fartido
:,·J·�.,'llt'ãõ.alhfafi:'B'rasiieiro) ,constitu��q ,b.as-i-camentret por sindicalistas qíiê d�i'enêlí.- �
a
�
'r
,l:J·!es1tnitúr'à rs'ití'di6al criada por Vargas.•. , ...,; r,,
: �;rrr i · Ne1iWâ êpdc a ex.istiam duas posições, ea:t're os set<?ii-es que f��am ptirt;.�1
movi
'
�
.,)1).ê?.;t.1·(\' 1\ ':1,' .)
·.\,.,:::,b 1
•:.''j';i
" ·mento;de á'emocratizaçao.
L_l...:-·'
. r·.: �:.
<'
>
·. · · .. Â lJDN, o PSD e liberais indepe_tide;n.tes -iefendiam a1i:lr€rtÚncial lfl-d�fúlf-i ,/ elei
. r · -.,; As_
çÕ�_s_ �i;'f.�S tanto para a,,p;esidêncil'l- da,iRep�!>·_l����·como_ p�
. a- · à
���r1!tª,;.u,f�nJ.ºnaT
Cons'tituinte. que elaboraria um"' nova Const 1tu1.çii.o ·•., •,.· , :1 .,0r- "·' 1 ·· • � ·
· tr:na o��r Í!1· corr�n�e enc;51b
Co�
- eçado;t pelo PTB. e: -pe:1? ·P C
i�ei ;��P-r
_
. ._; ;.
�
t1.tuui!t:e ·�ntenâo Getulio no gover,:191.,' :· 'r- ; • ·· · .
·. :::·--·· · ·
,� ·
. ., '- , .- .,
.:.·1 •!Em:_ 29 de butubro de 1945,Getúlio foi deposto por influéÔê'.i.-a das forças
qui::
defendiam a primeira posição.
prÕprio
O general Eurico Gaspar Dutra foi �leito pre,idente 6�ó_.m-ô aFgio do
Vargas .A eleição realHi'ou-se a '02 de dézlb.'ebro de 1945 ,jut).tamei;}te com a da
Assembléia Nacional ConstitÜrnt:�.De novo nãó''tVOtA.ram os analfàbêt'8si E!"praças.SÕ puderam
s r ;andidatos os fil�a �os aos _pard�._9.s.,P,..ºfít}ic o� .�orno a e$,_�
, qll:l'a-�dot( · deputados co��
.
7
_
t1.tuintes realufou-se ·tloi1'·meses dep-01.s da depos1.çao de Vargas,nao hou"e tempo suh
ciente para amplo e longo debate sob-'Ile os·, ,>problemas que afligíam 2a �rende
maiori':1
da população brasileira.
Eis o resultado da eleição para Constituinte: o PSD fic ou com 54% das cadei·
·.Jas; a Ul)tbtom 26%; o PTB com 7,5% o PC com 4,7%; o restante com os pequenos part�.-·
dos. Os deputados do PC foram cassados logo depois da elaboração da nova Constitui
çao, em 1947.
Embora fosse um avanço demo�râtico,a ConP r ituição de 1946 ainda manteve em�P
râter predominantemente conservador, represent�ndo, sobretudo os interesses das e<:
·
rentes políticas liberais e conservadoras.
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A Constituição de 1'946 restabeleceu a independência dos três podeteJ (Legis ...
iativo,Executivo e Judiciário.) ,mas mantéve a centrc:rliz.?aç-ã'0 do poder,no gove-rno fe
cy"7
deral, limfrando à· · autonomia de Estados e .municípios.Também foram restabelecidos os
direitos individuais e as eleiç�ês passàr�m a ser diretas' para todos os cargos.
Para os traoalhadores,a Cohstituição de 1946 não. trouxe muita. ·coisa: asse
gurou o princípio de clire'ito rie g�eve (mas não o regulamento em lei).;·,tnencionou sua
.pa rticipação nos lucros das empresas (o que não foi regulamentado),; os . sindicatos
e.pn,ti-nuaram att;elados ao' Estado e foram mantidos.'
Ós . princípios da: _q:.
na
. ' ,T,decretada
.
_, ·"
epoca· do Estado Novo.
As Constituições dos Governos Militares - 196/ e 1969

'1

r ·.1:..

,:,

Em 1'964 houve
um· golpe militar no país e a repressão atingiu duramente va.
rias setores d·á" sociedadê. brasileira: trabalhadores,estudantes ,dirigentes
sindi-·
cais urbanós e · rutais,patiàment�res.Assumiu o poder o marechal· Castelo Branco, ini
dando-se a mais ionga ditadura milita:r na histÕria do BrasiL:A partir de então, a
Constituição de 1946 con{eçou a ser a'lt�rada por · a.tos institucionais e decre ·tos . -·
l;ê!is. Por exemplo: aumentaram as' 1:lestriçÕes: ã greye.; cribu-se o FGTS com o objeti
::vo de dest"tüir a -estabilidade no ·ein:pr_egó; os reajustes salariais passaram a ser fei.
tos com Índices inferiores à inflação; trabalhadores cassados· não puderam mais con
correr em eleiçõe ·s'sindicais;,,· as·,eleiçÕes '.voltaram a ser indir�tas.
Em 196 7, o grupo militar,:instalado .ii.b poder impôs . uma nova Constituição, a
provada por' um Ct>ngre ·sso pouco: representativo ,que teve ··· lliuitos de seus membt:osP.,cas-=
·
sad'os pór a t
· os instituci'on-ais·�- Mas:, a partir de 1967/68, os movimentos· .operâr:�o · e
. popular se reorganizarc3;m e tiveram início as primeiras manifestações contra a· dit;,.
.
' dura militár.-· Ocorreram as g:r·eves de Osasco e Contagem. Os estudantes: saíram
:. . ·: · 'ruas dàs principais �id�des.
· Multiplicaraní.:se nos campos e nas cida:de'S os protes· ·
• 'P .
i
·
J
: :. '· \:os: -cón:t1r..a
·regime.:· ·
Também como forma. ele protesto,·:·�. Congresso Nacional se -recusou a aprovar pe_
dido de licença do goyerno para processar parlamentares que, em sua totalidade,tf�
nham i�unidade. No dia 13 de dezembro de 1968,o governo editou o mais Tepressivode
seus atos institucionais, o famigerado A.I-5-,que permitiu ao então presidente, mare
chal Costa e · 1Silva,fechar o Congresso,legislar ·como bem quisesse,dei'riitir, prender
sem ·qualquer·apreci:áção.
Em 1969,um golpe dentro do golpe: :·;:,nreu o marechal Costa e Silva e foi iro,:-:·· pedid·o de tomar posse
vice-presidente p.eq:·q Aleixo,um civil.Uma -junta
militar,
··
càm repré'.sentantes·' das três armas (Exen.:i't'5,Marinha :e:-Aeronâuti"ca:), tomou o governo.
' -- Essa junt5a: as·su
. tt1i1.:1 para si poderes constituintes e, em '17 de outubro de 1969,decre
,::·-e· ou a Enre:nda 1 :Cónstitucional n9 l,que incorporou ã Constituição de 1967 não só
"õ
. : AI-5-ittras· todos os atos institucionais' baix-: ..1os pelos governos· militares desde 1964,
A partir daí,os governos militares passaram a dispor de amplos poderes para
legisla:r através de decretos-le:i!s· e punir a.rbitrariamente,ad..ma, das lei's;da justi
ça,-dos outros poderes,passando'por cima da própria
Constituiçibr·,em nome da
"Seg-:1
·
·
.-. i ·
rança Nacional".
·
.
O autoritarismo e a· reprê'ssão generalizada acabaram ·por mobilizar forças so .
· ciais e políticas _em oposição 'á"b':'Cfegime militar.A partir de 1974,'para não perder · -:;
procurou
controle da situação politica,o 'então presidente gener' al Ernest·o Geisel
di°mit.uir as- tensões .Baixo·u uma Emenda Constitucional que entrou em vigor a partir
de 1.- de janeiro de 1979,pela qual foram anulados alguns dos atos institucionais ,
entre -os: quiis ·o AI-5.Mas n 10 e;-abou com eles· c.ompletamente e ainda mantêm o direi
to de o presidente da República'· _"determinar medidà.s
ele eme: rg'êneia,decretar
. ·
· estacfo,i· de: sí:ti0 e o· -éstado de emérgência" ,,.: ·!:)u; ,; i .
.,
·
·
i'l)"u:r.a�t-é�,,o governo do gene:i:/a1 .Jo'ã0 Bápti�t'éi ··Fi-gue.i
_ redn: (1979--198:5')1 houve uma
anistia restrita aos presos ·políticos·1e-"fo'i:'atrr r'és'tábe"lé"c:idas ·· eleiçÕe's· idit'etas para
goventado,r.e.s i; Nc:5í; erital:l!to•;a · maior p·arcte• 1da' lé�is,Üi"çá"o
, · auitt>:d. târia- 'c.riad
· a durante os
f
· nde maiorü
·dss; -� -1fasile:i;" ··
governos militares . e que atinge os trabalhadtire's' �·à· gr.a
1
:·r,j · ·
t,: r, ':
J .. J ,_. , 1 1\ 1.'I d;
·
ros· . airida·rSerrrian•t' êm. � --u.,�: r, 1 (:·)t.J._:;:.: inJ ., 1
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. A QU.ZTÃC D.A R:=rr'PX.2:SnTAÇÃO POLÍTICA NA CONSTITUn;TE
(Subsídios para discussão)
Companheiros(as),
No meio popular e no seio de diversos movimentos comprometidos com a cau
sa popular em nosso país gradualmente solidifica-se a convicção· de que o po
vo tem o d.ireito de 1 1 escrever 11 a futura Constituição brasileira. Entretanto,
uma coisa. é estarmos convictos deste direito, outra coisa é desencadearmos
ações concretas de pressão política para que este direito se transforme em
garantia política na lei.
Há algum tempo está posta a questão básica que angustia mu�ta gente com prometida com a. luta por uma Constituinte livre, soberana e representativa
dos movimentos populares e sindicais e que a.inda não está respondida satis:fa
teria.mente: como o POVO IRÁ ESCREVER A CONSTITUIÇÃO?

Há co.r..panheiros e companheiras cue se satisfa.zem com a hipótese de cola.bo
·ráção dos setores populares e das ;ntidades civis aos constituintes eleitos
pela fÓr1�.ula. liberal, isto é, pela fórmula que consagra a investidura do :po
& der constituinte aos deputados federais e senador�s que se elegerem nas elei·
"'
,
W çoes
"'
parlamentares previstas para novembro de 19 86 • Esta colaboraçao,
em sin
tese, se caracterizaria pelo fornecimento de prop0stas e de subsídios que ex
'presassem as reivindicações dos setores populares.
Há outros companheiros e companheiras �ue vêem com bons olhos a hipótese
da colaboração dos setores populares e das entidades civis mediante partici
pação efetiva nas discussões que provavelmente o governo :federal promoverá
em todo ·o -país, via comissão constituinte coordenada pelo jurista Afonso Ari
nos de Mello Franco, tendo por base determinado projeto de Constituição ela:
bo:rado :por esta comissã,o de "notáveis".

Não obstante se constituírem em opções válidas, descartam ou não acredi tam na viabilidade da participa2ão popular na Assembléia Nacional Constituin
t'e mediante efetiva representaçao polÍ,tica de seus segmentos. Tais opções, na verdade, alimentam a ilusão de que a participação popular externamente à.
Constituinte abri:bá caminho a que o povo "escreva" a 11 sua 11 Constituição. Em
a termos políticos significa dar maior peso à representação parlamentar na Cons
W' tituinte, resgatando as ·experiências históricas da RepÚblica�'brasileira des-d e sua. fv.ndação.

Assim, e povo não irá escrever a Constituição ou mesmo participµ-á- de sua
elaboração. Até porque o conceito de "povo" não simplifica a questão da re
presentação polÍ �ica na Constituinte se lembrarmos, aqui, que uma nação é for
mada por um conjunto heterogêneo e muito complexo de forças políticas e soei
ais e respectivos,interesses(polÍticos, econômicos e ideológicos). Quem irá
escrever a. Constituição ,se o "povo", isto é,. os setores marginalizados e o primidos não lutarem po':r· u ma participação democrática nos que.dres da Consti
tuinte serão os setores liberais-burgueses do país, os quais detém todos os
instrumentos de poder e condições históricas para tal. Neste sentido, o Bra
sil será, novamente, brindado com �a Constituição liberal, renovando direi
tos universais e valores sociais sem considerar
as grandes lutas dos setores
.
�
...
.
populares.
· _ .
Do ponto de vista dos direitos humanos, que tipo de Constituição desejamo�?

A futura nova Constituição do Erasil só será contemplada com normas que
garantam conquistas, anseios e reivindicações populares com a efetiva parti
cjpação de representantes dos mQvimentos populares e sindicais na Assembléia
Nacional Constituinte. Os setores marginalizados.� oprimidos do povo brasi reiro, setores que representam a grande maioria dá nação, não terão influên-

l

2.

•positiva na . fei tu.ra da nova Consti tu.ição a nã.o ser que tenham representaçã.o
política na Constituinte, ao lado dos representantes políticos inscritos em
agremiações partidárias e em itualdade de condições e de representação numé
rica. Na condição de meros fornecedores de propostas e de subsídios aos cons
tituintes e na de partícipes de discussões sobre projetos de Constituição
rados pels. s,elites políticas, os setores populares continuarão à, margem do processo político. Devemos lutar para que a participação popular no processo
pc,lÍtico da. Constituinte não se restrinja ao ato ,de eleger parlamentares, am
plie-se c�m a eleição de constituintes populares.
Esta questão da representação política dos setores populares na Constitu
inte-está na base mesmo da discussão do modelo político que se cogite para o
país. No interesse· dos setores ponulares bastará a promulgação de uma Cons
ti tuiç�.o de cunho liberal? Ou devemos lutar por uma Carta Magna aue instaure
no país um regime democrático-partici.pativo que consagre instrumentos polÍti
cos que efetivem a participação das classes populares em todos os níveis do
poder, rompendo, assim, com a clá.ssica democracia liberal? Este tipo de demo
era.eia já deu prova.s su..:ficientes de que �eu·.projeto político visa, basiceme�
te, garantir
direi tos burgµeses no interesse no desenvolvimento capi talii::t..:...
.
Port, anto, discutir
.
. a. questão da. representação política popu_lar na, Consti
. tuin
- te e. mais do qv.e .discutir a questao da representaça.o do_s movimentos d_os . di -reit0s humanos, é discutir, também, e sobretudo, o modelo político para o
,

ié

-

-

-

pais.

Oual é o papel da.s entidades de, direitos humanos nesta luta?
trajetória histórica rec�nte da.s entidades de defesa· e promoção dns di
. ·rei tos humanos nã.o· deixa. ·margem de- dúvida: a sua causa é a causa dof:l setor,_s
. po.p_ul�res, dos setores marginalizados e oprimidos que na sociedade brasilei· ra· têm sido os mais atingidos por diversos processos de violação dos direitos
individuais e coletivos.
Portanto, a luta do movimento nacional de defesa. dos direitos humanos con
funde-se, sob todos os aspectos, com a luta dos setores populares por uma so
ciedade-justa, fraterna e democrática pluralista. Trata-se, na perspectiva·
histórica do Presente, de uma luta para transformar políticamente o Brasil.
O movimento nacional de defesa dos direitos humanos tem est�ulado este
processo de rliràn.ãformação p0lÍtica na medida em que a luta pelos direitos
ithumanos é uma luta polÍ½ica.
A questão da Constituinte demanda. muito mais ações do que aquelas que têm
caraterizado o movimento nacional pela defesa dos direitos humanos. Demanda
articu�ação estratégica das entidades integrantes do movimento com vistas a
gerar pressões políticas as mais diversas, incisivas e insistentes, envolven
do demais entidades da. sociedade civil brasileira ..
O momento político pré-Constituinte exige união de esforços na busca do
caminho que aponta para.a representação política dos movimentos populares e
sindicais na Assembléia Nacional Constitu.inte •
Com este objetivo devemos ref�etir e estabelecer linhas de ação.
:1

Devemos levar em considera.cão:

lQ) Que o ato convocatório da.A�semblé�á•Iacional Constituinte muito pro
vav�lmente será promulgado pelo Congresso Nacional, tendo por base propos.ta
de emenda constitucional orivnda do governo federal;

2º) Que a proposta do governo federal mui to prova.velmente será a de inv�s
tir os deputados federais e senadores,que serão eleitos em novembro de 1986�
dP poder constituinte - isto é o mesmo que afirmar pela transformação do Co�
tresso Nacional em Congresso Constituinte;
3º) Que o recente episódio de aprovação da lei�estatizando os sistemas fi

,,

3.

•nanceiros s�linos(Sul Brasileiro e Habitasul), primeiro ne. câmara. dos Deputa
dos, em seguida no Senado, evidenciou, mru.s uma-vez, que o Congresso Nacio nal age mais por pressões do que por convicções. NG caso da Constituinte Po
pular, devemos livar o Congresso a agir duplamente: por pressão conjugada com
convicções.
Seqüência de questões para discussão:
l) Se as entidades· de direitos humanos são a favor da representação po
lítica do� movimentos populares e sindicais, inclu{da aqui a representação
do movimento nacional destas mesmas entiqades, devem elas manifestarem-se con
tra a transformação pura e simples de qua l quer Congresso Nacional, seja o a-tu.alou aquele que for constitu{do a partir das eleições de 1986, em Assem blé ia Nacional Cons ti tuinte?
2) Que tipos de ações conc;etas as entidades integrantes do movimento na..
cional de defesa dos direitos humanos devem desencadear com vistas a.Ó exer cÍcio de pressões políticas sobre . o Congresso Na.<;üonal, objetivando. que este
aprove� ato convocatório da. Constituinte que garanta aquela representação?

a.

Qual é a fórmula que permitirá a pârticip�ção de iepresentantes popula
'9res na Assembléia Nacional Constituinte, isto é, fórmula. que defina quais as
entidades e os movimentos populares e sindicàis, o número de representantes
e o modo de escolha. dos mesmos?
3)

.

.

.

4) As entidades·de direitos humanos.devem ·ser a.favor da.·convoc-a.ção d.e e-leiçÕes es:pecÍfipas e e::-:.clu�ivas· pura. a forméJ.çãó da· .Assemblé'ia. Naciona.1 Cons
ti 'b-rinte, independentemente da� eleições pa��amentare� _pr�vista.s par� novembro de 1986?
5) As entidades de direitos humanos devem concordar ou discordar do :f'un
cionamento da Constituinte simultaneamente ao do Congresso Nacional?

Não há su�stituto para o Poder do Povo.
Por uma Assembléia Nacional Constituinte livre, soberana e representati·
va dos movimentos-po:pula.res e sindicáis. Por uma Constituiçã.o Democrática:; pa
ra servir à Vida.
Petrópolis, 31 de maio de 1985

i�· -

/\ Pr�Ru::fMo�teiro
Cent o de Defesa dos
Direitos Humanos/Grupo
A��
Açã.o, Justiça e Paz de Petrópolis
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C O N V I T E
No próximo dia 14 de outubr� (3a. feir�), às 19 horas, na Catedral de Nova Iguaçu, haverá mais uma reunião do COMI. Tf CONSTITUINTE de Nova Iguaçu.
O tema

em pauta será:

- O perfil dos candidatos ã Oobsti tuinte.
Você não poàe faltar, pois CONST!TUINTt SEM POVO, NÃO CRIA NADA DE NOVO.

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 1986.

r,,.

COMITt CONSTITUINTE DE NOVA IGUAÇU.

e

------�-------------------------------------------------------------------------No próximo

dia 14 de out�bro (3a. fE:i i:a),_ ãs 19 horas, na Catedral de Nova Igu.:::_

çu, haverã mais uma reunião do COMIT!·coNSTITUINTE de Nova Iguaçu.
O tema em pauta serã:
- O perfil dos candidatos à Constituinte.

Você não pode faltar, pois CONSTITUINTE SEM POVO, NÃO CRIA NADA DE NOVO.

•

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 1986.
COMITt CONSTITUINTE DE NOVA IGUAÇU •

---------------------------------------------------��-------------------------..

C O N V I T E
No próximo dia 14 de outubro (3a. feirá), ãs 19 horas, na Catedral de Nova Iguaçu, haverá mai1 uma reunião do COMI'!! CONSTITUINTE de Nova Iguaç�.
O teJDa em pauta serã:
- O perfil dos candidatos ã Constituinte.
Você não pode faltar, pois CONSTITUINTE SEM POVO, NÃO CRIA NADA DE

.- NOVO.

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 1986.
COMITf CONSTITUINTE DE NOVA IGUAÇU.

C O NVIT E

No próximo dia 09 de setembro, às 19 horas, na Catedral de
Nova Iguaçu, haverá mais 1.D'Ila reunião do Comitê Constiuinte de Nova Iguaçu.

tuinte.

Otema em pauta será o debate com os

candidatos a Consti

Contamos com a sua presença!
Nova Iguaçu, 25 de a g osto de 1986.
COMITE CONSTITUINTE DE NOVA IGUAÇU_

C O NVI TE
No próximo dia 09 de setembro, às 19 horas, na Catedral de
Nova Iguaçu, haverá mais uma retm.ião do Comitê Constituinte de oN va Iguaçu.

tuinte.

Otema em pauta será o debate com os candidatos ã

Consti

Contamos com a sua presença!

Nova Iguaçu, 25 de a gosto de 1986.
COMITE CONSTIT UITN E DE NO
VA IGUAÇU

CONVITE
OComitê Constituinte de Nova Iguaçu, vem se organiZémdo desde o ano
passado. Recentemente realizou uma série de debates sobre os principais temas que eg
volvem a elaboração de uma Constituição. A partir destes debates, o Comitê vem de
senvolvendo um trabalho, nc sentido de que as diversas entidades populares do municí
pio participem, e que haja u.m maior engajamento da população nesta discussão e luta.
Para i�to, está sendo proposta a organita�ão de núcl�os do Comitê em bairros, sin
dicatos e local de trabalho.
No dia 24 de maio, sábado + ás is h,oras na Catedral de Nova Iguaçu S!
ra realizado um Encontro de todas as enticade.s que lutai� com a questão da terra ru
ral e urbana, com o objetivo de unificar as diversas reivindicações sobre terra para
a Constituin�e.
COM PAR E Ç A�

Comitê Constitui,1te de Nova Iguaçu.

CONVITE
O Comitê Constituinte de Nova Iguaçu, vem se organizando desde e ano
passado. Recentemente realizou urna série de debates sobre os principais temas que eg
volvem a elaboração de uma Constituição. A partir destes debates, o Comitê vem de
senvolvendo um trabalho, no sentido de que es diversas entidades populares do nu.micf
pio participem, e que haja um maior engajamento da população nesta discussão e luta.
Para isto, está sendo proposta a organização de núcleos do Com::.tê em bairros, sindi
catos e local de trabalho.
N0 dia 24 de w.aio, sábado, às 15 horas na Catedral de Nova Iguaçu, S!
râ realizado um Encontro de toêas as entidades que lutam com a questão da terra ru
ral e urbana, com e objetivo de unificar as diversas reivindicações sobre a terra p�
ra a Constituinte.
COMPAREÇA!

Ccmitê Constituinte de Nova Iguaçu.

Comitê Constituinte de Nova Iguaçu
Sede Provisória: Caritas Diocesana de Nova Iguaçu
Rua Capitão Chaves, 60 - Centro - 26000 - Nova Iguaçu

RJ

Nova Iguaçu, 28 de abril de 1986.
A

(o)

O Movimento Constituinte dê Nova Iguaçu realizará nos dias 31 de maio e
19 de junho, um Congresso sobre Terra, onde serão debatidos os pontos de interesse
relativos a este tema, que devem constar numa Constituição que realmente atenda as
necessidades do Povo.
O Comitê de Nova I�uaçu pretende reali'zar uma Assembléia Municipal para
organizarmos nossa participaçao nesse Congresso.
Entendemos que é essencial a participação de to�ae asEntidades Populares.
Esta Assembléia se realizará no dia 04 de maio, às 15 horas, na Catedral de
Santo
Antônio, em Nova Iguaçu.
Atenciosamente.
Comitê Constituinte de Nova Iguaçu.

Gomitê Constituinte de Nova Iguaçu

Sede Pr ·r�.sõria: Caritas Diocesana de_ Nova Iguaçu
26000 - Nova I8uaçu
Rua Capitâo Chaves� 60 - Centro

RJ

Nova Iguaçu, 28 de abril de 1986.
A (o)

O Movimento Constituinte de Nova Iguaçu realizará nos dias 31 de maio e
19 de junho, um Congresso soõre Terra, onde serão de�atidos os pontos de interesse
as
relativos a este tema� que devem constar numa Constituição que realmente atenda
necessidades do povo.
O Comitê de �o�a I�uaçu pretende realizar uma Assembléia Municipal para
.
organizarmos nossa part1c1paçao nesse Congresso.
Entendemos que é essencial a participaião de todas as Entidades Populares.
Santo
Esta Assembléia se realizará no dia 04 de maio, as 15 horas, na Catedral de
Antônio, em Nova Iguaçu.
Atenciosamente.

Comitê Constituinte de Nova Iguaçu.

-comitê Constituinte de Nova Iguaçu
Sede Provisória: CARITAS - Rua Capitão Chaves, 60

Nova Iguaçu - CEP 26000
Nova Iguaçu, 11 de abril de 1986.

A (o)

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

O Movimento Constituinte Fluminense realizará nos dias 31 de maio e 19

de junho, um Congresso sobre Terra, ande serão debatidos os pontos de interesse rela

tivos a este tema, que devem constar numa Constituição que realmente atenda as neces
sidades do Povo.
O Comitê de Nova Iguaçu pretende realizar uma Assembleia Municipal pa

ra organizarmos nossa parti�ipação nesse Congresso. Entendemos que e essencial a par
pela
ticipação de todas as Entidades Populares, em particular aquelas que têm luta

-

terra, seja rural ou urbana.
Por isto, estamos convidando esta entidade para uma reunião de prepa
ração desta Assembleia, no dia 22 de abril, ãs 19 horas, na Catedral de Nova Iguaçu.
Saudações Comunitárias.

p/ Comitê Constituinte de Nova
Iguaçu

----- --------------·---· ·----·----------------------------·---------------------·--------

-

Comitê Constituinte de Nova Iguaçu
Sede Provisória: CARITAS - Rua Capitão Chaves, 60
Nova Iguaçu - CEP 26000

Nova Iguaçu, 11 de abril de 1986.

A (o)
O Movimento Constituinte Fluminense realizará nos dia 31 de maio e 19
de junho, um Congresso sobre Terra, onde serão debatidos os pontos de interesse rela
tivos a este tema, que devem constar numa Constituição que realmente atenda as neces
sidades do Povo.
O Comitê de Nova Iguaçu pretende realizar uma Assembleia Municipal pa

ra organizarmos nossa participação nesse Congresso. Entendemos que é essencial a par
ticipação de todas as Entidades Populares, em particular aquelas que têm luta
pela
terra, seja rural ou urbana.
Por isto,. es�amo� convidando esta entidade para uma reunião de prepara
ção desta Assembléia no dia 22 de abril, as 19 horas, na Catedral de Nova Iguaçu.
Saudações Comunitárias.
p/ Comitê Constituinte de Nova
T'>UPl'C

Relatório� retmião do Comitê Mtmicipal Constituinte de Nova Iguaçu, realizada,
em 07.04.86 na Catedral.
• Presentes: 17 pessoas das seguintes Entidades: MAB, Mutirão do Parque Estoril,
Grupo Jovem de Belfórd R?x0, .Assistente Sóciàl 'da 54à. DEP, UIES, CDPO, Associa�
ção de Mórró Agudó; ·sàntâ'Eugênià·e·CálifOtriia.
O Encontro foi coordenado por Janafna.

PAUTA:
�----

1 - O que jâ cons_egu:imos: orgamzar.
2 - Articulação feita com Conselho 8omtmitârio de SaUde e CEP.
3 - Congresso sobre terra� 3Q e 31/05 e 01/06/86.
Inicialmente foi lido·o relat8rio da Tetm.ião do Conselho do MCF
'.('ealizado no dia.05/04/86 1 nessa Teuniâ'o discut:i:Tam-:se as seguintes questões:
- Instrumento Jurfdico ""· V0lta Redonda S contra e o assunto serg submetido
as
bases
.,. Ti�ou-se uma e..xecutiva p�ovis-<'3'.r:la, pois faltaram alguns· comitês •
.,-. Co.miss·ão para elaborar propos-ta de Regimento Interno para o Conselho.
- Promove� a realizaç�o do CongTesso de terra nos dias 30 e 31/05 e 01/06/86.
� Comi_ssão para
coletar. suõsídios soõre terra das Entidades populares, a fim de
.
serem enviados aos: Comitês 'Mtmicipais. Essa tarefa ficou com o Comitê de Nova
Iguaçu.
- Cada Comitê realizara uma as-semõléia para discutir os proó.lemas de terra e ti
ra� delegados pa�a o Congresso.
- �epresentantes da plenária nacional Pr�-Constituinte prop8s um t�abalho inte
grado com o MCF (discutir nos comit�s).
- Pr8xima retmião do Conselho: 03/05/86, � 10 horas na Caritas de Nova Iguaçu.
Janaína deu informes sobre a retmiâo da executiva do MCF, realiz�
da em 07/04, em Volta Redonda. Nessa Retmiâo ficou deliberado:
- Reunião com IBASE e CPT dia 21/04 para ver as finanças para o conjtmto.
- Recolher material das Entidades populares sobre terra.
A seguir o Comitê decidiu adiar paTa a próxima Tetmião a eléiçãõ
àa executiva do Comitê de Nova Iguaçu e a ratificação ou escolha dos 2 represen
tantes para o Conselho do MCF.
1.1 - O que ja conseguimos_:
Vilma .falou com o CEP.
Boa Esperança vai promoveT discussão sobre Constituinte.
Califórnia vai discutir participação no Comitê Santa Eugênià. Vai discutir a Pª.!.
ticipação no Comitê.
HeliÔpolis vai tentar fonnar um -Comitê.
Encontro dos jovens em Miguel Couto sobTe Constituinte no CENARJ dia 13 às 8h,em
Miguel Couto.
2.1 � Não houve contato c�m

0

C�nselho· Comtmitârio de SaÜde ..

3,1 � Congresso s0bre terra:
Ficou decidido fazer uma retmilo de preparação.da assemblgia do C.M.N.I dia 22/
04, às 19 horas na Catedral. Para essa retmião fazer convites a todas as associa

çoes e movimentos de terra de Nova Iguaçu.
Comissão responsável de fazer o convite: Ana Alice, Manoel e Vilma. Local para
apanhar os convites - Caritas dia 11/04.
- Manoel contou a luta dos posseiros de Parque Estoril que foram expulsos da ter
ra. Vão .fazer assembléia dia 12/04 e se não tiver uma solução vão acampar
no
INCRA, no Rio.
- Decidiu�se também listar todos os movimentos de terra de·Nova Iguaçu para man
ter contatos e oncentivâ-los a participar.do Congresso e do MCF.
- Ficou resolvido que as pessoas que tiverem subsfdios sobre problemas de terra,
entregâ-los na Câritas dia 11/04, a fim de ser sintetizado pela equipe formada
por Janaína e uma representante de Santa Rita.
Sem mais: encerraram-se os· trabaUios.

Nova fguaçu, O 7 de abril de 19 86 .

Azuleicka Sampaio Rodrigues.

24 de março de 1986 - Retmião Comitê Constituinte Municipal
Apresentação (presença - folha anexo)
Pauta_da_Retmião: 1 9 ponto
Avaliação da semana de debátes:

-

- a iniciativa foi válida.
- deu-para sentir o interesse das pessoas.
deveríamos discutir dia mais próprio para facilitar a participação (.talvez sá
bado).
- a propaganda foi fraca.
- ntmca vai ser possível atingir a todos - temos que des-cobrir -meios para atingir.
- o nümero de pessoas não poderia se�·maior pois criaria tumulto.
- trouxe novas pessoas interessadas,
- que sejamos capazes de multiplicar esse tipo de movimento.
- devemos conscientizar mais o nosso ambiente.
- as colocações foram muito objetivas - souberam colocar - não deve parar aqui.
- o círculo de debates surtiu efeito - sente-se que as pessoas estão interessadas.
- pe�cebe-se que os participantes não eram de la. vez, sente-se que jã são parti:_
cipantes de algtmS movimentos.
- o que estâ faltando nesse Comitê ê como pode chegar a discussão na base.
- a discussão ainda estâ muito dentro de casa - ir para a rua - manifestações etc.
ESCLARECIMENTO:
Essa semana jâ aconteceu sobre a refle.xão do Comitê ? que sentiu que tinha que
e:x:plodj.r para fora.
Estamos precisando de gente que leve para a rua.
O Comitê tem que ter condições. de dar novidade para continuar.
29 ponto_de_Eauta:
- Estudo sobre

=

(Novi:mento CoJ1$:tituinte Fluminense)

ESCLARECIMENTO
Haverá

lllTia

carta

I?ªX:ª ab�i:t' as ques·tões do Comitê.

39ponto_de _Eartida; --�.
- Carta - objetivos
�9_Eonto_de P?�tida;
- Avaliação do MCF.
COMUNICAÇÕES

- Comunicar com Dom.Mauro (__Sqda}. .,.., pa:ra - Palest�a na. SESNI

SUGESTOES
1). Encontro com professores
.
.
2) Como podemos atingir o pessoal de Saúde

3) Categoria Metalúrgica
4) Ntnna próxima reunião como programar o congresso Terra
S) Sair daqui com tarefas para realizar
6) Ter um Comitê Central e também por bairros
7) Criar núcleos
8) Formar grupos de trabalho
- Criar nÚoleos por bairros e por categoria.
DIVISÃO DE TAREFAS:
- Próxima reunião dia O 7 de ab:ril as. 19 horas na Catedral.
PROPOSTA PARA A REUNim
1) O que jâ conseguimos organiza-r.
2) Articulação feita com o Conselho de Saüde e CEP.
Sada - CEP
RepTesentantes para o encontro do dia 05 - Ana Alice e Ja.naína.
Sem mais , enceTrou-se a Teuniâo.

Nova rguaçu t 24 de março de 1986.
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·RelátSrio· déi·rel:lilíão do Comitê·'Mtiriidpál de .. Nóvá 'lfillaÇU, em ·03 de março de 1986.
Presentes: Azuleicka - MAB; Di.lcê.ia· - PC do B; Aloísi.o - ALP; Ana Alice - Asso
ciaª-º de Boa Esperança; Sada - CDJP; Janaína - HeliÕpolis; Sandra - ALP; Sal
vador, Rogério e Edmilson - UIES; Francisca - Associação de Ponto Chie; Célia Associação de Santa Amélia.
PAUTA:
1 - Discutir os objetivos do MCF
2 - Escolha dos Delegados para o encontro nos dias 14, 15 e 16/03/1986
3 - Palestras sobre Constituinte
Inicialmente Sada informou que os Conferencistas dos debates, estão confir
mados.
A seguir discutiu-se sobre o surgimento interno do encontro do MCF. Viu-se
que os grupos de trabalho deverão ser de 15 a 20 participantes.
Os grupos que discutirão os objetivos deverão ficar toda a manhã e uma sõ plená
ria para aprovar as propostas. Devem estar explicitados os objetivos numa fôlha
de papel pardo para cada grupo
1
-

- Objetivos do encontro; propostas do Comitê�
oiri.entar o povo para consolidar suas conquistas·
eomo influir no processo Constituinte
eleição dos cons·tituíntes
elaborar uma constituinte do povo para mandar ao congresso como forma de pressao
- construir uma estrutura de poder do povo através de uma frente supra-partidâ ria a nível nacional
.., Articulaçào dos comitês .JJIUilÍ.cipais
- organizar o povo para formular sua Constituição
- Contribuir com a conscientizaçào e organização de povo. Ex.� ·realização
de
debates
- Que o povo não se 'limite a votar
OBS; O Comitê é contra apoiar os candidatos mesmo sendo populares.
Foram tirados os delegados. para o encontro;
- 1 pelo PC doB
- 1 pela ALP
- 1 pe1a ums
- l pela CDJP
- 1 pelo PCB
- 1 pelo MAB
.., 1 pelo PMDB
Participarâo do encontro, além dos delegados de N0va iguaçu: Azuleicka, Sada e
Ana Alice pela Executi,va.
Sem mais encerra�.a,m-se os tràbalhos.
Nova Iguaçu, 03 de março de 1986.

CONS.TITUINTE SEM POVO, NÃO CRIA NADA DE NOVO!
O que é Constituinte? O que tem a ver com a vida dos moradores da Baixada Fluminense?
E a Lei máxima do país que trata de todos os assuntos da nossa vida: Trabalho, Terra, EcQ
nomia, Moradia, Educação, Saúde, etc.
Sabemos que quem quer dominar as leis neste país sao os grandes capitalistas e latifun
diários. E o momento do Povo se mobilizar, organizar e transformar essa situação: Consti
tuinte tem que ser para toda a nação! Fazer leis não é mistério que só alguns iluminados
são capazes. O povo sabe, também, quais são os seus direitos e deveres e o que está fal
tando na Constituição do país.
Venha discutir, participar do Ciclo de Debates sobre Constituinte.

e

Dia 10/03/1986 - 2a. feira: HistSrico das Constituições e Organização Popular
Dia 11/03/1986 - 3a. feira: Terra e Constituição (Reforma Agrária e Moradia)
Dia 12/03/1986 - 4a. feira: Saúde e Constituição (Saneamento Básico e Assistência Médica)
Dia 13/03/1986 - Sa. feira: Educação e Constituição
Dia 14/03/1986 :- '6a. fêira: Grise Econômica e Constituiçào
LOCAL: Catedral de Santo Antônio - Nova Iguaçu
HORÃRIO; 19 horas
Comitê Constituinte de Nova Iguaçu.

CONSTITUINTE'SEM POVO, NÃO CRIA NADA'DE NOVO!

e

O que ê Constituinte? O que tem a ver com a vida dos moradores da Baixada Fluminense?
E a Lei máxima do país que trata de todos os assuntos da nossa vida: Trabalho, Terra, Ec�
nomia, Moradia, Educação, Saúde, etc.
Sabemos que quem quer dominar as leis neste país são os grandes capitalistas e latifl.J!!.
díarios·. :E o momento do Povo se mobilizar, organizar e transformar essa situação: Consti
tuinte tem que ser para toda a nação! Fazes les não ê mistério que só alguns iluminados
são capazes. O povo sabe, também, quais são os seus direitos e deveres e o que está fal
tando na Constituição do país.
Venha discutir, participar dó Ciclo de ·Debàstes sobre Constituinte.
Dia l0}03/l986 - 2a. feiTa: Hist6rico das Constituilções e Organização Popular
Dia 11/03/1986 - 3a. feirai Terra e Constituição (Refo:rma Agrária e Moradia)
Dia 12/03)1986 - 4a. feira: Saúde e Constituição (Saneamento Básico e Assistência Médica)
Dia 13/03)1986 - Sa. feiTa: Educação e Constituição
Dia 14/03/1986 � 6a. feira; CTise Econômica e Constituição
LOCAL: Catedral de Santo Ant8nio - Nova Iguaçu
HORÁRIO: 19 horas
Comitg Constituinte de Nova Iguaçú.
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JA�DIM IGUAÇU, METRO:P�LITANQ E MIRIM

1

'

!'To momento e.tur..1, �s r.r1u.d.a.n9a.s ··pol! ticaa e sooia.a ae apreson- .

..

ta.m. como 'um desa.fio ao povo brasileiro� À� desigµaldade aooiaio cone-

...

um.a realidade pa:t•ticm.lam&nte t�.iS t�, em ,:una. Nação o om illl po tcn
ti., tuim
..

. .

4t . j,>t

.,

.

sociedade mais justa,
perlllitir uma.
reouraos que poderiam
:cial.de
'
'
.
, '; '• �

.! • '

'

Elj'ta. realidade é um eeoruld.a.lo_ �� as o.o�oiênoiao :pol:! tioa/
,
.. ''df>sta·nação, Este· mo�elo econômico
é oe.s·�lt ma,a fruto de uma po• •
'4.

não

lítica �m fa"9'or d.e 'Um& minoria q.ue. 1 dia.a-dia, �nriquece !G custas do
,tr
I
infantil que oão im-/
· ·. �baJ..ho• .c!a fOID.Qt da miee:t·ia .,e
. da mortalidade
•
t:
:
1 r
ao noàao povo, Eata :J.n;fuilti9a. SQÇial é uma. ameaga conetH.nte à
' postos
'
.
. :: ; paz interna. �·
'
.
Por vinte e. � anos o povo b�sileiro .foi im:f)edido de parti· · ·� . ·,
..

i

li

.,

•'
i'

(> �....

,

.

•

11 '

,

. : :._ ,

' '
t·�

,

1 �....

�.

1

'

.

•

• t ·.,.

,

•

�·�01�· das s,\iscw.,e,�e�-·6· �e.cieê$e·s poú�!��:;,1;·'\iendo <1#-�o s�p1e�mr,nte e�
• ��te4.or dos pian,i'os'. e éleStD.B-ndos �o re� á.ut�rit�-r;t.�; 0OID.O oonaequôn

.

· �la 'désae autorita.riamo temos hoje uma '.d!virla. ·extex,ia. quo au:fooa.
i

•

t'

o

I

'

evol'\19�0 d� organização popul.a.;rJ1 tn.01:S:yada pela.a neoeasidae · ,d�,,.· a mate, Aleménta:l'e1:
do povo• eempre !l' utcid.aQ lJOr aqueles que a.esu, '. -r�SS,O !)OVO o
,,..1

.

,, ,

�

o

• 4\ ......

. ·

�

1 \ .. "!

,, .., 1'

i

,

· , ��

�- ��·;a tu.tel.a da ml.Ç40• agiu como t)1�P.rº dt pressão 1nt�rna q;:e ·. /
. �o· cl;�ixou1 outra alterna.tive. ao deasa..�.jf �e;:1me de p�saao seMo /
,,
,,J.
·' FOÍii� um.a. e.'beft'ura pQlit!oa, -,F.ml() ·�Uà llii�, como elemento r_g_
•

•

� •

• /.

.;�• .J -i

�

', --�· r

• •

,·

•

�

J

'

,

•.

;/l,;'

•

guj.ad.or q.aa p�asSe� aoo:la.ia, CQIJL estâ�-����. houve o fCJrt&leo:1.Llen
M/ . · .. ,
'
/cto ·das orgw>!:ze.9oea l)Opulares e hoje, '- ·pa.\'t1oipaQlo. 4o povo da, mar.,_ •· ·
; gcm..,· a,. eal'orançaa' · de muda.nná.$ t
• t

,..t

,
'

ri

:�� .·,··
1

\

t

· ..-.��ça.a.

•

,.

i- '<·

.,

1 i!,-

...

�..

'

i

•.:

W

t;

-Y,.... •

ft.

1

A

t

Sa há e-�ie;,;anças de mlld�:n1ças• ;}!-wai;-emos :partioipar clest&.rj
#

.,..

,

\

I{

\

.

'

/

-

iràciwn na Oonstituinte 1 queremos tor par
Se, esta$: m:ud.:lnçs.e
'
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.-�Qipaçâo nes.ta Constituínt�
Re:pudi�o� a Consti tu!nte COlll&l"OSS'lm.l
por• ter sido um. duro/
,. . ,
•
> •
de pa.rtioipa�ão popular na elaboração da:i Lei'l
na pérepeo,ti-va
g.<,o.lpe
'
'
..
· dEtnoeeq Pa:Ca• por ter· alijado mais' 'l1ha �� o povo do proceaoo h10-

.
_,

tórico• por contradizer a.e propostas d� mudanoae da "Nova Rep,íbµ.oa"•

Que, A Conati�ção assegura. aos trabalhadores os seguintes direitos.
além de: ou troa que, nos termos da lei visem à melhoria de sua condi
ção aocie.J..
.
. ,.
1-� .. Sa*1� .m!n:tmo unifica.dq capaz de a�tisfazor., as sua.a neoeosida. '
'des normais e as de sua fWÚJ.iat
'
.
2.· Salário-família aos �eua dependentes ;t.gua� deeoonto INPS para. filhos homem 17 anoa I mulher 211
. 3.' Salário iguais: para fun9ões, equivalentes para. todos cidadãos, salário aposentados � aos. a tiy.os.;
!
'
'
,
4. Salário de trabalho noturno euperior ao diurno, presa, com participa.9ao nos lu.crc;,s e, excepoionallnente,,t na gestão, segl.U;!Uo for. eata.por.·Leil
belecido
,
5.• · Sa.lÁrio · desemprego igual salário ro:!niroo .-eal
·- Insalubridade
Direi tos a �tia.a t,em: limite. de idade
1' \ •• .',
� Estabilidade s� �a�V o 'de· tempo de t.,ervi90
a:
! 1· . �i . ·.
para aposentadoria
com reserva.
- FG!rS
.
,,
�Autonomia. Sindical
· , :·.-... ·.�·Poder do· P'iaqalizaçlo pelos $ind.ioatoa d.entro das l!hp•eas J
1
:�·s.. i.·l>�ção' c;l*!a do' -baiho não éxced�nte oito horas�· oom. :in.�r· ·
valo ,ps.ra descanso, �alvo caaoB espeoibunen� prevjstos, n!io excede:i
'·
do e. 40 horas· eeman.ais-1
7. Bepou.so semenal 1'elllU.ne=c.t.o a nos:furiad.os oiv:1.s e religiosos de
aoôrdo 'com. a tradiglo looalJ
8. Férias anua.is r.emuneradae&
9. Hie;íene e segu:ra.nça. do �balh4)1
10;. -P:t-o�ioão a.e· trabalho, em• tnd�tria insalub�, a mulheres e men,2
res de 18 an.o,s,... �, trabalho �oturno � menores de 18 cmo,s• e de qual
quer trabalho a menores d.e. 12 a.nos;
11t., Deeoa.ns.o ��o da ge.$1:a.n� � antes e depois do parto�
sem
pre;Ju!zo do empreg(&Jq.Q. 13aJ.kio,
12 F1:m.ção das po�e;à.tagel'JS de �nsadoa brasileiros nos serri.ooa/
pÚb1icoe dadoa em concessão e nc-J \·e�tabelec·iJlw�l�s de doterm:l:nBdoa/
. ·
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.. ·
ramos· c,omerciaia e industria.is ,
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' l13� t�tabll!dad�• com i�d�"izaçlo �o trabalhado� daupedido ace3ó
turtdo

.

da· garantia e ao PlS �ASCPa.
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· !4 •. Reconhecimo�to das cnnvo�çMeB cnletivas de trabalho;

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

____._._

,!1_

-

--

____.__

no

'

15.1 Assistência. aa..�tária, �oepitalar \e' médica preventiva,
16. Previdânoia so4W nos oaso� de doeri�a• velhice; invalidez e
.
1
morte, seguro-d�somprego, seguro contra acidente de
tra.ba,

1

lho e proteção da _maternidade, mediante oontr1bu19io 4a. União, /
do empregador e·�do�emp-epã.01
17. Proib�gão de d1F,Jtin9&:o entre tre.1:l&lho manual• t&onico ou. in,

telectual ou. entre os profissionais �espeQtivoa1
,

I

'

18. Oolânias de f�iáa e
valecênoia, man:t:1-ia.�
19. Apoaen·tadQria pa:i-a a
. lá.rio in·tee;rala .
20_} Apoaentadaria. pe.i"a. · o
.

•

ol-'nioas de re:pou.so, re�era.oão e oon,
pe� trilião; oQnf� diapu.ser a. LeiJ
im;ilherf aoa 25 -. anos de 'trabalho cem sa.- · ·
t

...

trabalhadcir apÓ$ JO an� c:te trabalho /

; com salário integra.J.1
I

'

21. Direito a greve.

l?a.rágrato �oo .... 'Eata.ti��çlo da previdência e assistência. /
.,,
,.

sociais total, iaengão desconto IN1?S para aposentado��-�
22; Assistânoia integral. aos deficientes visando a melhoria
sua condição sooial e eocmâmioa.·atrav&s dei
I - eéluoagão espooia.l e ·gra:tuita.1

do

II • aasistênoiat" reabilitação e reinserção na vida eoan.ôr.nica.
e sooial do· Pa!a 1
. ·;

III - proibição de disorimina.gã.o.- inclusive q�to à adlllissão
ao trabalho Ql1 ao serr.1.g-o pdblioo, e a. sa:tkios;
IV� poa�ibilidade de aoeaso a �dif!cios e logradouros pú.bli,·

coa.

�u.cagão e CUltura.

1 - Aplicação

13" do orga.m.ento da 'O'll1ão à Educação

2 • Direito à Educação para 1;odos

l • Proibi9ão.. de ino-cmtiroa a r$4t Escolar Privada
4 -Direito Educa9ão a.ntqs dos 7 anos
5 - Amplia.Qão da Rede Escolar Nblica.
G - Incentivo a. OU1tura Po:pul�
7 - Estatizagão da Eduoagão
8 • Inetitw.gão da Educo.são Popul.ar.'

• • J

9- Direito ao (stágic
10- Passe livre p/ Estudante

ll• Participação doá estudantes no� conselhos mu"icipal• Estadual - ícde•
ral d'e Educação

Como meia nada havia a tratar a Assembléia foi encerrada

17a30mm• tricando marcada uma próxima Assembléia�para o dia 18 de maio

1986, na mesmo local e hora.
• I'

..

Nove Iguaçu, 23 d'e farvereiro de 1986,

Por delegaqão d'a ccuniseãoa_____________________

VALT�R r.Lt�lKRIO LOP(S
ítLIZOLA SA rJ'TOS

IARA 00� R(IS TtIXtIRA

Secretária,

tLIZABrT� �t CARVALHn RAfflOS

as
de

caro.tê Constituinte de Nova Iguaçu

CONVITE

Você está convidado a partici:p:rr da próxima reunião do
que será no dia 03 de março, às 19 h, na cáritas Diocesana.

nosso Canitê

A pauta da reunião é a seguinte:
1. Diw!gação do ciclC?. de debates:
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

10/3/86
11/3/86
12/3/86
13/3/86
14/3/86

-

Histórico das Constituições eOrganização Popular
Terra e Constituição
Saúde e Constituição
:Educação e Constituição
Crise Econômica e Constituição

2. Discussão sobre o posicionarce."l.to do CCini.t§ de Mova_Iguaçu no Encontro
que
haver� nos dias 14,15 e 16 de março no Centro de Fonna.ção de todos os canitês
do Estado do Rio.

-

3. Eleição dos delegados para participar do Encontrão
Julgamos de grande importância a sua participação. Venha, pois prec_!.
sanos de decisões conjunt..as.

Nova Iguaçu, 20 de fevereiro de 1986.

caro.tê Municipal de Nova Iguaçu

.. .. ..

Reuniã&,.do
Co'irui:tê MlmiciJ?ál'de'Nova Iguaçu em 19/02/86, às 19 h., na Caritas ..
j
'·Presentes: ·sada, Ailileickà ,' ·Arta 'Alice; ·Nelson; 'Sàridtá. "Gilsori e Miguel, PC ao B
�MLP,. · UIES, 'MAB ·e ·crup.

-·

-

!f.,.

•t•
·: �

PAUTA;1----'1 _, 0 -ciclo de deõates- de 10 a 14 de março/1986
'
a) Finanças
.. ,,.,..:
õ) Conferencistas
c) Di'Vlllgação
'í
,1 l

•/2 - Encontro de março do :MCF
1.1 - Divulgaçao: imprensa, MAB, Conselho Comunitário, Conselho Diocesano.

-

2.1 - Finanças.

as

- Pr8xima·reunião do Comitg será no dia 03/03,
19 h, na Caritas.
, - Objetivo; tirar os Delegados e discussão política do encontro do MCF, dias
14, 15 e 16.
- Finanças : MAB Cr$ 20.0.. OOQ e 1.000 folhas.
Ana Alice ""' 50.0 folhas
Nelson - SOO folhas
Ver- broches
paTa as finanças.
'
.

.1À' '
!
'C<!iu.:r;etéFí.éistas

Clü,co Alencar, Sêrgto Arouéa 1 Mtguei da CPT, Ronaldo do Livramento Coutinho.
F�lta Educaçao (yer com !BA$E}.
Ser�·tentado com os Direto�e� assumir a liberação dos alunos. Sada é responsá vel pelo Instituto de Educaçio,
Nelson; levar materral para Campo Alegre. Sindicato dos Metalúrgicos.; 22: ·- �
Sa.lômã:o: CEP·
Miguel: nas · escolas-Azuleí.cka; MA.E e Conselfio Ce>Jmmitârio de SaÜde
� Fazer convite para a prôxima Teunião do Comit&.
Sem-mais, encerrou-se a reunião.

Nova tguaçu, 19 de fevereiro de 1986.

1 9 8 5

Relatório da Reunião do Comitê Constituinte de Nova Igya9� realizada no
dia 14/12/1985, na Caritas, ãs 15 horas. Presentes: CDJP1 MAB, PMDBiPCB,
PC do,' ·n, ALP': é1 rePi:'�Sentant:es
·de ·comunidades.
.
PAUTA:

: ....j

;,

1 : ..t, ,•'

-�:

'

; :; �

. .:. .

:,

01.
02.
03.
04.

Informes
PropoE}:ta · de trabalho do MCF/86
Estudo da proposta
Conclusões
...
05. Formação da comi.ssao executiva (MCF de Nova Jguaçu).

-

!

Inicialmente, Sada abriu os trabalhos passando o informe s-0bre a
reunião dos Comitês p:nter-Municipais, realizado no dia 30/11/8S em Nova
Iguaçu.
�ez uma explanação da proposta de trabalho para 1986. A proposta,
seguinte foi'distribuÍda para discussão em grupo:
1986
- PROPOSTA DE rLANEJAMENTO
- Comissão Inf1,m1.inicipal
.f
•
- •
-·comissad Executiva
- Comissão de Coordenação doa Temas
- TEMAS:

'li
.,• ,.'

,.
;· ,!1

Terra
Educação
Org�nização Popular
•. �aÚdE;:·,j, ,,,. , ·'.r·
Habitação
Economia e Trabalho

• J.•
\

,

·•

)

.•

....
' ':t

·: ·.:.·i-r-. r :.1

.· '.
l

! ••

'! -;-� ....

�; 1 L !.: J. ') • •
'

- Dezembro a fevereiro - formação dás comissões
- Reunião' da c'lfdri.ssão Exe'cutiva: Ú/01/86 - 15 horas
- Encontro Inter-Municipal de coordenação 7 a 9/03/86
- CONGRESSOS
lQ· Terra - Nova Iguaçu - 30/05 a 01/06
29 Organização Popular - Volta Redonda - 08 a 10/08
• 39 Saúde - Caxias - 29 a 31/08
49 Rabitação - Itaguaí - 03 a 05/10 ' ; '
��,,Jl;<;lucc';lção - .Trê$r.Rios - 17 a 19/10 ·1·.
• 69 Ordem Econômica - Rio de Janeiro -·2Ffa 26/10
..,

•. •
1

:-�

-·

·' 1;

.

1

.

!·

·...:

t

•

NOTAS.: - Os Congressos Regionái� serão prece4idos de encontros ou asse.! ...
blêias municipais.
Nos Congressos Regionais participarão as delegações dos Muni=·
cípios integrados n<:> Movi�ento Constituin·tê Fluminense.

RESPOSTAS
DOS GRUPOS DE TM.BA:LHO:
-----------------------------

- Realização de As�emb���tf .�nfCÍpais, estaduais e nacionais
A
- Congresso de_ 2 em 2 mes�9,,.P/i"�Sf4ido de mini congresso municipal
- Dividir os congressos pelos 2 semestres de 86

,

.'

•
�.rQP.aganda, ..P.,lp::a 4i;v ul,gaJ.:.jO :nJl?v.imento: ·
L ;.•
..... ...___
· ''.)'.� ., l�t�rC:lj��Oít�fi��e: ��· ·%,!_�l:{)O� � � . . .. •. �.. ·-:.::-·orga:i,Iza� �m grupo de .peSS?!ÍS --p_a.;i::�. J?nt:rar em contato com entidades
grupos, para incentivá-los a participar do Comitê Municipal.
.

,.:_ .,...,,:._,• .'.
,

' ,:.,;. , "•ti •

-i-..l,.;;••.,,

'" ,_

a••••

·•-•

,
_ .,.._. �

,

e

- Os representantes de cada grupo sejam escolhidos em suas bases de tra

balho
- Que haja rodízio entre as pessoas que irão rep�eset�Jar o Comitê
_
Congressos

--------------·-!"j"r°��---� �-..,�--:' ..

No tema Terra estavam incluídos
: ..
-.

- Propriedade urbana e rural,.
..
.-:.t r,·:. ' .
...,....· tir:f-:. ,fJf"','"::.t n.i
..; 'Reforma rura1 e urbana
�-·; -j_' Pr�sl�d�iá: �iental - ecologia
. ,-:�.,_fi�..;��E!!�!2: ,··.:i
Creches públicas

.

,

-::

'! :·ç '.:

nos

I ,. : ·,;•

... ;-:

....

.-, r

.. 'J:

..·'...
r • :; t
r

- :� .

Organização popular
Gratuidade do ens�no
Universalidade da educação: assegurar a todoa

grau
Meios de Comunicação Social

.°( p.

os brasileiros o

19

.r

- a mulher, o negro, o Índio
,"'!. .... J.:. i ..r:
- Como fortalecer a organização popular
- Adensar a interferência das organizações populares nas instâncias, do
. ,·; .
poder (relação entre os poderes)
.. ,

- Presi.dencialismos e PS;_F},-��Jarismo
Garantias individuais.••
": ·
- As entidades popul,ares. ter a autonomia de :àpresentar projetos ao L�gis•: .
.. 'Í ;·,
lativo
Sistema tributârio

- Declaração de direitos (saúde-� lazer)

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

No tema Saúde:

• j

-� j ,i

'

,,.t

- Sistema único de saúde
- Direito do cidadão - dever do Estado
- Fortalecimento do Setor público de saúde, ·através das açoes integradas
r
de saúde e sistema úni�c de saúde
- universalização Ie ��tp:a.n,:í�zação do atendi!mentd·
�;... t;.G:, ;;·:� :: .
· -� ·
- saneamento basice
, :l
'

·t

,,.,.

�·,;:•, ., f>�:

i I t j 1 "'· f: -�

• ,,. ' ·"

- Reestrtituraç�o do �ist�� de habitação

-------------------------------. ! . ; : : : :;, �
.
.. .
'

•

••

• 1

No tema Ordem Econômica e Social:

- Documento final· como síntese. de tQdos os trabalhos
'.')
- A . cada f�õit�J�1'�o ji ;i/t�r
�a carta .de compromisso
'
- Levar as disc�ssões para os bares

l',

A seguir,' Sada informou que haverá reunião da executiva no dia 11
de janeiro de l.986, ãs 15 horas, no Centro de Formação •
•

>, ...

Reunião dos Comitês inter-municipais dia 18/01/86, às 14 horas na
cãritas Diocesana e próxima reunião do Comitê Municipal sera dia 05/01/
86, às 9 horas na Caritas Diocesana.

Proposta de pauta para a próxima reunião:
1) Levantar nomes de asses.soria para cada tema do congresso.
2) Elaborar o calendário dos congressos e encontros locais
3) Reorganização do Comitê Municipal

Sem mais, encerraram-se os trabalhos.

Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 1985.

Comissão Executiva provisória do

Movimento Constituinte Fluminense

-------

LEMBRETE: PRÕXIMA REUNIÃO DO CO,MIT� DE NOVA IGUAÇU: DIA 05 DE JANEIRO
ÃS 9 HORAS, NA CARITAS DIOCESANA, RUA CAPITÃO CHAVES, 60 - CE!
TRO.

Reunião do Comitê Const�tui)lte de Nova Iguaçu, realizada di.a 05/01/1986 às 9 ho
ras, na Caritas Diocesana.
PAUTA:
1 - Avaliação e discussão sobre o desempenho do Comitê Municipal.
2 - Reestruturação e Planejamento

-

1. Inicialmente, Sada abriu os trabalhos lendo o relatório da reu
nião anterior, o qual foi submetido à discussão, pois no mesmo constavam várias
propostas de trabalho. Surgiram perguntas, como por exemplo se o doct.nnento pode
ser alterado pelas discussões: nas bases, que as· reuniões do Comitê estão coincli
<lindo com as reuniões da UIEES. Augusto disse que em sua comunidade houve deba
tes sobre a Constituinte.
Ap8s várias considerações viu-se que o assunto devia ser discuti
do no segundo ponto.
2. Reestruraç�o do Comitê:
Avaliou-se que o Comitê não es.t� estruturado para levar às bases,
a luta pela Constituinte. Surgiram
diversas
propostas:
.
.
- Ciclos de debates com desdobramento nas bases.
- Boletim como subsi!di.o auxiliar aos debates; que esse boletim seja feito,· apôs
a próxima reunião âra que contenha infonnes sobre o ciclo de debates.
- Que na próxima reunião todos tragam datas de encontros jâ marcados •
..., Que em cada encontro se tire
um representante para
o Comitê.
.
.
- Aprofundar politicamente as discussões.
de
- Fazer debates sobre cada tema do Congresso em todos os �os ou Comit�s
bairro.
- Realização de mini-congressos municipais onde se tire as propostas de cada te
ma a ser defendido nos congressos. a nível do Movimento Constituinte Fluminense.
- Convite com côpias !is entidades e partidos.
- Levar as discussões aos bairros, Distritos e Regionais.
- Metodologia para os encontros: -la. parte: infonnação
-2a. parte: ligação do tema Constituinte com a
luta que o grupo esteja vivenciando
Am.a.:r::r:asão:
Cf�culo de palest�a no período de 10 a 14 de março de 1986 na Catedral, às 19 h.

Tem
ário;
-,..- ----:-19
2<?
3?
4<?
59

-

-,.
-

História das Constituintes e Organização Popular �o
Terra e Constituinte (Refonna Agrária e Moradia) 11
Saúde e Constituinte (Saneamento)
12
1 :J ·.
Educação e Constituinte
Crise Economica e Constituinte (dívida externa } carestia, etc)

�tt.f

A segui:r marcou-se a :r:eunião da executiva para dia 29/01/ 86, às 19h.
na Caritas. Reunião do Comite' dia O 5/ 02/ 86, às 19 h. na Caritas •
OBS': Miguel da UIEES se propôs a participar da Comissão de Educação.
Sem mais encerraram-se os trabajhos.
N9va Igu�çu, 05 de jqI1eiro de 1986�
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Nova Iguaçu, 17 de setembro de 1985.

Prezado Companheiro:

No Último dia 07 de setembro voltou a reunir-se o Comitê Muni
cipal Pró-Constituinte no salão da Câritas Diocesana. Nessa ocasião alguns poE_

tos foram decididos:

•

1. O Comitê
tituÍda por
Sindicatos,
O Plenãrio

fica formado por uma Executiva e um Plenário. Na Executiva e consMAB,
um membro de cada entidade e partido político, como: Igreja,
Partidos Políticos, UIES ets.
é formado por um representante credenciado dos variados grupos, co

mo: Associação de Moradores, Paróquias, Pastorais, Grêmios, Comissões de fábri
ca, etc. Naturalmente que o Comitê é aberto ã participação de qualquer
pessoa

e grupos.

2. A próxima reunião ficou marcada para o dia 21 deste.
Para preparar a reunião do dia 21 de setembro, as 17 h, no audi
tório do Instituto de Educação de Nova Iguaçu, na rua Treze de Maio, reuniu-se,

a Comissão Executiva Provisória que elaborou a seguinte pauta:
Constituinte.

l - Relato das duas reuniões anteriores do Comitê Nacional Pró

2 - Exame das propostas existentes sobre a organização da Assem
bléia Nacional Constituinte.
3 - Eleição da Executiva do Comitê
4 - Informes
Consideramos a sua presença indispensável. Sabemos quanto é im
portante para o pais essa oportunidade de decisão política. Precisamos partici
par desse processo histórico de grande importância e de consequência indiscutí

vel para a estruturação da democracia no Brasil.

Até lã!

pela Comissão provisória

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 1985.
Aos Comitês Munici ais PrÕ-C,l stituinte das cidades de:
Angra dos Reis, Barra do Pir i, Batra Máhsa,Duque de Ca
xias, Itaguai, Meriti, NilÔpolis, Nova Iguaçu, Mangara-=
tiba, Paracambi, Rezende, Rio Claro p Volta Redonda.
- Encontro dos Comitês Municipais Pró-Constituinte das cidades
que formam as dioceses de Duque de Caxias, Itaguaí, Nova Iguaçu e Volta Redonda.
- No dia 28 de setembro de 1985, às 14 horas (atê as 19 horas)
- No IESA (Colégio das Irmãs), à Rua Barros Júnior 1124 Iguaçu.
Cada Comitê Municipal enviará 5 representantes

Nove

Prezado Companheiro,

-

Viemos lembrar a Você este compromisso. � essencial que não faltem nemVo
cê nem a representação do Comitê Pró-Constituinte de Sua cidade. Estamos assu
mindo uma caminhada sumamente importante e queremos que ela dê frutos, na for
ma de mais passos à frente, na caminhada geral do Povo brasileiro em direção d�
sua cidadania plena.
Sabemos que não adianta ficarmos esperando que as coisas simplesmente a
conteçam para melhor. Isso nunca acontece. A melhoria de vida econômica, politi
ca e social do nosso Povo depende sempre da luta organizada deste Povo. Os pode
rasos da economia e da política jâ estão se organizando para jantar a Consti::
tuinte. Se não nos organizarmos como Povo e nos mobilizarmos, seremos mais uma
vez jantados.
Muitos encontros de estudo sobre a vindoura Assembléia Nacional Consti
tuinte brasileira jã estão sendo realizadas em nossas bases municipais, ecle
siais e comunitárias. Sentimos promissoramente a fome de nossas lideranças lo
cais e do povo organizado, para entenderem o assunto, ficarem por dentro do pro
blema e embarcarem nele com fé e garra. Estã na hora de começar a nos estrutu::
rarmos, para termos mais força.
No dia 14 de setembro Último um grupo de representantes de nossas quatro
dioceses reuniu-se no Centro de Formação da Diocese de Nova Iguaçu, sob a coor
denação de dom Mauro Morelli,para estudarmos a pauta da reunião do dia 28 prôxi
mo, para a qual estamos convocando Você e a representação do Comitê Pró-Consti-.:
tuinte de Sua cidade. Estavam presentes: dom Mauro·Morelli,.bispo de Duque de Ca
xias;Azuleicka Sampaio Rodrigues,presidente da Federação das Associações de Mo::
radares de Nova Iguaçu; Sada Baroud David,presidente da Comissão Diocesana de
Justiça e Paz, de Nova Iguaçu.; Francisco Amaral e frei Lui:s ':thomaz, da Comissãc
de Justiça e Paz, de Nova Iguaçu; .roão de Nijs, do Comitê Pró-Constituinte da
Itaguaí; Normando Cayouette, do CCL"-�.tê Pró-Constituinte de Volta Redonda. Foi en.
tão debatida e proposta a pauta seguinte, para o dia 28:
1, Relato das experiências Pró-Constituinte de cada Comitê Municipal presente.

2. Uma palavra de si:ntese, avaliação e aprofundamento de dom Mauro Morelli.
3. Discussão em grupos: O que fazer c0mo passos seguintes,para desdobramento d�
nossa luta conjunta?
Em nossa reunião do dia 14,jã foram ventiladas algumas propostas concretas:
1. Criação de uma Comissão Coordenadora Inter-Municipal Pró-Constituinte.

2. Criação de Comitês Pró-Constituinte onde eles ainda não existam.
3. Aprofundamento e integração das iniciativas Pró-Constituinte que jã existem.
Contando com Sua presença e com a dos 5 -representantes do Seu Comitê Muni
cipal, despedimo-nos com um até o dia 28 ., às 14 horas ,no Colégio das Irmãs,Nova Iguaçu. Azuleicka Sampaio Rodrigu.e..s - pelo Grupo de Trabalho,reunido no dia 14.

CDTP (0p.
oz/01 /r5
Nova Iguaçu, 29 de agosto de 1985.
Prezados Companheiros.
No Último sábado, dia 24 de agosto, foi instalado o Comitê
Pró-Constituinte de Nova Iguaçu.
O ato teve lugar em uma das salas de rewiião da Catedral de
Nova Iguaçu e contou com a participação de várias entidades, sindicatos e
partidos para debater questões sobre a Constituinte e a participação do
povo.
Muitas propostas surgiram como plano de trabalho do Comitê
Prô-Constituinte.
A assembléia manifestou seu repúdio ao dispositivo doAnte
Projeto da Constituinte que visa transformar o Congresso Nacional a ser
eleito em Assembléia Constituinte.
Fala-se em toda parte do Baasil sobre Constituinte e a Co�
tituição. E sempre se repete que o povo deve participar.
g isso mesmo, pois a sociedade é para todos. Numa socieda
de organizada é a lei que estabelece os direitos e deveres de cada um.
Carta
Todas as leis se fwidamentam numa lei maior, numa
Magna, enfim na Constituição, que deve ser fruto de uma Constituinte li
vre e soberana, resultado da vontade da grande maioria.
Nova Iguaçu não pode, ne m deve ficar indiferente a essa re!
ponsabilidade de todo cidadão brasileiro. O povo brasileiro merece respei
to e é digno do empenho daqueles que têm compromisso com a justiça.
A próxima retnüão do Comitê será no dia 07 de setembro, às
15h, no salão da Câritas Diocesana, rua Capitão Chaves, 60 - Centro de N�
va Iguaçu.
Vocês estão convidados a participar desse encontro, quando
discutiremos o desempenho do nosso Comitê Pró-Constituinte.

Até lá:

pela Comissão Organizadora

ªrre'°,

&nsi1uú1lv

Relatório da reunião dos Comitês Municipais do Movimento Constituinte Fl�
-· minense.
Realizada em 30 de novembro de 1985, na Cãritas Diocesana
Compareceram os seguintes Comitês: �oya Friburgo, Nilópolis, ItaguáÍ
· ,Vol
ta Redonda, Duque de Caxias, Barra do Pirai, Nova Iguaçu e Paracambi.
PAUTA:
1. Ápresentação e relatório de atividades
2. Avaliação do momento político
,,.
3. Proposta de um plano de trabalho do Movimento Fluminense Constituinte
para 1986:
3.1- Apresentação da proposta
3;2- Estudo em grupo
3.3- Plenário de decisões
3.4- Distribuição de tarefas
4. Avaliação do Encontro
5. Próxima reunião

Sada abriu �s trabalhos, submetendo a pauta ã discussão; foi_ .aprovada
com mais uma pr-oposta: curso para tr�inamento de monitores dado peto !BASE
e Pastoral Operária Nacional •
. Informes de Ativ:idades:
Nová Friburgo: Incentivados pela Caritas vai começar o trabalho.

Nilépolis: realizou um artgú em prol da �uta pela Constituinte. Não conse
guiram montar barraca� dá Constitiunte. Estâ sendo elabo�ado um livro so· ·
bre Constituinte e vão distribuir panfletos.
!ta�aí: Já fez uma reunião quando se tirou uma comissão para dar conti
nuidade ao trabalho.
Volta Redonda: Existe um grupo fazendo estudo aprofundado sobre Consti
tuinte; 13 pessoas representando o Cdmitê, foram a Brasília por çcasião
da votação. Estão trabalhando nas escolas com debates e panfletos .,-,Estão,
atualmente, priorizando os debates com temas das lutas do d�a..:.a-qia.
Duque de Caxias: Houve uma reunião com mais de 300 p�sso�;:p·ara debater
Constituinte. O trabalho sofreu uma interrupção em função da Camp anha e.e
leitoral para prefeito.
.
- H
Paracambi: Estao lévando os debates nas comunidades e associaçoes.- Estão
encontrendo dificuldades de penetrar nas escolas. ·,Realizam um cic'lô
de
,e,
debates abordandQf diversos temas.
'
/!

-·.'

Barra do Pirai: Trabalhando com as.so. ciaçÕes e colégios. Estã� com encontros marcados atê o fim do ano. Estão trabalhando com a cartilha !io DIEESE
e formando vários grupos de base.
Nova Iguaçu: No período de 2 meses fo�am realizados mais 60 enco�tros em
escolas, comunidades e ·associações. Subsídios usados: slides e cartilhas.
Pastoral Operária Nacional: Maria informou que jâ foram .:vend�q� 1 mais de
30 mil �R�tilhas da Constituinte. Também participaram d� ca�avana que foi
a Bras- 11i� que marcou. <presença muito forte, atrait�d d� fdixas, cl\_rtazes e
cantos de cordel. Alguns deputados apoiaram as prop"ós'tas dos grupos. Os
participantes da caravana, com representantes de todo o país,
d�cidiram
·-,marcar uma -reunião a 'nível nacional� para debater uma forma de luta con
junta pela Constituinte; a mesma realizar-se-á dia' 14/12, às 10 h. no Ins
. tit� to Ben�ett. Betin�o do !BASE fez uma análise sobre a atual situação
políti�a nacional, aJ:>ordando os. �1;1p,e,:tos:
. , , ,·
Eleição de 85: conj_�nto de surp.resas que não estavam sendo esperadas.
- Grandes manifestaçoes de mass·ai :co�p,.:· Campanha pelas Diretas e a morte
de Tancredo Neves. Apesar de não:: se· ·ter· ,conseguido- a'tingir os ob.;etivos ,
. o povo não se acomodo,u e continu-arain .,as"gl'.'i:!ves de diversas categorias; o
Movimento Popular continuou forte, retomando a questão das eleições
de
85. Podemos dizer que houve um: consid:srãvel avarice, -pols o: :pnT e o PT f!,
zeram prefeituras import�ntíssimas como por exemplo: Rio de Janeiro t Porto
Alegre, Volta Redónda·, Fortl!leza, Duque de Caxias. O çrescimento do PDT e
PT representa o fortale·cimento do movimento de es-querda ã nível nacional.
Outro fator importante: o povo não deu grande imp ortância ã qtiantidade de
partidos pequenos, mas
concentrou seus votos em 4 partidos.l
Com relação à "Nova República": Estamos pagando a dívida externa, ainda;
não houve nenhuma mudança. Os banqueiros m não querem que pr �r�il pague
a <:Ii':vida, mas só os juros e não houve reformas profundas. ··
O Governo federa,L quer fazer uma grande LBA distribuindo esmolas.
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A Nova República está em processo de desestabilização e surgirá no�õ·qua
dro político.
Existe uma proposta de privatização das Estatais. O fato é muito complica
do, pois existem muitos militares que são acionistas e estão na direção'
das mesmas.
Com relação à Constituinte, vamos ter uma relativàção do movimento de mas
sa, a par-tir -de . março, quando os meios de comunicação começarem a campa
nha.
Nesse contexto temos que levar o nosso projeto.
A seguir Dom Mauro apresentou uma proposta de trabalho, fazendo uma p�
quena introdução:
- temos que avançar na Campanha Constituinte Fluminense. Já temos quase 15
comitês. Nosso grande desafio é ir fazer o povo erguer-se através :da cons
cientização e organização.
,, .::·. Brasília é um lugar vazio não temos nada com ela •
. , : -�:..: \\' maiç,rj.á das religiÕes : ·não ajudam na formação da consciência do povo.
Nossà meta nab e esctever o papel, mas const1tu1r o povo, constituir as
Assembleias Municipais ê micto-projetos.
- Problemas de terra e cidadania: devemos apoiar.as invasões de forma res
... l'
ponsave.
- Etn.: 86 deyemos cresce. r. eq1 orgahÍ.zação, termos programas de lutas êln rela
çio ã Assembléia Constltuinte. Como por exemplo:
- Em 87, Asse�bléia nos Municípios
- Etn 88, Assembléia Fluminense
- Efu 89, Assembléia Nacional.
.,.. •

...
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•

Proposta de trab�lho:

, r,

• 1I·.

j, '

Comissão .Iç;1t�t':Qltlnidp,al,
Comissão Executi-va, · · ..
Comissão de Coordenação dos Temas
TEMAS:
.-.:-Terra
Educação
• Organização Popular
• SaGde·
flabitã'.ç.ão
Economia e Trabalho

· ·, i ,;

�

pezembro a fevereiro
formação das comissões
Reúnião da Comissão Executiva: 11/01/86
15:00-h.
- Encontro Inter-Municipal de csordenação 7 a 9/03/86
CONGRESSOS
...
!
..
30/05 a 01:/-'06
19 :-Te�ra - N �ya. I,gpaçu
1
29 Organizaçao Popµ,lar - Volta Redonda
· -·oa
· ;, ·r a·l0/08
29
a
31/0$.
• 39 Saúde - Caxias '.-:
.
49 Habita�ão - I!aguaí - 03 _a_ ó�'/lo ·,
59 Educaçao - Tres Rios - 1_7 ,a l?/10
1
• 69 Ordem Econômica '- Rio de
.1an�iro - 24 a ..26/10
í
1 .. ,

�-. '
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NOTAS.: - Os Congressos Regiol:iiú,s se;rab
de encontros ou assem· ,precedidos
·
bléias municipa:is. --i, ·
···:,:
Nos Congressos Regionais participarão as delegações dos Municít,iõS_ int�grados.. ,no Moviment_o :Constituinte Flu m inense.
.
.
':f.J:,1·,·
IL! ,
. t
4..
J,:
,, i·.1-.A,;,,;,e.sposta_.a ser env�a d. a para_;·Gari.tas deve ser no prazo de 30 dias.
D.o� ;Mél,u,ro soy<;ita que se. -#.���ta 71 .modifi2ue . se for o caso e aprove o
que for .poss1vel, pois outr .o.s. E.�t,,;1:dos estao so. licitando ajuda para desenvolv�� se�s ;raba��f?H-,:
, . , .. . . .. ,. ....
A ,sesg�'F .p�ssou-se -?º trabalh9 de, g1:upo: ..
. ,' .
G 1. prót(osta 'eoa,
-porém há pouco tempo para 6·Congressos.·
''! .
G 2. Acrescentar os temas: Organ1��çao pol1t1ca e popular
,.Soc;.iàlização da ��Úde '(pr�venti'-va�
. Transporte
'
· . : ,,""\,,
.
Organização Econômíça
,questão de recursos em geral: como_ c9.nseguir.
No 69 Congresso (encerramento) deveria se dar o balanç� final e doeu
mento tipo carta-compromisso e perspectiva para 1987.
Como assegurar os multiplicadores?
•

•

•

'
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•
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Propostas�
1 - Que esse assunto seja levado para discussão dos grupos.

2 - Que seja feito um Congresso em Nova Friburgo.
3 - Que os congressos sejam a integração das propostas discutidas e apro
fundadas nos Municípios.
4 - Que a reunião de março seja com todos os envolvidos nos programas: Co
mitês e comissões de trabalho.
5 - Buscar adesões de partidos, Entidades, Sindicatos e Movimentos.

Proposta para curso de monitores: São 3 módulos:

1 - Direitos Sociais:
Movimento popular
Mulher
Negro
Índio
2 - Trabalho: produção, sindicato, reforma agrária

3 - Estado e poder
Pata encerrar falou um jovem representante da Nicarágua.

Próxima reunião dia 18/01/86, às 14 h.
Reunião da articulação Nacional dias 7 e 8/12/85, às 9h, no Instituto Ben
nett - Rua Marquês de Abrantes, 55 - Flamengo - RJ.
Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 1985.

Comissão executiva provisória
Movimento Constituinte Fluminense.

POR UMA CON.STITUINTE COM O POVO
O que ê uma Assembléia Nacional Constituinte? g a assembleia eleita
pelo povo expressamente para discutir e votar uma Constituição.
A Constituição é a Lei máxima de um país, que serve de origem para
todas as outras leis.
O governo da "Nova República" enviou ao Cougresso Nacional o projeto
de convocação da Constituinte,denominado "Emenda Sarney".Essa emenda pro
pÕe que a Constituição seja elaborada pelo futuro CongrePso,a ser eleitÕ
em 15 de novembro de 1986,acumulado assim as funções legislativas normais
e a elaboração da Constituição.
Surgiram diversas propostas alternativas,que procuravam atender aos
anseios populares de uma ASSEMBLfIA NACIONAL CONSTITUINTE LIVRE,DEMOCRÁ
TICA E SOBERANA.

LIVRE - com a 'participação de todas as correntes de opinião;
DEMOCRÁTICA - em que todo o povo participa da escolha dos constituintes.
SOBERANA - um poder acima dos outros,enquanto a Assembléia Nacional
Constituinte tiver reunida para cumprir sua função.

No dia 23 de outubro foi votado,em lQ turno pelo Cóngresso Nacional
a Emenda Sarney.A maioria do Deputados e Senadores votaram a favor dessa
Emenda,apesar da grande manifestação do povo contra ela.

Foram várias as manobras! Desde a substitui 1 ão,à Última hora,do re
lator da Comissao Mista que estudava a Emenda ate as pressões no poder E
conômico e Militar.Mais uma vez os Deputados e Senadores facilmente se
renderam! Mais uma vez fomos traídos!

Os Únicos Deputados e Senadores que votaram a favor do povo e contra
a famigerada Emenda Sarney,foram os do PT e PDT.
Todos os demais partidos votaram a favor,PMDB,PFL,PTB e PDS. Não p�
demos nos esquecer disso nas próximas eleições.Não vamos dar o nosso vo
to a esses traidores! Basta!
Fica claro que a "Nova República" dos patrões avança seu ataque con
tra os trabalhadores,atendendo aos interesses do FMI e da minoria domi'=
nante.

Em nossa cidade foi criado pelas Associações de Moradores, Sindica
tos, CEB' s e diversas outras entidades populares,O COMIT! MUNICIPAL PRÕ
CONSTITUINTE,que busca promover formas de discussão e mobilização popu
lar em torno de uma Constituinte que atenda as necessidades de toda a po
pulação.

Somente a mobiliz4ção e a organização do povo,pode garantir que seus
interesses serão assegurados.
PELA CONSTITUINTE LIVRE, DEMOCRÁTICA E SOBERANA! JÃ!
Todos estao convidados para a próxima reunião do nosso Comitê, no dia 14
de dezembro, às 15 horas, na Rua Capitão Chaves, 60 - Centro - Nova Igu�
çu.

COMITE MUNICIPAL PRÕ-CONSTITUINTE DE NOVA IGUAÇU.
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No dia 14 de dezembro, a
partir das 15 horas, na Cá
ritas Diocesana de Nova
Iguaçu, o Comitê Constituin
te Municipal estará realizan
do mais uma reuntão, com
o objetivo de discutJ.r e ob
ter uma. maior pa,rticipação
da comunidade em torno da·
cüscu,ssão sobre a élã.boração
de uma 11óva constituinte.
Begundo a Presidente· da Fe
deração d a s .l\.ssociações de
Moradores de Nova Iguaçu.
Azuleickz Sampaio, é nece?
sário que todos S":? consclen
ti2iem de que a Constitui�ão
não é o iim almejado por
est-e trabalho, m as sim um
instrumento para organiza
ção e formação de um povo
verdadeiramente constituído,
que s a i b a seu papel, seu
valor, seus direitos e deveres.
No último sábado, o Co
mitê se reuniu na Cáritas
p a, r a fazer uma avaliacão
sobr.� a realização do movi-

mento e inclusive discutir se
o trabalho deve contmuar a
ser realizado ou não . "O
problema e que poucos estão
realmente assumindo a luta
pela C'onst.ituinte. O núme
ro de participantes é p�ue
no e Precisa ser ampliado.
o trati'alho vai continuar a
ser desenvolvido porque tem
alcançado uma boa recepti
vidade junto à.s co:nu.t;1ida
dcs. q u e mostram :nteresse
em participar desse proees
so•·, lembra.
Neste encontro ficou deci
dido que nas próximas reu
niões representantes de cada
uma das comunidades int<:?
gradas ao trabalho deverão
J)arti .cipar, pa r a discutir os
nwios de se conseguir ma.is
subsídios para ampliação do
projeto, principalmente ma
teriais de trabalho, como
slides e cartilhas e até me.-s
mo a elabo1'acão d.9 um li
vrete, em forma de cartilha,

011de o processo teuha suas
próprias caracterist. lcas. de
acordo c o 111, a realidade do
local onde esfá sendo desen
volv:i.do. D e s s e encontro,
participaram membros do
MAB, da Comissão de Justi
ça e Paz da Dioc�se de Nova
Iguaçu, representantes das
Associacões de Moradores.
do Moviment.o Leigo, do Fax
tido Comw1is�a Brasileiro. da
comunidade em geral, Ceac
e da Aliança de Libertação
do Proletariado, recentemen
te criada.
PONTOS BASICOS

Segundo Azuleicka Sam
paio, os orianizadores do
Comitê Municipal já discuti
ram os pontos básicos q u e
precisam ser enfocados nas
novas reuniões: incentivo à
form·ação de Comitês nos
bairros, através das Associa
ções que já desenvolvem tra
balhos neste aspect.o; reco-

KS
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lher as idéias e sugestõe
apresellltada.s e n cada u
dos encontros, paro que se
jam utilizadas na realizaçã
ele mn projeto maior, qu.
seria a elaboração, por exem
plo, · de uma Constituiçã
Municipal e a conscieD!tiza
ção da população sobre
importância de parl;icipaçã
neste processo, •·mostrnnd
que a Constituição nf.o é
fim. m a s o instrumento d
organização e conscientiza
ção do povo, para qu.e ele s,.,
t-Orne realmente constituído
Para a Presidente da Fe
deracão d a s Associações d
Mo1·adores, a partir de
eo11Sctentização. o povo sa
berá seu valor na sociedad<:?
seu napel, seus direitos e de
veres. fazendo com que se
jam cumpridos. "A partir d
momento em que o povo es
tiver consetente e organiza
do, qualquer Constituint
será cumprida". anuncia.
1

Relatório da Retmião do Comitê Municipal da Co:r.1stituinte, realizada, no dia
9/11/85, ãs 15 haras no salão da Cáritas Diocesana.
Est�veram p_resentes: repteserttà.Iités ·de Associações de·Morádotes, partidospo
'lÍtic�s e comunidades, mnn tdtàl ·de ·26 ·pessoás.

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

PAUTA DA REUNIÃO:
1
2
3
4

-

Organização do Comitê- Mtm.icipal
Avaliaçã0 da luta por Entidádes
Subsídios para animar o processo de debates e dicus-s-ões·
Informes

Começamos com os infonnes;

-

- 30/11 encontro dos Condtê's inter-:municipais·
, �- 14 ·h., na. Cáritas
Diocesana
.
.
- Encontro Nacional de Direi.tos: Hum.an0s nos dias 22 a 26/01/86 em Olinda. Tema; Constituinte e Terra
- Seminário da FAMEJU sobre Constituinte dia 24/11 o dia todo, no Centro de
Formação
em . escolas e comunidades. Além
A Caritas e a CDJP realizaran) 46 encontros
.
desses hoyve encontros nas .Associações: da Piàm, Monte Libano, Cannari e São
Lucas.
Com relação aos subsJ:di.os; A C�ri.ta,s tem 3 conjl.Illtos. de slides,sobre Consti
tuinte e cartilhas: da Pastoral Operária Nacional e A.e.o. o Sr. Henrique
stdente do CEAC, apresentou úm esboço de cartilha encomendada pelo MAB,
a
qual gostaria que fosse submetida a discussão dos grupos para que recebesse
<!! '
�
cT1,t1cas
e sugestves.

Pz:�

Qrganiza�ão_do_Co.ri].i_t&:

§�ª� colocou a preocupação pela ;falta de Estrutm:ação do Comitê , na sua o

pinião este ainda não se constituiu como instrumento eficaz que possa encaro
par uma luta mais ampla.· 1g�!� sisse que na sua opinilo o comitê está atin
gindo gradativamente seu objetivo 1 segtmdo os fnfor,:mes dados. Disse
ainda
que está havendo interesse em di.scutir o assunto, ·lembrou a'proposta jâ dis
cutida de fazer-se um calendârio de debate sobre constituinte. �!!Yª disse
que devemos aprofundar a discussao e vermos que Constituinte queremos. ªfªY:
!!Q disse que devemos começar o comitê com esse grupo e em cada encontro coQ_
viclar tnn representante para 0 comitê. §�!��ª�E se comprometeu em trazer sub
sídios para o comitê. Janete
do CI
-- ---- se compr0meteu em mandar. tnn representante
.
-;-ESP.
No final todos concordaram em continuar as retmiões do Comi
t&. A próxima retmião sera no dia 14/12, 'às 15 horas 1 na Câritas Diocesana.
Sem mais encerrou-se a retmiâo.
Nova Iguaçu, og de novembro de 1985.
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CavtI'Tb CONSTITUINTE DE NOVA IGUAÇU
DJSCUTE O BR,A,STL
O,- POVO
'" ��:-.'�'· � � ,, ./''""'�� ,. �. ,.._. ,.,Y,� '-''
Confonne decisão da Última reunião estamos enviando um roteiro para discussão de
propostàs de leis.
Amigo (a)
dia
Dia 07 de setembro foi declarado d DIA NACIONAL DA CONSTITUINTE. Nesse
muitos brasileiros estarão fazendo suas propostas de leis para a noca Constitui
ção. Depois essas Leis serão reunidas e apresentadas ao Congresso Constituinte.
Esta é a hora de fazennos as leis de nosso interesse! Mãos à obra!
Discuta com sua família e amigos suas propostas de leis. Entregue-as numa das
urnas do dia 07 de setembro, entre 7,30 e 14,00 horas nos seguintes locais: Cam
pinho do Almir, Padaria de Moquetá, Bar do Nélson.
Como sugestão de temas, siga o roteiro abaixo:

-

1 - Que direitos individuais e políticos queremos?
saúde, saneamento básico, alimentação, habitação, e
- Direitos em relação
ducação, creches, cultura, lazer e família?

a:

2 - Que leis sugerimos para barrar a discriminação, agressao e violência contra
a mulher e o negro?
- E para garantir a soberania da cultura e território indígenas?
- Que leis temos em relação aos menores abandonados, mendigos, prostitutas,h_Q
mossexuais, violência na cidade, deficientes ou inválidos por acidentes de traba
lho?
3 - Que leis sugerimos
- Aos impostos?
- Ao F.M.I., Bancos
- À Dívida Interna,
Branco?
- À Refonna Agrária
ria?)

em relação:
Internacionais, Dívida Extema e Multinacionais?
Estouros Financeiros, Fiscalização e crimes do Colarinho
(Propriedade da Terra, Violência, Migração e Justiça Agr�

4 - Que leis propomos em relação:
- Ao trabalho, Garantia de Emprego, Salário Desemprego?
- Piso Salarial, Condições de Trabalho, Jornada de Trabalho, Trabalho Noturno,
Trabalho da Mulher e do Menor, Dificuldade do 1 9 emprego, Vale Transporte?
- À organização dos Trabalhadores (Sindicatos e Comissões de Fábrica, Greves,
Participação nos Lucros?)
5 - Que forma de governo gostarfamos de ter?
6 - O que sugerimos em relação aos Meios de Comunicação Social?
7 � Como manter a Cultura do nosso povo?
8 - Que leis propomos em relação à Ecologia?
9 - Que leis sugerimos quanto à Paz e 0 Relacionamento com outros Povos?
10 - Como garantir que essas leis serão respeitadas e iguais para todos?

CRITERIOS PARA LEVANTAR O PERFIL DOS CANDIDATOS

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

REGIÃO/MUNIC!PIO
(Roteiro para discussão nos grupos)

1) Quem é?
Que partido pertence?
Classe social que representa: banqueiro?.
latífundi�ríos?.
empres�rios?
militares?
clero?
trabalhad0Tes?
pr0ftssionaís ltberais?.

-

2) Que tipo de envolvimento tem com o povo?
(como o candidato se comporta frente ao aumento das passagens de Ônibus, freii
te às ocupações de terras no campo e de terrenos vazios na área urbana? etc)-:3) O que faz nas regiões/municípios?
(compra votos ou tem trabalhos prestados como representante do povo?)
Nas lutas populares ele estava aonde?
- do lado do povo?
- em cima do muro?
- ou do outro lado?
4) Qual o seu posicionamento frente:
a) votação para eleições diretas?
b) Reforma Agrária?
c) contra a ditadura?
d) congresso Constituinte?
e) dívida exterba à custa do povo oprimido?
f) Nova República?
g) pacote Plano Cruzado?
h) pacote empréstimo compulsório?
i) demissão dos trabalhãdores?
j) direito de greve?
k) autonomia sindical?
S) Quais os grupos que o apóiam?
(o dinheiro de sua campanha de onde vem?)
6) Prestação de contas (a quem presta conta de seu mandato?)
7) Coerencia política (ver candidatos que vivem trocando de partido)
8) Ver o passado dos candidatos que querem se reelege�.
CANDIDATOS NOVOS
- De onde vieram
- Como se posicionam diante das questões ací,ma mencionadas?.
Sl1GES.TÃO

- Dj:scutir e avaliar esta proposta. Trazer sugestões de emcaminhamento na pr6xima
reunião.
(proposta dó 'MôVÍJJ'léiltó -prO..:pá:ttiCipàçàó ·populát ·ná ·co:ri.stituinte - secção 'PE,

daptada pela CPO Nacional)

a

..

. Nova Iguaçu, 15 de setembro de · 1985.
P. Bernardo Colombe
Coordenação da Pastor'a1
Diocese de Nova Iguaçu

Prezados Companheiros:

- .. ' .
.. ,- _;.

\

,

.. .
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O objetivo desta carta. e levar ã Coordenaçao Pastoral da Diocese de Nova Iguaç'u NOSSA
PREOCUPAÇÃO COM A IMPORTÂNCIA DO·MOMENTO CONSTITUINTE que -estamos vivendo.· E propor
uma
busca conjunta do que devemos e podemos fazer,.como Diocese, a fim de aproveitarmos o má
ximo a oportunidade Única; para que nosso Povo-dê um passo na direção de sua cidadania
plena e dos dirai tos cívi's, -que-lhe possibilitem vida mais· p1.ena.

-

No dia 08 de setembro - domingo - no Centro de Formação, reuniu-se,mais uma vez,o gru
pq permanente de ag�ntes pastorais,encarregados .p,ela Campanha da Fraternidade em nossa Dio
cese.Passado o tempo ·_1id:lr.g;ico. da Campanha da Fraternidade,o assunto e preocupação deste
grupo,formado por lideranças ·c_omunitárias,têm s.ido o e;ntendimento e a partÍcipação na ca. . �minhada brasileira pela Constituinte.

ApÕs numerosas reuniões de -estudo e busca do que fazer,este grupo demonstra estar· pro
±undamente. convencido-da enorme importância deste momento .constituinte. � um momento úni
co de participação nossa,na construção de uma história pãtria· mais justa. Uma- Con·stituin
te acontece geralmente apenas uma vez,na vida de todos nós. O sucesso ou insucesso de uma
Constituinte t�m,evidentemente,muito a ver com a vida mais ou menos Plena do Povo de Deus.
Daí,nossa participação na presente caminhada constituinte é-também um problema de fe
e
pastoral.

Nosso grupo de agentes de Campanha da Fraternidadc,na reunião de domingo - dia 08
de
setembro - buscou avaliar a íorça de nossa participação diocesana,no presente
processo
constituinte .De um modo geral. achou-se que o interesse e engajamento no problema estão ain
da sendo assumidos ,de forma mais sistemática,por alguns movimentos e estruturas ·diocesanas
e que deviam ser assumidos com mais clareza,de forma mais integrada,pela Diocese como um
todo.

-

Achou-se ate que este devia ser o assunto central ,. de agora ate o próximo ano,dos esfo.E_
ços de toda a Diocese,com seus movimentos e organismos.Estaríamos deixando de ,aproveitar
melhor uma ocasiao concreta e histõrica de superação natural dos dualismos que ainda per
si'S·tem em nossa pastoral,assumindo todos um processo histórico carregado de possibilida
des de interferência na vida nacional,no sentido da produção de condições para que todos
comecem a ter realmente vida.

Aquela nossa reuniao transcorreu em dois momentos. No primeiro,buscamos levantar as dí
ficuldades que acompanham o engajamento da Diocese pela Constituinte.Foram elencadas, en
tre outras as seguintes!

01.Necessidade de mais informação de nossas Comunidades a respeito de nossas Constitui
çÕes anteriores e os processos sócio-políticos-econômicos que as produziram.
02.Carência de mais subsídios que ajudem nossas bases a entender o assunto.
03.Falta de um projeto global comuro,por parte da Diocese,para enfrentamento do proble
ma constituinte e constitucional.
04.A impressão de que a Constituinte está sendo assunto e preocupação somente de alguns
grupos diocesanos.
OS.Desconhecimento do assunto,por parte de nossas lideranças comunitárias,dificultando
o repasse da informação às bases.
06.Certo desanirno,por parte dos grupos que se responsabilizaram pelo assunto,provocado
pelo não atendimento às convocações para estudo do assunto.
07.Presença persíscente de mentalidade religiosa que separa a igreja e histõria,privi
legiando o sagrado e o cultural.
08.A dificuldade de passagem da igreja de massa para a igreja dos pequenos grupos apa
rentemente sem força e sem representatividade.

No segundo momen�o da reuniao,fonnularam-se algumas propostas para toda a Diocese:

01.Produção de um documento oficial diocesano sobre Constituinte e sua importancia, p�
ra· nossas bases.
02.Uma carta comum do grupo destes agentes para toda a Diocese,cobrando mais
esforço
diocesano integrado pró-Constituinte.
03.Comunicaçao, na reunião das Comissões Diocesanas (dia 28 de setembro) de nossa preo
cupação com a falta de enfrentamento conjunto do problema Constituinte.
04.Formação de uma Comissão Diocesana Pró-Constituinte para divulgação/informação/cons
cientização de nossas comunidades a respeito do assunto.

.OS.Esta Comissão,inc�ementada intensivamente até o próximo ano,seja assumida por repr�
sentantes de todos os Movimento Diocesanos.
06.Retomar sistematicamente a colocação do problema e sua importância,em todos os encon
tros diocesanos/comunitários, inclusive nas celebrações e sacramentos.
,
07.Multiplicação/descentralização das reuniões diocesanas sobre o assunto.
08.Aproveitamento da Mensagem para a Vida, na Folha,· para divulgar o assunto e motivar
nos para assunção do mesmo.
09.Cada um de nõs,agentes da Campanha da Fraternidade comprometidos com a Constituinte,
convocar e acompanhar um grupo em nossa comunidade,interessado em comprometer-se com
o processo Constituinte.
·10 .Divulgação ampla• 'sobre ra ·realização do ·Encontrêr Intermunicipal dos· ComÚês prÕ-Cons
títuínte,a realizar-se no IESA, dia 28 de setembro·, às 14 horas.
11.Aceitação aleg're ·e esperançosa do trabalho começado· com os pequenos grupos -de. - pes·. soas livres e·comprometídas na importâriéia-desta caminnada.
',
°
0
12.Discussão destas dificuldades e sugestÕes�em níveis dioé esano,paroqti.íal e 'comunitã- rio,inclusive pelos Movimentos Pastorais.
_ 0 .r
:,

' .[

Ate aí o relatôriô de nossa ·reunião. ·.Solicitamos .que .sejam -aceitas esta .avaliação e as
menciona�as propostas,no ·sentido .de nos integrarmos mais,.como ..D-iocese de Nova Iguaçu, na
construçao do Momento Constituinte presente.Pedimos mais sugestões à Coordenação d� Pasto
ral,inclusive a convocação de reuniÕes,a fim de estudarmos e planejarmos o que faz
, er con=
júntamente. Finalmente,nos colocamos a disposição da Diocese,de suas Comunidades e Movi
mentos,para prestarmos os ·serviços possíveis,no trabalho de informação/conscientização/m�
bilização pela Cons'tituinte livre, soberana,.demociãtica e popular. f sô pedir!
Atenciosamente.

Sada Baroud David - pela Caritas+Comissão de Justiça.e Paz.
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CARITAS+.nJSTIÇA E PAZ
DIOCESE DE NOVA IGUAÇU
NOSSO ENVOLVÍMENTd DIOCESANO NA CONSTI1UINTE
Vivemos momentos únicos, de agora até fins do próximo ano. Estamos
todos perante a pbssibilidade concreta de influenciarmos na história de
nosso P9-Ís. Isto vai acontecer através de nosso engajamento na caminhada
nacional pela Constituinte livre, soberana, democratica e popular. Esta é
uma hora privilegiada do Povo, na vida de uma nação. Se não participarmos,
tudo continuará como sempre esteve.
As mudançáS para melhor serão proporcionais à força que todos fi
zermos. Em nosso Brasil, o povo não tem valido porque ainda não consti
tuiu-se como povo. Daí é usado para produzir e votar, depois é sempre des
cartad.o. u objetivo bíblico da vida plena para todos requisita os cris-=
tâos brasileiros, neste momento histórico privilegiado: em nome de nossa
f€ no Deus da Justiça, precisamos pesar no processo constituinte, para de
le resultarem passos reais na direção de uma sociedade brasileira onde tõ
dos tenham vida.
A CARITAS+CQ\1ISSÃO DE .nJSTIÇA E PAZ estamos envolvidos, de co;rpo e
alma, neste processo. Entendemos nosso envolvimento como disponibilidade
para prestar um serviço às nossas comunidades+grupos+movimentos.: levar pa
ra eles a discussão da Constituinte e a consciencia da importância de nos
so envolvimento/organização pela Assembléia Nacional Constituinte. Quem
precisar e quiser, solicite este nosso serviço. b ir pessoalmente a Cari
tas ou telefonar, marcando alguma reunião.

•

Já foram realizadas diversas reuniões, em nível diocesano e comuni
tário. Em decorrência do trabalho jâ feito, já está formado um Comitê Mu-=
nicipal pela Constituinte, composto das representações populares e parti
dárias. A fim de reforçar a caminhada, talvez devêssemos formar .também um
Comitê Diocesano pela Constituinte, quem sabe� Pois bem: mo próximo domin
go, dia 08, às 08,30 h no Centro de Fonnação, reunião sobre Constituinte
para os animadores da Campanha da Fraternidade; e para todos os companhei
rosque, em nossa Diocese, se dispõem a assumir esta luta.
Pró�imo domingo, dia 08 de setembro de 1985

As 08,30 horas no r.entro de Formação

Re�ião sobre a caminhada da Constituinte
Para os animadores da Campanha da Fraternidade
Para você tambêi:n, interessado em assumir esta luta

Relatório da 2a. reunião do Comitê Municipal Pró-Constituinte realizado no dia
07 de setembro de 1985, no salão da Caritas Diocesana.Inicialmente foi feita a
leitura do relatório da reunião anterior e, em seguida, apresentada a proposta,
de pauta a qual foi aprovada:
1. Organização do Comitê: estruturação e função
2. Plano de trabalho do Comitê
1. Houve uma discussão ampla sobre a organização do Comitê, ficando aprovado o
seguinte:
a) O Comitê será aberto formado por uma Assembléia, na qual todas as pessoas
e grupos podem participar
b) O Comitê terá uma Executiva formada por um representante de cada entidade
partidos políticos, sin<Ucatos. Essa Executiva deverá coordenar as ativida
des do Comitê.
c) O Comitê terá um·Plenâtio, do qual poderá participar uma pessoa credencia
da de qualquer grupo: Ass· ociaçâo, Clube, Grêmio, paroquia, comunidade, etc.
d) O Comitê terâ diversas Comissoes de trabalho, como Comissão de organização,
e divulgação , e finanças, etc. O ComitÇe terá como objetivo principal a
animação de pessoas e grupos para o Movimento Pró-Constituinte.
2. Plano de trabalho do Comitê: Propostas apresentadas:

-

a) Realizaçao de um cursã"o para motivar a opinião pública sobre o tema Consti
tuinte.
b) Em todas as reuniões e encontros �e seja solicitado um tempo para abordar
o assunto.
c) Realização de uma Assembléia Municipal Constituinte.
d) Favorecer a realização de deóates sobre Constituinte.
e) Conhecer, informar e dis·cutor as propostas sobre Constituinte do Presiden
te e do Congresso.
A próxima reunião serâ no <li.a 21 de setemoro no Centro Integrado
Luis do Nascimento,
A reunião contou com a participação de 35 pessoas.

João

Nova Iguaçu 07 de setembro de 1985.

pela Comissão Provisória
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FRENTE NACIONAL DE ENTIDADES SI'ND:I:CAIS, DEM0CAATICA.S E PO_PULARES EM
DEFESA DOS INTERESSES DO POVO NA CONSTITUINTE

(�

\.::�TÔR�O_j)A C0ORDENAÇA0 NACIONA�
REUNIDA DIA 12 .1. 88, BRASÍLIA
PROPOSTA - RETOMADA DE ATIVIDADES COM UMÁ. MANIFESTAÇÃO
DIA 4 DE FEVEREIRO:
ACORDA BRASIL,

ANTES QUE ACABEM

(.

COM', voe:€

Companheiros,

e

4I

Dando continuidade à Plenária Nacional de Entidades Sindicais,
dia
Democráticas e Populares, a Coordenação reuniu-se em Brasília no
12 de janeiro, na FENAJ.
No ençontro f:tValiou-?e a atual situação do processo constitucio
nal, as modificações do regimento interno da Constituinte impostas p�
lo Centrão, e as suas repercussões. Concluindo: cada vez mais ficam dis
tantes as esperanças de um texto constitucional que corresponda aos á�
seios do povo brasileiro. Pelq contrário, é sério o risco de que sejam
impostos grandes retrocessos.
Conforme afirma o Manifesto de lançamento da Frente: "Se nao ar
ticularmos imediatamente a resposta da maioria do povo às manobras de�
ta minoria, estaremos na iminênc:i_a de ver aprovado um texto constitucio
nal absolutamente em desacordo com a vontade majoritária da Na�ão''( .• J
"Neste momento grave da vida nacional, não se trata apenas de cobrar
dos constituintes os compromissos que assumiram em suas campanhas elei
torais. Estâ em jogo a legitimidade da nova Carta constitucional. Uma
Constituição que nao reconheça e respeite os direitos e. as aspirações
do povo brasileiro não merecerá o respeito e o reconhecimento do povo."
Por outro lado, a Coordenação avaliou o momento político naci�
nal nas áreas econômica, social e institucional. Constatou: é enorme
a insatisfação do povo brasileiro, atingindo os mais diferentes
seto
res sociais. Um sentimento que é fruto.da decomposição geral das condi
ções de vida da população, de um achatamento salarial aberrante, cons
tatação da corrupção deslavada, do aberto tráfego de favores em detri
mento da causa pÜblica. E se soma a frustração das espectativas de que,
com o fim dos governos militaresr o Brasil vivesse mudanças significa
tivas e que as promessas que embalaram a campanha das Diretas
fossem
cumpridas.
Se é visível que o povo brasileiro está protundamente ins�tis
feito e até indignado, é ;erdadeiro, também, que ele vive um momento
de grande descrença. Desconfia dos caminnos que lhes têm sido apresent�

>

e

�

dos para uma saida 1 aturdido ·pelo golpe na campanha das piretas e pelo
resultado das Eleições de 86, que conferiram mandatos a uma maioria de
de parlamentares fisiológicos e insensíveis às aspira�Ões pop�lares.
A partir desta análise, q Coordenação vê uma enorme responsab�
lidade para as entidades si�dicais e populares na definição de um cami
nho que supere o descrédito e que canalize as energias do po�o brasi
leira no sentido de conquistar suas aspira9ões.
a
Dada a complexidade deste momento (insatisfação/descrença)
Coordenação entendeu que não seria o caso de se realizar mais um comí
cio nos padrões convencionais, onde a grande presença se dá nos Pcala�
ques e nas disp�tas pelos microfones. Mas1 sim, buscar uma fórmula que
permita a expressao da insatisfação, que mostre a unidade dos setores
populares e que sírva de chamamento para que o conjunto da população se
integre no movimento.
Daí, a palavra de ordem "Acorda Brasil - Ante? : que..
acabem
com você". E a organização de uma manifestação simbólica nos primeiros
dias das votações no Plenário da Constituinte. Uma corrente pppula� ,.
com a presenc::a de dirigentes sindicais, pers·cmal±dades públicas, artis
tas, junto com o povo, que,cerque o Congresso Nacional no dia 4 de fe
vereiro, a partir das 16 horas.
Uma ·manifestação que demonstre:
- a insatisfação popular;
- a unidade do movimento sindical, popular e democrático em
defesa dos interesses do povo;
- a firme disposição de não aceitar uma, Consti tuiçã:o que na.o
consagre os direitos sociaisi
- um ponto de partida para novas manisfestações a nivel na
cional.
Neste sentido, a Coordenação convida os companheiros a partic.:!:_
par, através de uma delegação enviada a Brasília, neste data.
A Secretaria Executiva da Frente organizou um plantão na sede
da Federação Nacional dos Jornalistas (telefones (061) 225-2273 - ?.23. 7002
telex: 61-1792) para a organização da manifestação, cujos detalhes téc
nicas apresentamos em anexo.
Além do envio da delegação, a Coordenação, com o objetivo de as
segurar o êxito deste ato, apela para as entidades para que busquem ar
recadar fundos, remetendo-os para uma conta aberta para este fim.
Contando com o empenho dos companheiros para esta atividade a
presentamos nossas
Saudações democráticas.
Secret�r�a Execut�va

'-

1

.

\

. .PARA. .

.I:N.F.O.RMAÇÃO :

• As delegações deverão ser integradas por representantes de entidades,
personalidades dos estados e virão por seus próprios meios e recursos
financeiros.
o A part�r das 8 horas da manhã do dia 4 a Secretaria estará inàtalada
no Audit5rio 9; ala sul do prêdio do Minhocão da Universidade de Bra
silia, para atender às delegações.
Todos deverão, inclusive ônibus fretados, dirigir-se à UNB aonde esta
remos concentrados.
o As 10 horas do dia 4, no Auditório 9, haverá uma reunião de organiza
ção que deverã contar com dois representantes por delegaçio. Discuti
,•
remos os detalhes da manifestação.
• Cada delegação deverá trazer uma relação por escrito, 3 cópias, indi
cando nomes e representação de'todos seus integrantes. Uma cópia fica
com a Secretaria, outra para a equipe de Imprensa e Divulgação e
a/
terceira permanece com a delegação.
/

• As delegações deverão trazer faixas, não muito grandes, que identifi..
quem estado, categorias ,. etc •.
o As enttdades deverão co�firmar presença junto ã Secretaria até o
19 de fevereiro.

aia
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SAO PAULO, 7 DE JUNHO DE

1989

R�1utitui11taJ tajaita.m amanda.J po-pula.taJ
As mais de duzentas mil assinaturas
que ap· sentaram as emendas populares ao
anteproJeto de Constituição Estadual foram
rejeitas nas Comissões Temáticas do Pcder
Constituinte Estadual. Nenhuma emenda foi
aprovada integralmente e apenas algumas
foram parcialmente aprovadas, como é o
caso da emenda que propunha a "assistência
juridica".
O trabalho das Comissões Temáticas
foi muito criticado pelos participantes do
Plenário Pró-Participação gue estiveram
presentes na Assembléia Legislativa. Isso
ocorreu principalmente por causa da compo
sição conservadora das Comissões. Os de
putados progressistas que apoiaram as
emendas populares estavam sempre em mino
ria, justamente pelo acordo entre o PHDB,
PFL e PTB que juntos ganham toclas as
votações. Um caso exemplar aconteceu com
a emenda apresentada pelo Plenário Pró
Participar,:ão.
A emenda que prnpunha instrumentos de
participação popular na Constituição
Estadual foi analisada pela Comissão do
Pocler Legislativo.
O
relator desta
Comissão, dep. Rubens Lara, deu um parecer
Afav�rável a emenda, o gue significava meio
•am1nho andado. Contudo o deputado Aloysio
Nunes Ferreira não admitiu gue a iniciati
va. legislativa popular, que já é um prin
cipio federal, fosse auto-aplicável, isto
é, possa ser utilizada sem necessidade de
legislação complementar. Este deputado
forçou tanto sua posição que conseguiu,
através de um acordo com o deputado Jose
Dirceu, pass�· ·, proposta do Plenário para
0

e

lei complementar. No segundo período de
aprPsentação de emendas,
Plenário
o
rea resentará sua proposta procurando
reforçar a importancia da democracia
direta.
Esse case pode parecer triste mas o
pior
aconteceu na Comissão da Ordem
Econômica e Social, onde caiu a maioria
das emendas populares. O relator desta
comissão,
dep. Wagner Rossi, deu um
parecer
contrário a todas emendas
populares, confessando muitas vezes sequer
ter lido as emendas por falta de tempo...
A
defesa das er. mdas
nesta comiss�o
também foi lamenvável. Os deputados sequer
prestaram aten9ã0 ao que d 1sserM1 tt'-lUtui:t::s
que foram defendar as emendas.
O Jurista
Hélio Bicudo, por exemplo, ao defender a
emenda sobre o menor e o adolescente já
sabia gue o relator havia dado ulli parecer
contrário a essa emenda.
Todo esse clima foi contrário a
expectativa criada no dia da entrega das
emendas populares ao presidente do t ocler
Constituinte, Dep. Tonico Ramos, no dia 1
de junho. Foi um momento emociante onde
estiveram presentes mais de cem pessoas e
houve espaço para que cada emenda pudesse
ser apresentada de forma adequada. De uma
só vez foram entregues 78.410 assinaturas
referentes ás seguintes emendas:
18.960
- criança e adolescente
18.516
- reforma urbana
9.074
- participaçao popular
- saúde
8.972
- previdência e seg. social 8.�
- ensino religioso
5.570
5. 500
- assi t.mcia juridica
3.818
- direitos da mulher

iam pa.t.ticipa.çio- nãtt hti.v atá.

Justamente pela força gue essas
assinaturas contêm, não devemos desanimar.
Foi surpreendente ver tanta participação
em tão pouco tempo. E também tem sido
animador constatar que os deputados não
poclem mais desprezar que o povo deve
participar da elaboração das leis. Ao
menos nos corredores na Assembléia
Legislativa eles vêm se desculpar por
certos posicionamentos.
Isso
nunca
aconteceu...
Agora o importante é participar. Nos
dias 27 a 31 abrem-se novos prazos para

úVtiltÇO'j

apresentação de emendas e qualquer
entidade pocle reapresentar aquelas que
foram rejeitadas.
Mas individualmente todos podem ir à
Assembleia e pressionar os deputados.
Aerogramas e cartas também funcionam. O
importante é mostrar aos palitices que
estamos vigilantes, e como no próximo ano
haverá campanha eleitoral, certamente eles
estão mais sensiveis.
O endereço da Assembléia Legislativa
é Av.
Pedro Alvares Cabral,
s/n
Ibirapuera. Fone: 884.1122.

Comissão de Sistellatízaoão

CALBNDARIO

Até 8 de agosto a Constituinte Estadual
estará sendo feita apenas pelos membros da
Comissão de Sistematização. Por isso, toda
pressão deverá ser realizada sobre estes
deputados. Vá até a Assembléia e fale com
o deputado que encontrar, de preferência
com o de sua cidade.
Se não puder·,
telefone(884.1122), escreva ou pressione
em sua própria cidade.

04/07 - prazo para as Comissões Temáticas
entregarem seus relatórios prontos
à Comissão de Sistematização.d

PMDB
Aloysio N. Ferreira
Carlos Apolinário
Erci Ayala
Nelson Nicolau
Osmar Thibes
Roberto Purini
Vitor Sapienza

-

São J. Rio Preto
Capital
Capital
S. J. Boa Vista
Itapetininga
Bauru
Capital

PTB
Barros Munhoz
Fernando Silveira
Moises Lipnik

- Itapira
- Capital
- Capital
- Presid. Venceslau
- Ribeirão Preto

PT
Clara Ant
Jose Mentor

- Capital
- Capital
Mogi das Cruzes
- Ribeirão Preto

PSDB
'Fernando Le9a
Vanderlei Macris

- Regiào do ABC
- Americana

PÓT
Ruth Escobar

- Capital

PL
Eduardo Bittencourt

- capital

.

27 P, - Prazo para apresentação de emendas
31/0'/ ao Projeto por parte dos deputados
e entidades. Nesta fase não será
admitida emenda que substitua
integralmente o projeto ou altere
mais de uma disposição.
08/08 - Prazo final para a Comissão de
Sistematização concluir o Projeto
após a análise das emendas enca
minhadas.

14/08 - Inicio da discussão do Projeto em
Plenário.

----------------------------------------Colabore

PDS
Mauricio Najar
Marcelino Romano

25 e - Publica9ão no Diário Oficial do
26/07
Projeto de Constituição .

09 a - Periodo em que as lideranças pafj
13/08 tidárias deverão preparar o pro
cesso de votação.

PFL

Inocêncio Erbella
Valdemar Courauci

24/07 - A Comissão de Sistematização deve
rá discutir e elaborar o Projeto
de Constituição, tomando como base
os relatórios das C. Temáticas.

Contribua com CZn$1,00 ou mais para os
gastos de edição e divulgação deste bole
tim. Deposite na conta da ABAP: Banco Itaú
c/c 28.376-9 Agência 0300 - Panamericana.

----------------------------------------------------------------------------------Reuniões:

e

O Plenário continua se reunindo todas
segundas-feiras, das 20 às 22 horas na
sala da Constituinte Estadual da Faculdade
de Direito da USP, no Largo São Francisco.

O boletim do Plenário Pró-Participa
ção Popular na Constituinte é uma publica
ção da INTERCOMUNICAÇJID - a/e IEE - PUC,
rua Monte Alegre,984 - 05014 - São Paulo.

Milagre é bom, mas demora
E, as vezes, nem acontece. Por isso, a gente prefere trabalhar com
a Conta cáritas, que é uma campanha de povo ajudando povo. Foi assim que
em 198d a gente atendeu a mais de 5 mil famílias, reconstruiu 647 casas
e ajudou na luta de 3 mil famílias de trabalhadores rurais sem-terra.
Agora, nós revelamos o segredo deste milagre todo.
C ONTA-CARITAS - n9 66.000 Agência 484-7 - BRADESCO - BRASÍLIA - DF
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Emendas populares

No dia 24 de julho a Comissão de
Sistematização terminou a primeira votação
do Projeto de Constituição do Estado de
São Paulo.
De fato, nenhuma emenda po
pular foi aprovada na integra, apesar de
várias emendas terem sido aproveitadas em
parte. Entre estas encontram-se as que
tratam da participação popular, saúde,
assistência juridica e da criança e ado
lescente. No geral.• houve avanços. As
partes da reforma urbana e meio ambiente
• que pioraram em relação ao anteprojeto.
Todas sssas emendas estarão sendo
reapresentadas do dia 27 a 31 de julho.
Nessa mesma data também serão apresenta.das
emendas de deputados. Do dia 1 a 8 de
agosto a Comissão de Sistematização estará
dando oareceres às emenrl"l�. Quando a
emenda for a voto em plenário(onde todos
os deputados votam) as emendas com parecer
favorável estarão aprovadas,
caso a
maioria dos deputados não vote contra
elas. Por isso é importante o parecer
favorável pois é difici conseguir que a
maioria vote contra emendas.

Pre11lo PoPUlar

Devemos fazer um est'or�o conc:ent.racto
sc,bre os deputados da Comissão de Sistema
a:;ização(veja boletim anterior). Urna pres
•são mais forte deverá ser feita sob os
deputados:
- Aloysio Nunes Ferreira(PMDB), lider do
governo, é ele quem representa o governa
dor na Assembléia Legislativa e com ele

PT
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A t3ncaoa Jo Yart:oo do5 Tra�alha
aores. face ao oubl1cado no bolttim 45 do
v1er.àrio Pr�-Particioa,�o Popular acerca
ctE effie�jas sobre inic1�tiva legislativa
ÇO:it•!ar, e convocaç�o de plebiscito e re
'erendo, enviou o seguinte esclarec1�ento:
O Jeputado Jose Dirceu defendeu a
�;opost.; do Partido dos Trabalhadores
�oresentada oelo deputado Alcide5 81anchi,
que conteaplava a part1c1pação popular
Quer ra iniciativ� ieg1slativa, quer na
ca�voca;�o �e plebiscito e referendo, e
eeenda dé s11a autoria que contetpla'la a
h1p6tese dP. 1r.1,iativa popular para eaen
dac A Constituiç�o, e que incluia o cida
d�o entre os sujeitos ativos da iniciativa
�opular.
E• reunilo prelí1inar da Co1isslb do

sao

SAO PAULO, 27 DE JULHO DE 1989

reapresentadas

votam os deputados do PMDB;
- Barros Munhoz(PTB). é o presidente da
Comissão de Sistematização;
- Roberto Purini(PMDB) é o relator da
Comissão de Sistematização.
O ano que vem é um ano eleitoral. Os
deputados novamente disputarão cargos ele
tivos o que torna esse momento mais sen
sivel.
Por isso, cartas, telefones e
telegramas podem auxiliar na decisão dos
Escreva, principalmente aos
deputa.dos.
cita.dos acima, pedindo apoio às emendas
populares.
Se possivel, vá à Assembléia Legisla
tiva. Integrantes do Plenário Pr6-Parti
cipa9ao lá estão permanentemente,
in0 lnsi ve dando nota aos deputa.dos. para que
posteriormente divulguemos o desempenho
dos deputados na Constituinte.

Partioip&Qlo Popul ar

A emenda popular sobre instrumentoB
de participação popular foi reapresentada
no d ia 27 de julho. O texto do proj et.o,
apesar de acatar as propostas de iniciati
va legislativa popular, referendo e ple
biscito, além de possibilitar também à
iniciativa popular apresentar emendas à
Constituicão, todas foram remetidas para
serem reguladas por lei complementar.
Na reapresentação desta emenda pro
pôs-se que, como na Constituicão Federal,
esses instrumentos de participacão popular
possam ser aplicados logo após a promulga
ção da Constituição.

Poder Legislativo i verificou-se que as
etendas à� Partido dos Trabalhadores e do
Plendrlo Pró-Participa��º Popular acerca
da ooss1bil1dade de convocaç�o de pleo1s
cito ao referendo seriat reieltadas. E
que a iniciativa popular para· emendas à
Const1tui;â� e p roJetos de lei ord1nár1as
e compleaeni.ares, ficaria, dependentes,
inclusive na parte referente ao quorum de
apreseota,âo, subordinadas à regulaaen
taçâo.
O deputado José Dirceu se colocou
contra a postura da Comissão alertando
para o iato de Que essa posiç�o subord1r.a
ria a putiopaç�o popular à regulalllenta
,�o leçal 1 defendendo a pos1ç�o ac ?artído
dos Trabalhadores no sentido de garantir
independentemente de qualquer lei a possi
b1liaade de, pro•ulgada a Cont1tuiç3õ 1
i1ediata1ente poder haver a apresênta,�o

de propostas oe emenoas ou leis, e convo
ca,lo de plebiscito! referendo atraves de
;�:·1; :\'1 :•t:r
1P.-�f'.\tl1:·1=,
Po· orasi�o da reun!�O of1c1al aa
Com1ss�o pa r a votar o parecer oo relator.
sabendc da pos1çlo maJoritár1a contr;, li a
part1cipaç�o popular, procuramos �ssegur•r
que ao ienos ficasse constanoo no texto 10
antepro1eto o principio da �articipaç�o
popJlar e as cond1çbes �1nimas asseo�rado
r�: l�s·� :r:r.:��í�.
A �,rtir desta correla;)o ae tor,as
consegu11os a :nclus�o d� ooss1bil1d�de 1e
iniciativa popular oara e1endas a (-�st1tu1ç�o, proposlturis 1e 1e1s comp.-1en
tares e ordinàr1as, convocaçao de plE�is
c1to e referendo e os ouorun; para estas
iniciativas. N�o conseguiMos a auto-&xe-.
cutariedade da iniciativa, e para n�o
perder tudo, aceitaaos a regulaaenta,�o
atravh de leis.
t
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Declaraçã·o de Direitos- Humanos é con,emorada
CIDADE, CIDADAO, CIDADANIA
PELA p�cL.ARf\ÇÃº ººs mREn:os ºº. 1PHEt,t. ·:.
1

'

De 19 a 27 de agosto o Plenário Pr6Participa9ão Popular na Constituinte, a
Anistia Internacional, a Ordem dos Advoga
dos do Brasil - OAB, a Comissão Justiça e
Paz de São Paulo, a Comissão Teotônio
Vilela� a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil-CNBB, o Movimento Ação pela
Cidadania e o Movimento Nacional dos Di
reitos Humanos estarão patrocinando o
evento Cidade, Cidadão, Cidadania - pela
Deolara.Qão dos Direitos do Homem: 1789 1989. A coordenação e organização do even
to é d� Secretaria Municipal de São Paulo.

'
'1"
.

'

•f

...,.

participam são importantes. Também'precisamos de pessoas que possam pemanecer no·
stand durante o evento. O horário da mos
tra é: aos sabados e domingos, das 10 às
18h30 e durante a semana das 1 2 as 21tffl.
••�

•

'

No dia 8 de agosto, 20.tffl,· segunda
f eira, a reunião do Plenário será para
organizar tudo isto. Venha participar. E
uma forma de reunir tanto material· que
produzimos desde 1985 ! !
O Plenário terá duas participações·
especiais que todos devemos participar:

Esta iniciativa objetiva comemorar os
duzentos anos da declaração francesa dos
direitos do homem reunindo todas as enti
dades e movimentos que trabalham com di
reitos humanos, proporcionando à cidade a
possibilidade de discutir amplamente esta
questão. Para isto estarão espalhados por
toda a cidade mais de 800 outdoors com
artigos da declaração dos DH, nove cine
clubes passarão, gratuitamente, durante a
semana, os melhores filmes relacionados ao
tema, haverá espaços para crianças, na
biblioteca Monteiro Lobato e na sede do
evento, o Centro Cultural São Paulo, Rua
Vergueiro, � haverá cursos, debates e
exposições das entidades patrocinadoras.

dia 26/08 - 15h30, no Centro Cultural
SPrR realizado o painel Novas Constitui
oões, Nova Cidadania, tendo como pales
tristas os professores Dalmo Dallari e
Fábio Comparato.

Estamos organizando o stand do Ple
nário Pró-Participação e necessitamos mui
to de sua ajuda.
Todo material que yoce
tiver relacionado à Constituinte pode
fazer parte de nossa exposição: fotos.
cartazes, livros... Tanto pessoas como
entidades que já participaram e ainda

Enviaremos brevemente toda a progra
maçã o do evento. Algumas caravanas do
interior estão sendo organiza.das. Quem
puder, venha participar, pois é uma opor
tunidade de festejarmos e discutirmos
propostas.,
principalmente para as Le9
Orgânicas, que logo se iniciam.

Reun iões

O Plenário
Pró-Participação
Popular r eún e-se todas as segundas
feiras,
às 20 h00,
na Sala da
Constituint e Estadual da Faculdade
de Direito da USP, no La rgo São
Fran cisco.

CONTA CARITAS:

*

dia 22/08 - 20.tffl, no stand do Plenário,
no Centro Cultural será lançado o livro
Cidadão Constituinte: a saga das emendas
populares, da editora Paz e Terra e orga
nizado pelo Chico Whitaker, Regina Prado e
João Gilberto, entre outros, que estarão
presentes no dia.

e

*

O Bo letim do Ple nário é uma
publicaoão da Intercomunicação
a/c IEE-PUC, R u a Monte Alegre, 9 84
CEP 05014 - São Pau lo.
Maiores
informações pelo telefone 826.0 133,
ramal 36 , com Maria de Lu rd es, a
partir das 14h00 .

N o 66.00 AGENCIA 4 84-7 - BRADESCO - BRASILIA - DF

A Cáritas Br asileira particip a da Constituinte Estadual de São
ajudando o Plenár io Pró-Participação na Constitu inte a enviar
P a ulo
seu bole tim.
Contribua com a Cáritas para que não só o Ple nár i o, mas muitas
outras pessoas p o ssam obter apoio.
De posite s u a contribuição n a CONTA CARITAS.

'
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s�o PAULO,

18 DE AGOSTO

DE 1989

Constituinte Estadual

Sem participação não hã avanços
Desde o dia 1 de agosto, a
Comiss�o de Sistematizaç�o está vo
tando as mais de duas mil emendas
�presentadas ao Projeto de Consti
tuiç�o. Com isso, os prazos ficaram
"estourados" e n�o há previs�o para
o encerramento desta fase(o prazo
para a conclus�o dos trabalhos é 5
qe outubro) •
Contudo, prevê-se que o que for
aprovado pela Sistematizaç�o,
difi
cilmente será modificado pela vota
ç�o
em dois turnos,
por todos os
deputados, pois todos os partidos
participam
do atual processo e,
certamente, n�o mudar�o de posiç�o.

Várias emendas populares foram
reapresentadas para serem votadas
Com o atual
IIÍi.ela Sistematizaç�o.
WJldamento dos trabalhos é possível
que
as entidades promotoras das
emendas realizem uma press�o direta
sobre os deputados.
Continua valen
do a pena mandar cartas e telegramas
ou mesmo telefonar para os deputados, mas
que está fazendo mais
efeito e a presença constante na
Assembléia Legislativa,
junto aos
deputados.
Tem sido possível dialogar e
buscar formas consensuais com os
constituintes para que pelo menos
propostas
das
parte
populares
constem da nova Constituiçao.
� um
trabalho lento e paciencioso,
mas
esta valendo a pena e ainda e tempo
das várias entidades que apresenta
ram propostas sobre refor�a urbana,
educaçao,
saúde,
criança e adoles
cente,
mobilizarem-se pois a partir
do dia 21 e que estes temas entrarao
em pauta.

Um caso exemplar é o que está
ocorrendo cóm a proposta do Plená
rio, sobre instrumentos de partici
paç�o popular.
Colocada em votaç�o
por n�o haver
no dia 10 de agosto,
consenso, a emenda ficou "suspensa"
para ser votada quando pudesse ser
aprovada.
Para isto, houve empenho
do
presidente da Sistematizaç�o,
dep. Barros Munhoz, pois se a emenda
fosse votada dia
10,
certamente
perderia.
Assim,
os integrantes do Ple
nário Pró-Participaç�o puderam,
com
o apoio do prof.
Jose Afonso da
Silva e das bancadas do PT e do
PSDB,
particularmente o deputado
Wanderley Macris, aprimorar o texto
da emenda para reapresentá-la como
uma sub-emenda no dia 14.
Contudo,
os deputados Aloysio Nunes Ferreira,
Campos Machado e Wadih Helu, juntos
opuseram-se radicalmente à proposta
de democracia participativa.
Por causa dessa resistência,
a
emenda foi novamente refeita e pas
sou-se a colher assinaturas de de
Foram conseguidas 24 assi
putados.
naturas,
quando com 19 votos uma
emenda já ganha.
No momento que ela
o dep. Aloysio Nunes
ia ser votada,
Ferreira impediu que isso ocorresse,
passando a votaç�o para o dia 18.
Para que este boletim chegasse
a tempo de divulgar as próximas
atividades do Plenário, tivemos de
fazê-lo antes da votaç�o da emenda
da participaç�o popular.
Mas esta
remos divulgando os resultados no
próximo boletim e também haverá um
cartaz no estande do Plenário no
Centro Cultural com os nomes de quem
é contra ou a favor da democracia
participativa.

1789

1989

DIREIT O S
DO HOMEM ,.,
DO CIDADAO
E

Estamos enviando junto com este
boletim a programaç�o completa do
evento
a que nos referimos
no
boletim passado, sobre a comemoraç�o
dos duzentos anos da Declaraç�o dos
Direitos do Homem e do Cidad�o,
promovida pela Secretaria Municipal
de Cultura, de 19 a 27 de agosto.
O Plenário terá um estande no
Centro
Cultural
S�o
Paulo(Av.
Vergueiro, 1000) com a exposiç�o de
vários objetos sobre sua história. O
horário do estande durante a semana
é das 12 às 21hs e nos fins de
semana das 10 às 18:30hs.
Outras
pelo
atividades
s�o organizadas
Plenário:
* Dia 22 de agosto, terça,
20:00hs
Lançamento do livro
CIDADAO CONSTITUINTE
a saga das emendas populares.
Jo�o Gil
De Chico Whitaker,
berto, Regina Prado, Emanuel
Gonçalves e outros. Editora
Paz e Terra
Local: Estande do Plenário
Pró-Participaç�o Popular
* Dia 26 de agosto, sábado, das
15:30 às 17:30hs
NOVA CONSTITUIÇAO,
NOVA CIDADANIA:
DIREITOS HUMANOS E
PARTICIPAçAO POPULAR
Dalmo Dallari
Fábio Comparato
Angélica Maria Melo Almeida
Adoniram
Sala
Barbosa
Centro Cultural S�o Paulo
Participe de uma destas promo
çoes e visite o estande do Plenário.

CONTA CARITAS:
A

Após a promulg�r�6
da �bn�ti�
..
tuiç�o Estadual,
os vereadores da
Camara Municipal de S�o Paulo déve
r�o elaborar a Lei Organicp do MGni
cipio,
que é a Constitui��o' ''clã· ci
dade de S�o Paulo.
No dia 16 de agosto, entidades
e pessoas integrantes do �lenário
reuniram-se
com o presidente da
Camara Municipal,
vereador Eduardo
Suplicy, para solicitar um espaço na
camara destinado ao Plenário e a ser
utilizado pelas entidades e movi
mentos que acompanhar�o a elabor�ç�o
da lei organica.
Eduardo Suplicy
ficou de responder ao Plenário.

Reuniões

•

21/08 - segund. - 20:00hs
- Neste
dia a reuni�o do Plenário será ·em
seu estande no Centro Cultural
29/08 - terça - 19:00hs - Ficou a
certado que as reuniOes· do Plenári
- o,
em
agosto, acontecer�o na camara
Municipal, pois provavelmente nestes
dias, as 20:30hs, haverá reuni�o dos
vereadores sobre a Lei Organica.
Assim o Plenário se reune às 19:00
e depois participa da reuni�o com os
vereadores ,
no auditório Pedroso
Horta,
Camara Municipal,
Viaduto
Jacarei-Centro.

•

r

O Bo 1 etim do P 1 enário é u·ma
publicação da Intercomunicação
a/c IEE-PUC, Rua Monte Alegre, 984
CEP 05014 - São Pauto.·· Maiores
informações pelo telefone 826.0133,
ramal 36 , com Maria de Lurdes, a
partir das 14h00.

No 66.00 AGENCIA 484-7 - BRADESCO - BRASILIA - DF

Cáritas Brasileira participa da Constituinte Estadual de São
ajudando
o Plenario Pró-Participação na Constituinte a enviar
Paulo
seu boletim.
Contribua com a Cáritas para que não só o Plenário, mas muitas
outras pessoas possam obter apoio.
Deposite sua contribuição na CONT�_CARITAS.
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O QUE E O P.LENARIO?

..-1985

O QUE O PLENÁRIO JÁ FEZ

I

..

- Conatltulnte Exclusiva
X Conatltulnte CongrH1ual

Durante o ano de 1985 o Plenarlo ae concentrou na luta pela
convocaçAo de uma Assembléia Constituinte livre, soberana e aut�
noma, aem ae confundir com o Congreaao Nacional.
Para luo, promoveu atos públlcos, debates, lançou manifestos
• abaixo assinados, Incentivou a criação de novos plenarlos e
organizou duaa caravanas a Brasília:
• a primeira em agosto, para levar a Carta doe Brullelroa ao
Prnldente da Aef*bllca • ao Congt'NIO Naclonal, redigida em
nome do Plen6no pelo Prof. Gofredo Tel188 Jr.;
* a segunda em novembro, para acompanhar de perto a votação
do ato convocatório da Constituinte, depois do lament6vel episódio
do afastamento do relator da Comlsaio Mlsla. deputado Flávio
Blerrembech, que ouvira o clamor nacional, atravN das milhares de
manlfestoções da sociedade clvll que recebeu, a favor de uma
Assembléia Nacional Constituinte não Congresaual, • propõs que se
fizesse um Pleblsc:lto Nacional a respeito.

J9 86·

�o doo COMINidntu

Em 1986 o Plen4rlo buscou reunir propostas populares para a
Constituinte e divulgar o nome doa candidatos comprometidos com
estas propostas. Para Isto:
* elaborou um projeto de lei visando coibir o abuso do poder
economk:o e do poder público nas campanhal eleitorais, apresen
tado pelo deputado Manoel Costa Jr. no Congresso Nacional. Este
projeto foi completamente alterado pelas lideranças dos partidos no
Congresso Nacional, passando a legltlmar o abuso do poder eco
nõmtco nas eleições;
• proclamou odla 7 de setembro como o Dia Nacional Conltltulnte,
promovendo neste dia um ato público na praça da Sé, reunindo
propostas populares de grupos de todo o Estado;
* organizou uma Plataforma Mfnlma de proposta popularn à
Constituinte, com o resultado da apresentação do 7 de setembro.
A p&atafonna mínima obteve a adesão de vários candidatos a Cons
tituinte, lque foi divulgada através de diversas formas.

1987-

lnstalaçlo da Constituinte
A aurpr... das emendas popularn

Aa emendas de iniciativa popular toram a grande novidade de
1987. Neste ano, o Plenário:
* em fevereiro, conseguiu Incluir no regimento Interno da Consti
tuinte a posslbllldade da apresentação de emendas populares, que
deveriam conter no mínimo 30 mll assinaturas. Isso foi possível pela
articulação dos deputados Plínio Arruda Sampaio, Brandão Monteiro
e o Senador Mário Covas que apresentaram em nome do Plenário
esta sugestlo, acolhida pelo Senador Fernando Henrique Cardoso,

relator do Regimento Interno;
• em ma,ço, alguns Integrantes do Plenário fizeram uma camin
hada a pé para Braallla Ntlmulando a partlclpaçlo popular pelas
cldadel por onde passavam;
• promoveu em maio o lançamento das emendas populares e
organizou Inúmeras tormu de coleta de asalna\nl, em teatros,
ruas, bares, e&c;
* elaborou a emenda que propunha "ln8trument08 de participa
ção popular", que obt811'8 336.047 assinaturas;
• participou do Dia Nacional da Entrega das Emendas Populares,
em agosto. O total de IIISlnaturas para as emendas populares
ultrapaaaou a casa de doze mllhões{12.000.000), transformando-se
na grande surpresa da Constituinte, sendo um dos fatores funda
mentais para o espírito avançado da nova Constituição.

1988-

A Nova Constituição
, promulgada

1988 começa com a ameaça do Centrão(grupo de Constituintes
conservadores) conseguir eliminar os avanços conquistados nas
fases preliminares da Constluinte. São mudadas as regras do jogo, e
retirados do ante-projeto todos os Instrumentos de participação popu
lar. Cortudo, graças à mobilização popular e a atuação de deputados
progr8881tas, promulga-se a5 de outubro a nOYa Constituição do Brasil,
com participação popular. Neste ano também tem 'início a elaboração
das Constituições Estaduais. Nesse quadro, o Plenário:
* realiza várias caravan• à Brasília, no Início do ano, para
pressionar os deputados a aprovarem os mecanismos de participa
ção popular, o que é conseguido em 22 de março;
• promove, em julho, um seminário de Avaliação e Perspectivas de
Mobilização, com a partlclpaçAo de vérios constituintes, visando divul
gar as oonqulstas obtidas no 1 o tumo de votação, para pressionar que
permaneçam no tecto. o que de fato OC01Teu, 1'inallzando-se o processo
constltulne federal com a promulgação da Constkuição a5 de outubro;
* desde abril começa a discutir a elaboração da Constituição
Estadual, criticando o regimento Interno elaborado na Assembléia
Legislativa. que dificultava a participação popular, apresentando um
manifesto pela modificação do regimento Interno;

1989-

Constituinte Estadual
novas emendas populares

A luta continua com a Constituinte Estadual e novas vitórias são
conseguidas. Até o momento o Plenário:
* conseguiu incluk' no regimento Interno a possiblildade de apresen
tação de emendas de inlclallYa popular, com no mfnimo3 mll assinaturas;
• organizou a emenda que propõe "mecanismos de participação
popular" e conseguiu mais de 15 mll assinaturas;
• participou da entrega coletiva de emendas populares, no dia 1
de junho, quando toram apresentadas 9 emendas com 78 mil assi
naturas. O total de emendas alcançou mais de 200 mil assinaturas;

EAGORA?

O Plenário Pró-Participação Popular continua buscando Influir na elaboração da Constituição Estadual, que deve ser promulgada até 5 de
01.itubro próximo. Pera Isso, tem acompanhado todas as votaç6es e se reunido todas as segundas-feiras, as 20h00, na Faculdade de
Direito da USP, no Largo São Francisco.
Ainda este ano será elaborada e Lei OrgAllica do Município, que é a Constituição da cidade de São Paulo, a ser feita pela Cêmara
Municipal. O Plenário, a partir da próxima semana, discutirá este tema em suas reunl6es.

',

A participação popular na nova Constituição· ·

Vf;a abaixo os principais artigos que tratam da participação popular

na nova Constituição. Vénos destes artigos são frutos da emenda
popular apresentada pelo Plenário Pró-Participação. Jé no artigo 1 o,

pel.i primeira vez numa Constituição brasileira abre-se uma brecha para
que a democmda di,·ata complete a democracia representativa, corri
gindo suas Insuficiências. Possivelmente muitos destes artigos não são
de ftcW compreensão mas existem vários livros publicados que os
explicam muito bem. E multo importante conhecer a Constituição pois
nela estão nossos direitos e dev8fes como cidadãos.
Art. 1, Parágrafo único - todo poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleltos ou diretamente, nos termos desta
Constituição;
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos
da lei, mediante:
1 - plebiscito;
li - referendo
Ili - iniciativa popular.
INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe...e aos
cidadãos, na forma da lei e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 20 A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
camara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cin
co Estados, com não menos de três décimos
por cento do:; eleitores de cada um deles.
Art. 27 § 4° - A lei disporá sobre a Iniciativa
popular no processo legislativo estadual.
Art. 29 - iniciativa popular de projetos de lel
de interesse específico do Município, da cida
de ou de bairros, através da manifestação de,
pelo menos, cinco por cento do eleitorado;
AÇÃO DE OESCONSTITUIÇÃO
Art. 5 LXXIII - qualquer cidadão é parte
legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à morali
dade administrativa, ao melo ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor,
salvo comprovada má-fé, Isento de custas
judiciais e do ônus da sucumbência;
Art. 5 XXXIV - são a todos assegurados,
independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa dos
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa
de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
Art. 5 LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na
forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
Art. 5 LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e
"habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício
da cidadania
EFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO
Art. 5 LXXI - conceder-se-á mandato de injunção sempre que a
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos
e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à naciona
lidade, à soberania e à cidadania;
Art. 5 LXXVII
§ 1° As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
têm aplicação Imediata.
§ 20 Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
A Caritas Brasileira participa da Constituinte Estadual ajudando
o Plenário Pró-Participação Popular a fazer seu boletim. Contribua
com a Cáritas para que não só o Plenário, mas multas outras
pessoas possam obter apolo. Deposite sua contribuição na Conta
Carllas.
CONTA CARITAS: No66.000 AGêNCIA 484-7 * BRADESCO
* i,RASILIA * DF

adotados ou dos tratados internacionais em que a República Fede
rativa do Brasil seja parte.
AÇÃO OE INCONSfflUCIONAUDADE
Art. 103- Podem propor a ação de Inconstitucionalidade:
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido polftlco com representação no Congresso N'aclonal;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito
nacional.
§ 20 Declarada a Inconstitucionalidade por omissão de medida
para tomar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder
competente para a adoção das providências necessárias e, em se
tratando de orglo administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
AÇÕES COLETIVAS
Art. 5 XXI - as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial
ou extra-judicialmente;
Art. 5 LXIX • conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "ha
beas- data" quando o o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exer
cício de atribuições do Poder Público;
M 5 LXX - o rr.'indado de seguança coletivo pode ser if1l)ârado
.
'
a) partido político com representação.
o
Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de clas
se ou associação legalmente constituída e
em funcionamento há pelo menos um ano,
em defesa dos interesses de seus membros
ou associados;
Art. 8 Ili - ao sindicato cabe a defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais
da categoria, inclusive em questões judiciais
ou administrativas;
DIREITO À INFORMAÇÃO
Art. 5 XXXIII - todos tem direito a receber
dos orgãos públicos informações de seu in
teresse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que sérão prestados no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à se
gurança da �ociedade e do Estado;
Art. 1O - E assegurada a participação dos
trabalhadores e empregadores nos colegia
dos dos orgãos públicos em que seus interesses profissionaiJllll
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.
W
M 11 - Nas empresas com mais de cluzercos empregados, é assegu
rada a eleiçoo de um represertne destes com a finalidade exclusiva de
pr01110Jer-lhes o entendimento direto com os empregadores.
PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO
Art. 29-0 Ml..M1icíporeger-se-áporleiorgânica... e os seguintes preceitos:
X - cooperação das associações representativas no planejamen
to municipal;
Art. 31 •
§ JO - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apre
ciação, o qual poderá questionar-lhes a legltimidade, nos termos da lei.
Art. 194 - Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos
da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes· objetivos:
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão administra
tiva, com participação da comunidade, em especial de trabalhado
res, empresários e aposentados.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
1 - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
O boletim do Plenário é uma publicação da Intercomunicação
- a/c IEE • PUC Rua Monte Alegre, 984 CEP 05014 - São Paulo.
Para contribuir com as atividades do Plenário deposite na conta
da ABAP(Assoclação Brasileira de Apolo à Participação Popular):
Banco ltaú, conta 28.376-9 agência 0300 - Panamericana. Maiores
Informações pelo telefone 826.0133 r. 36, com Stella.
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Constituinte Munlclpal: novo desafio
constituinte. Guam tiver interesse em rec&!bO
O Boletim do Plenário Pró-Participaç:!lo
Popular na Cc:nstituinte de� Paulo tem sido lo ragularmente escreva para INTERXM...NICAÇlll(j
a/c IEE-fl...C, rua ltnte Alegre, 984 CEP 05014
edi t.ado, com certa regulat-idade, um ou dois
Infonnaçôes pelo telefcne
números por�, ca,fonne as noticias quase � Paulo/SP.
852.2815, 2as feiras à tarde e 4as feiras
tem a transmitir.
pela mant-ê.
Em vista do custo elevado, sobretudo do
As ca,tribuiçôes para o Boletim S:.O
correio, deste 1987 temos enviado o Boletim
livres, mas necessárias.
Se puder deposite
apenas àqueles que nos carunicaram interesse
alguma colaboraç:!lo na conta da ABAP: Banco
em recet::é-lo, res�dendo a uma consulta que
Itaú agencia 0300 Pan.americana c/c 28.37ó-9
ha.via,oos feito nesse sentido.
A partir de setembro de 1989 e durantlt
Estamos enviando este número a ta::IMI as
toda a fase de elaboraç::!lo da Lei Organica do
i»ssoas e entidades do Estado de � Paulo
1'1.Jnicipio, o Plenário PrO-Particip,;aç� se
que em algum momento receberam o boletim do
reunir� •s 3as feiras na Dlm.lra r-triicipal,
Plenário, dada , a importancia que vemos na
Viaduto Jacarei,
100 - Centro, auditoria
participaç:!lo
popular
no
processo
de
Pedroso H:>rta,
10ª andar,
às
20h00.
elaboraç:!lo das leis organicas nunicipais.
Compare;a
e
traga
outras
pessoas
O Boletim pntt:ande ast.ar til serviço d.a
mobilizaç*a popular em vista do prcx:esso
interes.sactas.

a

/'o.

LEI ORGANICA: o que é e para que serve?
A partir de 5 de outubro próximo, os
vereadores paulistanos deve� elaborar il
nova
lei organica nunicipal,
que é
til
Constituiç�o da cidade de 31c Paulo.
Esta é a prineira vez que os vereadores
cumprem tal tarefa, pois até agora havia uma
• lei org:inica para todos os nunicipios do
EWado de 31c Paulo, que era elaborada pelos
deputados estaduais.
E é justamente a nível
nunicipal que a participaç:!lo popular pode ser
maior, porque é na cidade que a populaçao
realiza os vários movimE!ntos sociais.
Para enfrentar esse novo desafio o Ple
nário Prô- Participaç:!lo Popular convida para
três noites de informa,;:� e debates sobre
esta questllo:
Dia

21::,/09 -

terça feira - 20t-00
LEI �ICA: o que é e para que
serve;

Dia 03/10 - terca feira - 20tilll)
LEI �ICA: possibilidati,
avanço;

5

de

Dia 10/10 - terça feira - 201'0lJ
LEI CT �ICA: como pode ser feita
a:NVIDADCS: Adilson Dallari, Eros Roberto
Grau,
Vara Police ltnteiro, Lu
Carlos
Costa, Luiz Aitcnio Alves de Souza e outros.
LIX:pt_:

camara M..inicipal de� Paulo
Audit6rio Pedroso H:>rta - 10�andar

r-.b dia 17 de outubro a re..u,i�o do
Plenário deverá preparar um novo seminário
sobre
temas a serem tratados pela
lei
org:lnica.

Camara Municipal responde ao Plenario,

vocês
de
corresi:xndência
Recebi
solicitando espaço e infraestrutura material
que
permita o acompanhamento
direto
e
cotidiano da Caistituinte M..inicipal. Temos a
informar
que é de todo interesse desta
Presidência e da Mesa Diretora da camara
M..inicipal de 8:io Paulo facilitar e dotar de
condiçoes este
legislativo para que
a
par-ticipaça:P
popular
seja
efetiva
na
elaooraç� da nossa Lei Organica.
Est�
'!:Qndo elaborados estudos para que além do
espaço para ataidimento à populaç:!lo, haja

também espaço destinado ao trabalh:l
das
entidades.
Também está sendo estudado um
aprimoramento
infraestrutura
da
nossa
material de forma a dotar a camara
de
condi�eJes plenas de funciaiamento e agilidade
nos trabalhos da Cc:nstituinte M..inicipal.
Fiquem certos que estamos atentos e
saibam que se� informados de todos os
nossos prcx:edimentos e providências relativas
à Constituinte l"unicipal.
Atenciosamente.
� mT�ZZO 9..FLICY - presidente

Constituinte Estadual chega a fase final
Os deputados estaduais começa
a
ram ,no dia 14 de setembro,
de
projeto
do
final
votaç�o
Constituiç�o do Estado de S�o Paulo,
que deve ser promulgada até o dia 4
de outubro próximo. Por isso os dois
turnos de votaç�o para aprovaç�o da
deverao
Constitui�ao
Estadual
Isto
ocorrer em apenas vinte dias.
alteraç�•9
significa
que poucas
pel•
serao feitas ao parecer dado
Comiss�o de Sistematizaç�o.
Mesmo assim devemos ficar de
olho, pois poucas foram as inovaçOes
realizadas pelos deputados.
Supreendentemente, um dos ra
ros avanços foi a aprovaç�o de uma
subemenda, que aprimorava a emenda
apresentada pelo Plenârio Pro- Par
ticipa��º sobre os instrumentos de
participaç�o popular.
Participaoao Popular

Como informamos em nosso último
boletim havia uma tremenda difi
culdade por parte de alguns deputa
dos em aceitar o principio da demo
cracia direta. Contudo foram tantas
e t�o variadas as pressOes que,
contrariamente a previs�o dos mem
bros do Plenário que acompanhar•m de
perto esse trabalho, em 18 de agosto
último, a emenda foi aprovada por
unanimidade. Al�m das pressOes foi
fundamental o esforço dos deputados
do PSDB, capitaneados pelo lider
Macris e do deputados
Wanderley
petistas, em particular do deputado
Jose Mentor que também fez a defesa
da emenda. A transcrii�º dos debates
desse dia está sendo feita e estará
a disposiç�o dos interessados.
Veja a seguir a lista completa
dos membros da de Sistematizaç�o que
votaram a favor da emenda: PMDB
Milton Baldochi, Ercy Ayala, Osmar
Thibes, Roberto Purini, Vítor Sapie
nza, Edinho Araújo, Ari Kara e Aloy
- Nefi
PRN
sio Nunes Ferreira;
Tales; PTB - Barros Muhhoz, Campos
PFL - I
Machado e Wadih Helu,
noc�ncio Erbella, Jairo Mattos, Mi
guel Martini, Edson Ferrarini, PT Francisco de Souza, Jose Mentor,
Conta Càritas: No. 66.000

Roberto Gouv•ia & Lucas Buzzato; PDS
Sílvio Martini
- M•uricio Najar,
Conte Lopes e Erasmo Dias, PSDB
Tonca Falsetti, Fernando L&ça, Luiz
Máximo e Rubens Lara; PDT - Antonio
Calixto.
Durante os dois turnos de vota
;�o, o artigo que receber •lgum
destaque poderá ser alterado. Por
enquanto o artigo 25 que trata da
soberania popular n�o foi motivo de
emenda. Mesmo assim, procure algum
deputados acima ou qualquer
dos
outro, para defender nossa emenda
que se encontra a seguirr
-,;
"$4o - O exercicio direto da•
soberania popular realizar-se-à da
seguinte forma:
A iniciativa popular pode s•r
1.
exercida pela apresentaç�o de proj•
to de lei subscrito por, no minimo,
0,5¾(cinco décimos de unidade) po r.
cento do eleitorado do Estado, asse.
gurada a defesa do projeto, por
dos
respectivos
representante
responsáveis, perante as comiss�es
pelas quais tramitar;
1¾(um por cento) do eleitorado
2.
do Estado poderá requerer à Assem
bléia Legislativa do Estado de S�o
Paulo a realizada de referendo sobre
lei;
as questôes relevantes aos
3.
do Estado poder�o
ser
destinos
submetidas a plebiscito,
quando,
menos 1¾(um por cento) do
pelo
eleitorado o requerer ao Tribunal
a
Regina!
Eleitoral,
ouvida
Assembléia Ler·i.slativa do Estado de
S�o Paulo;
o eleitorado referido nos itena
4.
anteriores deverá estar distribui��
em, pelo menos, 5 dentre os 15
maiores municipios do Estado de S�o
com, n�o menos 0,2¾(dois
Paulo,
décimos de unidade por cento) de
eleitores em cada um deles;
de
ser�o suscetiveis
n�o
5.
iniciativa
popular
matérias
de
iniciativa
exclusiva,
definidas
nesta Constitui��o;
o Tribunal Regional Eleitoral,
6.
observada a legislai�º pertinente,
popular
providenciará a consulta
prevista nos itens 2 e 3 no prazo de
60 dias."

Ag�ncia 484-7 BRADESCO - Brasilia - DF

A Càritas Brasileira participa da Constituinte Estadual de S�o
Paulo ajudando o Plenário Pró-Participai�º Popular na Constituinte de
S�o Paulo a enviar seu boletim.
Contribua com a Cáritas para que n�o s6 o Plenário, mas muitas
ou�ras pessoas possam obter apoio.
Deposite sua contribuiç�o na CONTA CARITAS.
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NACIONAL

IGREJA E CONSTITUINTE
Dom Adriano, bispo diocesano

A

W'

A duras penas vai crescendo a parucipação do Povo
no processo social, embora ainda estejamos bem lon
ge daquela participação pluriforme e contínua que
pertence à natureza da Democracia. Sobretudo nas
grandes cidades e nas suas periferias o Povo vai to
mando consciência mais clara de que não pode ficar
indiferente aos problemas maiores e aos acontecimen
tos importantes da vida nacional.

Infelizmente a imensa maioria do interior conúnua
à margem do processo social e à mercê dos "coro
nés" onipotentes. De sorte que não nos devemos
enganar, quando, no momento atual, pensamos na
_
parúcipação do Povo no chamado "processo consu
ruiote".

,6

...

A

W'

Nas grandes cidades com suas periferias tem crescido
o interesse pela nova Constituição que se anuncia
e, por isto mesmo, pela Assembléia Constituinte que
será eleita, no ano próximo, com a finalidade de
elaborar a nova Lei Magna do Brasil. Estamos numa
fase preparatória, muito importante para o futuro de
nosso Povo. Temos de participar da melhor maneira
possível.
Nesta fase de preparação que papel cabe à nossa
Igreja?
Há muitas entidades que poderiam e deveriam fazer
um trabalho de conscientização política, em vista da
eleição para a Assembléia Constituinte e da elaboração da nova Constituição. Os meios de comunicação
social, em primeiro lugar a televisão (com sua men
sagem direta e atual) , podem ocupar um lugar des
tacado no trabalho de conscientização. Os parúdos
políticos deveriam fazê-lo também, mesmo que nesse
trabalho atuem conforme seus interesses.
Mas certamente é a Igreja a instituição que, no mo
mento, mais ligada está com o Povo, mais influência
direta exerce sobre o Povo, e a instituição que dis
põe de melhores recursos e motivos. Hoje em dia
é mínimo, entre nós, o "perigo" de a Igreja, no seu
trabalho de conscientização popular, puxar braza para
sua sardinha ou manipular, para direta ou indireta·

mente chegar ao poder. Não, esta Igreja atual do
Brasil nunca pensou, nunca tramou, nunca desejou o
poder. Deseja, apenas, o que todos desejam, o que
todas as entidades devem ter: a liberdade de exer
cer sua missão. E a esta missão pertence o trabalho
de conscicntização, pelo menos dos católicos, neste
momento de redemocratização do Brasil.
A nova Constituição - parece ser o consenso geral
- deve ser melhor do que as anteriores. Deve cen
trar sua filosofia na pessoa humana e na comunidade
humana. Deve olhar todo o Povo brasileiro. Deve
ser brasileira, no sentido de abandonar os modelos
estrangeiros, para ser uma lei fundamental para o
Brasil de hoje, para o Povo brasileiro de hoje.
Seria errado se a Igreja aproveitasse seu trabalho
de conscientização para conquistar o poder, para fa.
zer um trabalho político-partidário, para garantir seus
privilégios como instituição.
Mas seria errado também se, neste momento histórico
de grande importância, a Igreja se omitisse e aban
donasse o Povo que nela tanto confia.
No seu trabalho de conscientização a Igreja - pelo
menos esta é a orientação geral, inclusive da Confe
rência Nacional dos Bispos pela sua presidência visa a despertar no Povo o senso de responsabilidade
e o desejo de participar, com mais eficácia, no pro
cesso político, no processo cultural, no processo eco
nômico - no processo social em geral.
Tenho certeza que a participação do Povo - este
Povão tantas vezes desprezado e abandonado, tão
caluniado e subestimado, dispõe de qualidades e va
lores que, para mim, fora de qualquer dúvida, con
tribuirão eficazmente para a solução de muitos pro
blemas nacionais que até agora as elites não souberam
resolver.
Será para muita gente uma belíssima surpresa des
cobrir a grandeza humilde deste Povo formidável e
forte que é o Povo brasileiro (NI 02-10-85).
Vozes Imprimiu

..
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IGREJA E CONSTITUINTE
Dom Adriano, bispo diocesano

A duras penas vai crescendo a participação do Povo
no processo social, embora ainda estejamos bem lon
ge daquela participação pluriforme e contínua que
pertence à natureza da Democracia. Sobretudo nas
A grandes cidades e nas suas periferias o Povo vai . to
W, mando consciência mais clara de que não pode ficar
indiferente aos problemas maiores e aos acontecimen
tos importantes da vida nacional.
Infelizmente a imensa maioria do interior continua
à margem do processo social e à mercê dos "coro
nés" onipotentes. De sorte que não nos devemos
enganar, quando, no momento atual, pensamos na
participação do Povo no chamado "processo consti
tuinte".
Nas grandes cidades com suas periferias tem crescido
o interesse pela nova Constituição que se anuncia
e, por isto mesmo, pela Assembléia Constituinte que
será eleita, no ano próximo, com a finalidade de
elaborar a nova Lei Magna do Brasil. Estamos numa
fase preparatória, muito importante para o futuro de
nosso Povo. Temos de participar da melhor maneira
possível.
Nesta fase de preparação que papel cabe à nossa
Igreja?

'
,.,

___

Há muitas entidades que poderiam e deveriam fazer
um trabalho de conscíentização política, em vista da
eleição para a Assembléia Constituinte e da elabora
ção da nova Constituição. Os meios de comunicação
social, em primeiro lugar a televisão ( com sua mensagem direta e atual), podem ocupar um lugar des
tacado no trabalho de conscientização. Os partidos
políticos deveriam fazê-lo também, mesmo que nesse
trabalho atuem conforme seus interesses.
Mas certamente é a Igreja a instituição que, no mo
mento, mais ligada está com o Povo, mais influência
direta exerce sobre o Povo, e a instituição que dis
põe de melhores recursos e motivos. Hoje em dia
é mínimo, entre n6s, o "perigo" de a Igreja, no seu
trabalho de conscientização popular, puxar braza para
sua sardinha ou manipular, para direta ou indireta-

mente chegar ao poder. Não, esta Igreja atual do
Brasil nunca pensou, nunca tramou, nunca desejou o
poder. Deseja, apenas, o que todos desejam, o que
todas as entidades devem ter: a liberdade de exer
cer sua missão. E a esta missão pertence o trabalho
de conscientização, pelo menos dos católicos, neste
momento de redemocratização do Brasil.
A nova Constituição - parece ser o consenso geral
- deve ser melhor do que as anteriores. Deve cen
trar sua filosofia na pessoa humana e na comunidade
humana. Deve olhar todo o Povo brasileiro. Deve
ser brasileira, no sentido de abandonar os modelos
estrangeiros, para ser uma lei fundamental para o
Brasil de hoje, para o Povo brasileiro de hoje.
Seria errado se a Igreja aproveitasse seu trabalho
de conscientização para conquistar o poder, para fa.
zer um trabalho político-partidário, para garantir seus
privilégios como instituição.
Mas seria errado também se, neste momento histórico
de grande importância, a Igreja se omitisse e aban
donasse o Povo que nela tanto confia.
No seu trabalho de conscientização a Igreja - pelo
menos esta é a orientaç.ão geral, inclusive da Confe
rência Nacional dos Bispos pela sua presidência visa a despertar no Povo o senso de responsabilidade
e o desejo de participar, com mais eficácia, no pro
cesso político, no processo cultural, no processo eco
nômico - no processo social em geral.
Tenho certeza que a participação do Povo - este
Povão tantas vezes desprezado e abandonado, tão
caluniado e subestimado, dispõe de qualidades e va
lores que, para mim, fora de qualquer dúvida, con
tribuirão eficazmente para a solução de muitos pro
blemas nacionais que até agora as elites não souberam
resolver.
Será para muita gente uma belíssima surpresa des
cobrir a grandeza humilde deste Povo formidável e
forte que é o Povo brasileiro (NI 02-10-85).
Vozes Imprimiu
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Comissão Diocesana de Justiça e Paz
Nova Iguaçu - RJ
O QUE E ASSEMBLl!ÍA NAtIONAL CONSTITUINTE
Como é sabido,a Constituição é a 1ei maior de um país.E a lei que rege todas
as outras leis.B a lei que serve de base para todas as outras leis.E a lei maiorque
vai produzir todas as outras leis do país.A Constituição disciplina todas as ques
tões mais importantes na vida do país e isso vai ter influência direta na vida de
cada brasileiro.
Algtms exemplos da 4nPortância da Constituição: na organiza<io naciori.al, ela
detennina o papel que toca à União Federal,aos Estados e aos Munic1pios,com suas res
pectivas atribuições.Legisla sobre os impostos que são destinados à União,aos Esta-=
dos e aos Municípios,isto é: sobre a distribuição da renda pública e,consequentemen
te,os recursos para eles programarem a realização de suas obras e serviços: saneá�
mento, transportes, saúde, educação etc.
A Carta Constitucional legisla sobre a organização dos Poderes da Republica:
Executivo (presidente da República,governadores dos Estados e prefeitos dos Mt.micí
pios) ,Legislativo (o congresso Nacional,composto de Câmara dos Deputados e Senado,
as Assembléias Legislativas de cada Estado e as Câmaras de Vereadores de cada Muni
cípio) e Judiciário (Tribunais Federais,Tribl,ID.ais Estaduais e Varas Singulares). A
Constituição legisla também sobre a importância e independência dos três Poderes da
Republica.
A Constituição de um país determina os deveres que o Estado tem para com ca
da cidadão e os direitos que a este são assegurados.Detennina sobre a família,a edu
cação e a cultura; a ordem econômica e social,ou seja,os princípios que norteiam ã
atividade econômica,o desenvolvimento e a justi�a social.Detennina sobre a proprie
dade e sua ftmção na ordem econômica; as condiçoes de trabalho e associação, salá
rios,greves,jornada de trabalho etc. Determina,afinal,tudo o que constitui os princípios básicos da atividade econômica e produtiva.
Uma nova Constituição Federal irã, evidentemente,espelhar este Brasi1 Novo R_ue
emerge de uma experiência trágica destes Últimos vinte anos.Através dela,nosso País
quer reencontrar-se em um novo pacto social,explicitado nes·ta nova Constituição, na
qual se possa refletir e sintetizar todos os anseios e reivindicações do nossopov�
A Constituição Federal é elaborada· por uma ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.
O povo vai eleger,pelo voto direto e secreto,seus representantes para,em seu nome,
discutirem a nova Consti"tuiçãQ Federal.Os representantes do povo,em seu nome,vão ad
vogar um novo contrato.Por aí se vê a necessidade de se promover uma ampla discus-=
são nacional sobre a Assembléia Nacional Constituinte,com a participação de cada brnsileiro.
Qual o meu interesse e o meu direito que quero ver consagrados na nova Cons-·
tituição Federal? Há muitos interesses em jogo e,na maior parte das vezes,estes ln
teresses não passam pelo trabalhador.Mais vale então prevenir do que lamentar de-=
pois.E preciso também que elejamos representantes que possam,na Assembléia Nacional
Constitu:inte,traduzir o nosso pensamento e votar em função de nossos interesses.l\lfui
tos outros setores da sociedade brasileira,como os empresários ,.os donos das grandes
empresas ,inclusive multinacionais ,vão investir finne na eleição de seus repre:;en
tantes. Isto é evidente: pois.em Última análise,eles vão tentar com que as disposi
ções da nova Constituição Federal beneficiem seus interesses ou que seus interesses
não sejam proftmdamente alterados.
O povão,o trabalhador,as periferias , os grupos populares e connm.itârios têm ele
saber,através da discussão,o que está em jogo.na questão da Constituinte.têm que de
finir o que é do seu interesse e escolher bem reais representantes seus.Para isto:
temos de começar,desde já,nos conscientizando,através da participa�ão,do nosso pa
pel e dos nossos direitos neste novo processo constitucional do Pais.Processo este
que vai depender !Tll.lito também de nós e que vai definir o próprio futuro do nossoBra
sil.
Nova Iguaçu, 18 de janeiro de 1984.

Sada Baroud David.- Presidente
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CONSTITU!NTE:

,,

1.A Constituição ê a lei suprema que regi.µam.�,ntai. como um pais deve se organizar,do ponto
'
de vista econÔmico,social e politico. Cabe· á\l.lila·consti=tm�ão: l)D·efinir quais �ã os eh
J.
reitos econôm�.9.os,sociais,pblÍ ticos e culturais de todos os· cidadãos; 2)Estq.b!;3;1.'à�ei·, f�::..
gras para o funcionamento dos Órgãos do gove;rntr(a-o::Piyel federal,estadual e �icipi1L ·
paxa q1J.t. .,-��t�s Ó7gãos não façam 40 que bem ''éitrtemi'a m·,:/de�?'.'e�péi t,�a:r as liberdades dosi.Ãq:i;:·
r.,
dad.ãos.Én:f:i.m:ê_s'tabelece os limitas em que ��i se dar o poder dos· governantes·; ··-3)'Deter0ti·,
i tini:te.l!.t
.. ·�· . ..
. ... .. •·
na como devem :er escólhidos os homens que. ,;f.�8.-fºV��� .Resumi�do I uma Con,ip!� t;uiçao
belece quais sao os direitos e deveras de um cidada.o e quais sao os dever�s
_o.p�Est�9·
;'6n1
.,. -.. . .,, • :,J ,�
:·.�.· ·1,.,.,r
as!egurando ao conjunto da SOR.3/"� ade_ forJI;as d� controle dob�e ô :':i�relaçao
0
tado •. Uma qqrl's�i. tw:çao nao pode ser inventada. _Ela _so e democratica e legÍtima,quaindo :ro,-·
t:1
'·
_
,,T�.:;u"Jrf r-.· ··
presenta a ,;i.:,on�â.d:e e os interesses da maio:i;:ia ,da populaçao.
,,
.
t.'>·
.
.
.
.Àt.-. · � :
.
.r
.
.
2'.Para que e:x:is-tem .�.s . Constituintea? Constitü:i,nme ·é :�a a.st:1�mbléia ·soberana de -representq,n
tes do Povo, que :§3.��eune com o objetivo déeJ:ab.or�p. <!-_S lef,� qu�, re�em a vida do Pais.E�
as leis em ·sêtr:'Ql:>ll:j)?fJ? se expr�st3arn na Constitui'Çao. A n�P.f:ssidade �e convocar-se uoc.
Assembléia Constitq:i,P.J�� º-ºPrre sempre que a i-'ealidade ,de um ll�is _ mudou ta:nto q_ue as ;f=l�'P·S
L
leis e, em.:, especial ,. ,Iiie,�� 09�qn��\�_ção nâé corr .esponde,rq mai� à9_s : ·direitos ·cj_�e a maiori�
e ;.Qo.mo seus; e nao correspondem mais a maneira pela qual a,.maL,1,j,..:','
da populaçao reconh�... ,�
.... .l,.[,f,.11.f.'l \,.
1
'
•
•
·, '
"'·
••- '
do,p�a
satisfàz�r os seus. ansotos
do
povo julga:qµ�·o Pai�. 4.�ya ser organízado e con4.µ;·i
•
·
•
·
,.:.f�tf...v 'J•.''"'·
t
•
e �s seus interesses. Ne13se);.�sô� acàõa-s·e-ra legitímida.de das leis,d�··Cons�ituição .e .· do
.
_proprio Estad.o.En'.!;o,o Estado;· que d:eve:Ha ser·
o .repres$i)ntante da� forças · da"'sociedadc.. d:i
vorciar-se delas,mui tas vezes passando a oprimi-las. Hoje.,no 1rasi1,o· ·oas6' é aindaJ ;, IJ\ú.Z.'3
grave,pois· a Consi;ittp.ção que t�mos vigorando no :Brasil foi elabo.ra4..PI. pel
- os militares,
,apÓs O golpe de 1964',. � -��osta �ó'_;·Fdvo 1 q_ue uiliica ,foi CO���!�� ,Para d:i;er se conCO:!.'di.
,
·, ·
-·· · '
,
va com .ela·.
·
:
�
.f
..
r:
;;!
.
·
l
.
.
,
.
r ·, ·1v =. �� t !.- · t.
.
'
.
'
·.
- � \� :
.
, 3,��:ul
tima
Consti
tuiçao
bra:sile;i.ra,de
1969,,
foi
feita
de
modb.
:
.
e.
;
u'.t,9--;
ritar.i9,porque
foi 01::, ·
... ' .
'....
.
.
�
9oraçla JiôF um.3: _Junta inilitar que �ssumi.,u ? ;governo.O goverrttr mi-l'i.tar, �,_nparregou uma .°?-:'.s.. {
(.
'
são de especia;listas para escreve::c..e depois e'la foi baixada sem ne.nJ+uma cons.ulta P,opv'l;:,�· .
\
lfom o Congresso( C�mara dos deputados feder�is e ·senado) foi consultad.9·,. ,porqu� foi ·foc�.a,... !
do. A atual Constituição foi imposta ao Povo brasileiro,na marra,, �a}p&se da forç��É por
·
isso qµe,no atual momento polÍtico,está se colocando a necessid84e de fazer uma n�'lfa
Co:nstitui9�0 democrática ·e- representativa:. q..os . �nteresses da grande· ��i'Ôria da populaçãs .,
Uma Cons ·��t;{4ç,ão qu-el 1xfssx1bilite �a,, sq_çie9--ad.e: livre, ·j
' usta e democrática,com a elimina. s· gr
ção de t;�ó"'l·!i,entÜlho autoritâ:r:io" como: proib:�çici··iaa
· eves e éj;as eleições dira_tas 1
censura à imprensa:, lei de segurança nacional, im�dimento à livre· formação ,,de p�tido8
políticos, prisão e cassação,por razões politicas, e impedimento &Os cassados de �Gr�m
votados em eleições sindicais,leis que impedem o pagamento de re�.justes sala.riais · Í:i:cbc
da inflação.
Enfim,fazért(parte
· este: "entulho autoritá.rio" os a-=tos1 ihati:tuoion'âisi1e. os
· ,d
..: 'J
decretos que limitaram·os direi tos. ba;?icps dE: tqdos os cidadaos brasileir,9� ;,. �µ;rant.� o
• · ·,.. •
·
·
·
·1., : .
período do governo mili:tar.
, · , --1
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4.0 que quer dizer leg:[ ti.ma,livre �-=:sobe�ana;? ·.T.!P1ª Asf!!em�l�ii Constituinte légitima é aq·.ie-·
1: cuja autoridade foi co�cedid�, � ;. econhecida pelo� dfdadãos que a ei:iqq�P.:�ram e. �ue o�.;·
I
tao representados nela. So eles· q.étem 'a soberân:ia P,Qp,ular •. Pa�a que a legitimidade se ré-·
alize p,lename-nt.e:,. é� ;pr(;l,CiSO qu� ·iif&da· a/·p0pttlagã0; 3I)aipr .· çLe i8 aiios tenlia; 'bportunidade C.0
1
escolher os seus representantes,â:iravés'.d6,1 v:0tp ,- e1 pqssa: �t;i.cipa.r 'ná,I:{_�aní:pa.nha e· na olDr·
·
boração dos projetos. Isso significa que uma Consti�cinte 1e'g{.
tima eÍigirá a < ��tensão d..:1
cidadania pó:litiOa - do direito de votar e ser
t-ambém · .áos. ai:na�;f,!=r°l?f�;t9�, aos sol"
dados,ma,rinheiros e oficiais de baixa patent€flqu�; -pe�a at�al legislação autÕritária,03tão e:x:cluidos. Uma Assmbleia Constituinté sob'era.na :·:é aq:uela: qu� ·iode discii:l.tir· e decidir
· Povo q1;1e � esc9lheu, 9,�._principaiâ prÔblémas':do PaÍS"J·como e::;
com liberdade, em nome do
leis trabalhistas:, a forma de reger a ec�nonda "·fo•fa.is e a 01 '.reforma.. �fu:-ia. ,- por QX,Omplc
Para que e's:;t-as cond.iç3es
��
realizem, é preci;so,jl:)rev:iamente,a
oonvoc�
aç�o
da lsseiiiblÓ...:::
�
l. •
.
•
•
.
.
..
; 't .)
..j!'
j
..
..
:) .,
Constituinte.
. ...... .

vo1=fJ.a.·� ·_
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os GRA.ND1!lS
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OS NOVOS CONCEITOS:
l'OVO - Quem é? Será toda a população ou só alguns? S0 o poder vem do povo, como este o
exerce? Qual sua participação na vida do Pais? Os trabalh�ores,os ç1na],fa:l:;>e1ios·; os negros,
as prostitutas,os indios s� povo também? As multinacionais,os testas-de-ferro,o� grilei
ros,os corruptos,o·s:·-répr<fiss-bre -s,os:'.:pistoleiros _sj.9 também po:v.�?. De quem é o direito da. ci
.
Qual,o alcance do .direito da cidadania? Etc •••
dadania?
.
_.,, �.: . .... '
.
. ..
' '
DEMOCRACIA� - 9. qüe ·é? C<>mq � e:x:,ercida:? Tem dnos ou é de toa:os?'_' ·como b ':P�ovo· 1)ode estar ·"-''.
••'·'-""
.:-: ,....
sonte no· e:x:er'dici·o da democracia?

5.

- ·-

''

;

.9.��:

...

MAÇÃO - O
.�1� abrange? Quais os compromissos nacionais!i' Como se ·expr_es!:la. e se cor.s-a
cuem,'J�.sqbe:i;-an.í.a, e a segurança da Nação? De quem a Nação. é propried�é?
'3:c.,\IT'., .

ESTADO - O 'Estado, com . seus
..pod�res,. está a serviço dõ ·Povo ou o Povo está -a serviço elo
.
.
Estado? Quais as possibilidades de participação_� ip.�erferência do Pov� no Estado?

.· 6::. Ç.,�-.D iil:IDITQ� E. GAR.Am'IAS. IlIDIVIDUAIS r
,.
As Consti tuiçÕes brEB3ileiraa,, na medidà..erp., �;;·' ainpliaram o poder do Estado, foram tl-i::ii:í:';.u.
:L::ido,.pd direitos, e garantias individuais • A grande tarefà inicial da Constituinte será u
c�locar. o indivíduo como centro dgs aténç8es"i do,· seui tra,balho, e não o Estado.As13im -5. quo
o prime�ro. �ema gra,nde da Constituinte deveerá ser a Pessoa �umana como �.todo. det0rwi�
nando-se iniqialmente .seus direitos individuais· e cole�ivos, lev?Jldo--se.e� conta a atual
,·rea;lidade brasil�iJ::a, calcando a nova Cónstituição no tripé da �Iq_Ai,LIBEJRD.ADE E. Iq(JALD.U)
. para todo.s. Os de�eres deverão partir cro: pressupo·sto destes. direitos. O p:rinc�pai ;s.erá.; •
:
vida digna, suficiente, segura; que se expressa:. em terra;·tr9-balho,.condiç,Ões .fi.lr!.damElntais de,
saúde� alimentação,morad.ia·eto. Liberdad.e-�ue não parta do principio de que-a.de um co�Q�
ça on�e termina a de outro. ó mais forte sempre terá-a fronteir� da libe�da.de_mais 'íongo,
invadindo a área do mà;is fraco. Mas. liberdade base�a- no prínçipio,
i�al��e .. �, jµstiça..

.
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7 o A PARTICIPAÇÃO P0PULARt

.

1.

A Consti-:tuinte deve preoc�par-se com: ··a;)As possibilidad:e.s .da
. participa_ção_ popula:x no Gover
no a�ravés de suas organizações e partidos; b)A presença popular na distrj.�ção dá renda
e da terraJ o)As possibilidades de interferir- na poJ.,itio.a do País, de interferir no· pod(;)r
do Estado,' inclusive de esta,r pr�seta e deter.minar � ind'ic;{çko e des'tituição de Minist:r0s
"G ·dirigentes de.entidades gove:rnamentais; d)A diminuiçãd
poder da oligàrquias locais e
.
livr�:
e derÍÍoorá.ticai. em todàs as
. estaduais, estabelecendo--se requisitos de .Pé!,r�içipáção
•
,
,...
J' .·,
·instancias do Pais. ·:·-· ·
..
' . .
..... :
• " ••• ' 1 ,
•
8. A PRO�.ADE . PRIVADA'..:
' 1 • ; •• <' '
• t'::
'
Os donos dt ;��ar jogam t0da.s as, suas f'orças . na� rest;içÕ '?s E/�:í.v:i'.l�gios· da· Ú·opriE.:d�.do
privMa, -:,basa do sistema -0apitaJ.ista,to:rna.rido-_a:' !�dp��'-', ihtoóáv�l:· Jí.. )rop:&:i:edaà.e deve :pas-:
sar a servi:r;-a·todas as pessoas-, sendo uq1 me.to pará. q.ue todos ten:hám direi�o à;vido.,a.o ��
1ário,à saÚde;ao lazer.

ad
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9., A SEGURA�fÁ NACIONAL:

•r!'

'í·: ·-::_:] } ..

1.

o estabeleciment<:>< de critérios de segura:nç� .que b'Jn,efi'c:iem ef'etivamente- a ·po:pulação,coo o:
consequente restrição do poder das forças a;iiiad.as:: ,-11i ·21ecessario contrapor ao 'poder elas
força,� armada_s a .organização e a eficiência do Poder Popular.
.
'
DOS T�ORES;
-10. A. LIBERDADE � AU'roNO� D
· A

ORGl\NIZÀÇ!Ó:·

c;;�ti�tes terão de �ncontréi.r formas de lib�ro�� o �utonomia ·r�almente clarno o e
fetivas,objeti�fl:ndo o fortalecimento do Poder l!opula.r_,g_ue necessita $8 contrapor, a umn es
trutura que colocou e fortai�ceu no poder um peg_ueno grupo de privilegi�os.

os

11 º OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. SO:CIAL:
:

É necessário acãbar com o monopólio das comunicações e c,olocar as ráa.ios,jornais e tvs a
serviço da formaçâ:o e ilillformaçâ'.o do Povo brasiléiro.

12. A INICIATIVA PRzyADA'. E O ESTADO

-

EDUCAÇÃO E CUL'l:URÁ:

e cul tura:l que Q.ê respostas a:propr,i
A C�nstituição deverá. garantir uma. politica econÔmica
.
adas à construção de uma sociedade democrática e fraterna, dai justa e'.iguaJJ�áría.
.

.

•
,

..

POR UMA CONSTITUINTE COM O POVO
O que ê uma Assembléia Nacional Constituinte? ta assembléia eleita
pelo povo expressamente para discutir e votar uma Constituição.
A Constituição ê a Lei mãxima de um país, que serve de origem para
todas as outras leis.
O governo da "Nova República" enviou ao Congresso Nacional o projeto
de convocação da Constituinte,denominado "Emenda Sarney".Essa emenda pro
põe que a Constituição seja elaborada pelo futuro Congre�so,a ser eleitÕ
em 15 de novembro de 1986,acumulado assim as funções legislativas normais
e a elaboração da Constituição.
Surgiram diversas propostas alternativas,que procuravam atender aos
anseios populares de uma ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE LIVRE,DEMOCRÁ
TICA E SOBERANA.

LIVRE - com a participação de todas as correntes de opinião;
DEMOCRÃTICA - em que todo o povo participa da escolha dos consti
tuintes.
SOBERANA - um poder acima dos outros,enquanto a Assembléia Nacional
Constituinte tiver reunida para cumprir sua função.

No dia 23 de outubro foi votado,em 19 turno pelo Congresso Nacional
a Emenda Sarney.A maioria do Deputados e Senadores votaram a favor dessa
Emenda,apesar da grande manifestação do povo contra ela.

Foram várias as manobras: Desde a substituição,ã Última hora,do re
lator da Comissao Mista que estudava a Emenda até as pressões no poder E
conômico e Militar.Mais uma vez os Deputados e Senadores facilmente se
renderam: Mais uma vez fomos traídos!

Os Únicos Deputados e Senadores que votaram a favor do povo e contra
a famigerada Emenda Sarney,foram os do PT e PDT.

Todos os demais partidos votaram a favor,PMDB,PFL,PTB e PDS. Não po
demos nos esquecer disso nas próximas eleições.Não vamos dar o nosso vo
to a esses traidores� Basta!
Fica claro que a "Nova República" dos patrões avança seu ataque con
tra os trabalhadores,atendendo aos interesses do FMI e da minoria domi'=
nante.

Em nossa cidade foi criado pelas Associações de Moradores, Sindica
tos, CEB's e diversas outras entidades populares,O COMITI?. MUNICIPALPRÕ
CONSTITUINTE,que busca promover formas de discussão e mobilização popu
lar em torno de uma Constituinte que atenda as necessidades de toda a po
pulação.

Somente a mobiliz4ção e a organização do povo,pode garantir que seus
interesses serão assegurados.
� CONSTITUINTE LIVRE, DEMOCRÁTICA E SOBERANA! JÃ!

Todos estao convidados para a próxima reunião do nosso Comitê, no dia 14
de dezembro, às 15 horas, na Rua Ca�itão Chaves, 60 - Centro - Nova Igu !!_
çu.

COMITÊ MUNICIPAL PRÔ-CONSTITUINTE DE NOVA IGUAÇU.

Reunião da instalação do Comitê Pró-Constituinte convocada pela CDJP de Nova I

guaçu e realizada em 25.08.85 na Catedral de Santo Antônio das 15 às 17 horas.

Entidades presentes: CDJP, Caritas, MA.B, Sindicato dos Feirantes, Associação de

moradores do Ambaí, PCB, Associação dos Funcionários da Prefeitura de Nova Igu�
çu, Mutirão de Campo Alegre, Associação de Moradores de Nova Olinda, Associação

da Chatuba, Paróquia de Nossa Senhora das Graças de Mesquita, PTB, PT,

Associa

ção da Piam,Associaçâo do Carmari, Região 5, UIES, EBES, Centro de Estudos

e

res de Parque São Tiago, Associação de Moradores de Santo Elias,' Associação

de

Pesquisa da Baixada Fluminense, Seminarista

da Alemanha, Associação de Morado

Moradores de Itaipú, Comitê da Constituinte da Paróquia de Nossa Senhora
Graças, Paróquia de Nossa Senhora Aparecida de NilÕpolis.

Inicialmente, Sada, abriu os trabalhos fazendo um histórico

das

da

caminhada atê se chegar a decisão de convocar uma reunião com as forças democrâ
ticas para viabilizar o Comitê Municipal PrÕ-Cons.·tituinte. Prosseguindo disse:

- De que maneira, constituir o povo?

- Como lutar para transformar esta realidade?

- Forças políticas dissociadas do povo.

Corrigir distorções das representações dos Estados.
A seguir abriu-se a palavra aos presentes.

Das falações levantou-se.as seguintes propostas;
01. Seja considerado o Comitê Prd-Constituinte

02. Seja constituído o corpo dirigente/Propostas claras para o povo

03. Tarefa do Comitê: levar a discussao ao povo, levantar a opinião publica

04. Tarefa principal do Comitê: encarregar-se de elaborar uma pr<õ>gramação que di
vulgue/esclareça/envolva as bases do povo, para que ele pese no processo

05. Divulgação da Constituinte em redor da realidade/problemas eoncretos do povo

06, Função do nosso Comit� ê informar/envolver/fortalecer os organismos internte
diários do povo organizado, de forma que ele avance politicamente

07. Cada Associação de Moradores eleja um representante para compor o nosso
mitê formando uma Assembléia para discutir os problemas da Constituinte

08. Nosso Comitê deve discutir. Qual a Constituição que nos interessa?

09.Nosso Comitê devia limitar-se ã questão. O que a Constituição deve dizer
bre o Município

10. Formar Comitês PrÕ-Constituinte nos ·diversos bairros da maior e mais
possível

Co

so

ampla

11. Como a gente quer que seja a Constituinte/O que queremos que entre na Constituição

12. Lutar por uma Assembleia Constituinte separada do Congresso Nacional
13. Formar comissão que prepare a próxima reunião

Ao final tomou-se as seguintes decisões:
- Fica formado o Comitê Municipal

Marcou-se a próxima reunião do Comitê, serâ no dia 07.09, âs 15 h na Caritas

- As sugestoes levantadas serão votadas e encaminhadas na próxima reunião

- Objetivo do Comitê: criar condições para que o povo discuta e encaminhe a pr�
posta para a Constituinte

AVISOS:
01. PT convida para uma reunião na Catedral dia 01.09 .• 85 âs 15 horas para discu
tir Constituinte e Reforma Agrária

02. Azuleicka convida para uma passeata dia 30.08.85 às 08 horas da Praça da Li_

herdade ã Prefeitura com o objetivo de retorno da venda dos passes de 75% aos
alunos e professores

03. 28.08.85 passeata na Candelária dos Bancários às 17 horas.
04. Reunião dos feirantes dia 26.08.85 âs 15 horas na Catedral
No final fo�mou-se a Comissão composta das seguintes pessoas:
01. Francisco Amaral

02. Vicente Lourei.ro

03. Ismael Lopes

04. Azuleicka Sampa:i:_o

05. Lúcia

06. Dilcêia

07. Sada

08. Dr. Walter

09. Salomão David

Sem mais encerrou-,se a reunião.
���

Pela Comi,s.são.

Nova Iguaçu, 24 de agosto de 1985,
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AR'I'ICULAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PELA MOBILIZAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE

Brasília, 01 de junho de 1987.
Às entidades representfltjvas dn socic�düde civi1:, do movimrn-
to popular do movi�ento sindical e do movimento cstudantjl
Enviamos, em anexo, o(i_elatór� da reunião reali,rnd.-:1
nos dias 26 e 27 de maio, próximo passndo. Nesta oportunidade re,"l·
firmamos a import�ncia da presença dessa entidade no próximo dia 16
de junho, em Brasília, no auditório do anexo IV da c;mara �os Depu
tados, para lançamento da Campanl1a Nacional de apoio às emendas populares.
Esclarecemos, que durante o dia será realizada uma
reunião na qual ser�o -�éfinidas as principa�s atividades da Campa
nha, bem como sua programação visual. Em seguida, às 17 horas,

em

local a ser definido, ser� feito o lançamento da Campanha Nacional.

t

importante trazer para esta reunião todo e qualquer

material desta entidade relativo· às emendas de iniciativa popular.

-

Solicitamos, ainda, a reprodução e divulgaç�o do ma
terial em anexo junto �s bases loc�is e/ou regionais desta entidade,
para o sucesso da mobili�açio.
Certos da sua presença e do seu apoio apresent�mos
nosso agradecimento antecipado.
Sauda,:;ões
�.
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ARTICULAÇÃO NACJ;ONAL DE ENTIDAPES PELA MOBILI ZAÇÃÓ ?OPULAR NA CONSTITUINTE
ASSINAM:
CONAM - Confederaç�o Nacional das Associações de Mqradores; ANDES

Associação Nacional de Docentes do Ensino Sup,arior; CUT - NAC - Ce,n .·.

· tral Única dos Trabalhadores/Nacional; CONTAG - Confederação Nacio

nal dos · Trabalhadoré_s ná Agricultura; UNE - Unfão Nacional dos Estu
dantes; SBPC - Sçciedade Brasileira paiR o Progresso da Ciincia;UBES
- União Brasileira dos Estudantes Secundaristas; CEÀC/UnB-Centro de

Estudos e Acompanhamento da Ássembléia Nacional Constituinte/Unive�
sidade de Brasília;FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas; Fed�
ração Nacional dos E·ngenheiros; Movimentos Na.cionat de Meninos
de
:
"
.
.
.
Rua; União das Naçoes Ind�genas; Associaçao Brasileira de Reforma A
grária; Associação dos 'Geógrafos Brasileiros; CIEC - Coordenação
Interestadual d€ Ecologistas na Constituinte; Federação Nacional àos
Arquitetos; Instituto dos Arquitetos do Brasil; Coordenação Nacional de Entidades· Sindicáis e Pré-Si!1dicais de Enfermagem; Associação
Nacional Pró-Federação de Assistentes Sociais; Movimento Negro/MernQ

-

-

-

rial Zumbi; Comissão Nacional Rur�l na Constituinte; Movimento Naci
onal pela Reforma �rban-:1; ,Forum de Educação;.. Associação ;Brasilei;-fi_,...
de Antropologia; Institi'.i.to de Estudos Econômicos; Consel.ho Nacion?l
dos Ser�ngueiros;. �BASE- Instituto Brasileiro de Análises Sociais

e·�Econômicas; CEDES- Centro Ecumênico de Documentação e-Estudos So
ciais; DIAP-Departamento Intersindical de ·Assessoria Parlamenta�

Conselho Regional dos Assistentes Sociais; União da Juventude Soci

alista; Associação Profissional dos Empregados Domésticos; Plenário
Nacional da Saúde para a Constituinte/DF; Associação Pr.ofissional

dos SociÓlogos/DF; Central Única dos Trabalhadores/RJ; Plenário Uni

tário/PR; Plenário Nacional- Pró-Participação Popular na Constituin-

te; Comitê Municipalista na Constituinte/Volta Reàonda/RJ; Sindica
to dos Economistas do ÔF; Comitê de Solidariedade com o Chile;INESC
-Instituto de Estudos Socio-EconômicosRartido Democratico Trabalhi§
ta-PDT; Sindicato dos Enfermeiros do DF; SENALBA/DF; Plenário PrÓ7
Participação Popular na Constituinte de são Paulo; Plenário PrÓ-Pa�
ticipação popular na Constituinte de Ouro Preto; Plenário Pró-Parti
cipação Popular na Constituinte/Rio de Janeiro; Faculdàde de Mediei
na do Tri;ngulo Mineiro; Universitjade Federal de Ouro Preto; UniveL
sidade Federal Fluminense; Comissão Estadual Universidade e Consti
tuinte/RJ; Partido dos Trabalhadores; Partidó Comunista do Brasil

Partido Verde; lnsti tuto Alberto

Pasqualini. .

ARTICULAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PELA MOBILIZAÇÃO POPULAR NA CONSTITUINTE

zar
lar
com
Foi

PAR'rICIPl\Ç/\0

POPULJ\R Nl\ CONS'fl'l'Ultl'l'I�

RELA'rÓIUO DA

Rl-liNIÃó

DE

BRASÍLIA.

As entidades abaixo citadas, preocupadas em viahili-

a participaç;o popular e o_Rpoio às emendas de iniciativa popuna Constituinte, reuniram-se em Brasília, dias 26 e 27 de maio,
a presença, inclusive, de Parlamentare� de diversos Partidos
feito um balanço ·aos tra6alhos Constiuintes at� o relat6rio das

Subcomissões, e decidido:
1 - Oficializar a denominação " ARTICULAÇÃO NACIONAL

DE ENTIDADES PARA A MOBILIZAÇÃO PO�ULAR NA CONS
TITUINTE", com os objetivos de intensificar a mo

bilização popular, unificar a coleta de assinat�
ras pqra
as propostas de emendas populares, ass�
.
·'
.
gurando um amplo movimento de apoio às reivindicações populares dirigida& à Constituinte. Arti

culação ampla, pl�ralista, aberta a todas as en
tidad�s e sesmentosdo movi�ento popular, sindi
cal e partidirio, que dari c6ntinuidade às reuni
oes e iniciativas anteriores e que-buscará trabQ
lhar de forma consensual; , ·
2 - Fazer um chamado a todas as entidades nacionais
para que se integrem a este movimento;
3 - Abrir um debate:

-

a) sobre a possibilidade de elaboração de um tex

to Único que con�emple questões centrais da Con2
tituinte (em forma de manifesto ou carta).

b) sobre a viabilidade de se ter uma emenda uni

tária de iniciativa popular�
Sugestões e posicionamentos sobre essas questões
dever5o ser apresentadas at� D dia· 16 de j�nho
de 1.987.

4 - Diante da imperiosa e urgente necessidade de uni
ficar os esforços que estão em curso, as entida
des reunidas em Brasília aprovaram o ��guinte c�
lendário.
I - Dia 16 de junho, em Brasília: Lançamento dA
C'Dmprrnha nac ionn 1 de 9.QQ..,i.o às emendas pop11 lar �s ._
.
·ne 9h �s ·1Gh·. Reunião no auditório ca anexo IV
da c;mara dos Deputados, co� d1rigentes e repre
sentRntes das entid�dcs, movimentos e partidos
que jÚ integram es;:;a articulaç3o e que vcnhnm a
j n t <" g r ;:j - 1 iJ

o

•

-----------------------
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ARTICULAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PELA MOBILIZAÇÃO POPULAR NA CONS'rITUINTE

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

As 17 h: at o público de Lançam�nto da Campanha ,
�o Sal5o Ne�ro d o Congresso (local a ser confir

.

··.

·-

-

l''

mado} com presença éiberta à imprensa, personali
dades, parlamentares e intP.ressados.
II � Dia �7 de iulhd. Dia Nacional de Mobiliza
ção e Coleta de Assinaturas, com ? realização de
atividade s p�bli�as de colstas de assinaturas, �
tos p�blicos,.debates, comícios, shows, etc ... em
cada Estado e Municípi o.
do
III - Em data ainda ·a ser fixada na reunião
de
dia .16 de junho serà feita· entrega conjunta
caráter nacional das ·várias assinaturas coletadas re

lativos às emendas de iniciativa popular.
�
5 - Pará
organizar estas atividades, as entidades pr_g
sentes nessa reunião constituíram uma Comissão
Executiva ap oiada em núcleo composto por CUT, CQ

NAM, ANDES, CONTAG, ,aberta à participação e COl-ª.
bor�ção de todas as 'entidades que estando presen
tes_em Brasília,puderem integrar-se aos trabalhos .
Essa comissão fará sua primeira reunião no dia
29 de maio.
As entidades abaixo-assinadas conclamam o conjun

to das entidades da sociedade civil, do movimen
to popular e sindical, os divers os forun s organi
zados em t orno de emendas de iniciativa popular
e partidos políticos a integrar-se à Articulação
Nacional de Entidades para a Mobilização PopulQr
na Constituinte.
Contatos e convites, com o objetivo de ampliar a
representatividade dessa art ivulação e ae assegy
rar a presença dos que j� a comp5em, serao enca
minhados pela comissão executiva etrav�s de cor
respond&ncia e visitas pessoais.

A secretarj8 da Corniss5o Executiva funcionari no
CEI\C - Centro de Estudos e Acompanhamento da

C011§.

tituinte. End.: Pr6dio da Reitoria da Univcrsidª
dA de Bré'lsÍlia - Campus Universitário - Asa Nor
te 32 ciridar - CEP. 70.910 - Brusília - DF. Tel.
r1t1.002� R.· 24Gl.

ons: Nes Lü reunião f oj AprovacJri f-'Gl'." un,1nimirlé1<lc·, ITlOÇüO
em <'lcfesa do gí-lLilho Fié..1ln.d.ç1l pani todos os tru
bnJh;1<Jorc:s,, jnc:lur-;ive os ��c.rvi..doros p1Íblir:os.

------ -__ ------- ---··-· ---·--�---- -- -·-----..
,..

uuos.

DL: /\CO/.',l'NIHAl,1Ul10 0/\ f.l)N�111 l •!N1 E
CI./\C. c1· NíllO ur: ! !i I
.
1 ui, 77,1 ll'JO] · ;> 7 1 C•o:,:;i t ,mal �,:;J;
9Hl
i'0
C!.I'
IJort�
,,��
::J<.l r,ntl;\r.
.

lJ11!3 - 'C/d.lPU:i UNI vr: H!ill /,ltlO -· !lr,1r,,:o

.... ... .---:.

(

CONSTITUINTE

PLENÁRIO NACIONAL
PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR

Rio ·ri.e Jane1iro/ 14 det outubro de· 1987·�·)<,

7

Caros Companheiros,

·..··-..

::

·;_

--

.

....

Dando prosseguimento às informaçôes relativas ao encaminhamento de
nossos trabalhos e reiterando a 'importância da participação organ_i
zada de todas as entidades ligadas ao movimento democrático e pop�
lar neste grave momento.nacional, repassaremos os pontos de discus
sao e as resoluções tiradas no mini-seminário de 3 de outubro últi
.mo.
Apesar da participação de cerca de 50 representantes de entidade e
partidos políticos e de 2 parlamentares: Wladirnir Palmeiras (PT) e
Jandíra Feghalli (P.C. do B), consideramos muito tímida a resposta
nossos esforços de convocação. Além da sobrecarga de trabalho que
na
atinge as lideranças, atribuímos a dificuldade d� mobilização
luta em torno do Processo Constituinte ao _desânimo com relação ao nro
provável conteúdo da futura Constituição, desânimo este fortalecido
pela campanha de desinformação e descrédito prorrovidapela grande imorensa.
Embora seja desfavorável a correlação de forças, o momento exige a
reve.rsao desse clima de apatia, sob pena de comprometer o trabalho
de pI;'essao que ainda ·pode ser. feito. A recente vitória dos setores
progressistas na C�missão de Sistematização; quando da aprovação da
garantia de emprego contra demissões imotivadas, estendida inclus_i
ve aos trabalhadores rurais, vem atestar a flexibilidade de nossas
ma�gens de manobra. t preciso que cada sindicato, associação, etc.
saia de seu corporativismo e se unifique num esforço eficiente de
estimular novas práticas de participação e pressão popular.
1

•

Na perspectiva-de retornar a mobilização com folêgo ampliado foram
. tiradas algumas resoluçoes:
- instalação de grandes painéis em. praças públicas, contendo o no
me dos constituintes do Rio de Janeiro e os 10 principais temas
das emendas populare�, de modo a viabilizar o acompanhamento in
dividual dos votos.
Constituinte sem povo não cria nada de novo

Secretaria Nacional de Intercomunicação a/c de FAMERJ
Rua Visconde do Rio Branco 54 Rio de Janeiro RJ
CEP 20060 Tel. (021) 2246586
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- Distribuição de 2000 cartazes com o mesmo conteúdo e objetivo em
locais pÚblicos e comunitários. As informações para a atualiza
no
ção ��s cart�zes pode�âo ser obtidas nos próprios placares,
Cent,_., Pró-Memoria da Constituin'te Cte_l.: 253 9547), no Plenário
(tel,: 222 9832) e na Assembléia Legislativa. Serão também en
vj élrbs correspondências semanais pelo Plenârio e cada entidade in
teL!=!SSada.
- Instalação de palanque, junto ao Painel da Carioca, com aparelho
de som, onde serão repassadas informações ma.:!:-s pormenorizadas do
processo de votação, além do debate com o público. Todas as sex
tas deverá ser organizada uma tribuna popular com o propósito de
conscientização e animação cultural, incluindo, sempre que possf
vel, representações teatrais,· de circo e mini-shows.

Organização de manifestação de rua nos dias de votação de pontos i-!!i
portante.s como reforma agrária, etc. ; isto ainda na fase da Comis
são de Sistematização.
Convocação dos profissionais de imprensa a explorarem ao máximo as
possibilidades de divulgação da luta-popular e,
Por Último, porém não de menor importância, a rearticulação
das
finanças do Plenário.

-

Como se pode ver, as tarefas do moment0 não são pequenas e do firme
engajamento de todos dependem nossas possibilidades de êxito. Emp�
nhe-se pessoalmente na convocação de novos quadros e en_tidades para
comporem o :movimento e participe de nossas reunioes todas as terças
fei.ras, às 19 ·horas, Rua Visconde do Rio Branco, 54 - 49 andar - Fa
�erj. Inscreva sua entidade para participar da tribuna popular
e
movimentos de panfletagem de rua.
Mais urna vez: está na hora do pão pâo, queijo-queijo, o·lho nêles !
s,

nário Pró-Participação Popular na Constituinte/RJ.

/lsa.

CONSTITUINTE SEM P<NO
NÃO CRIA NADA OE NOW

Plenário Nacional
Pró· artici ação
7 DE SETEMBRO
1 Q DIA NACIONAL CONSTITUINTE

-

Realizar uma Assembléia Municipal, em cada município do Brasil, com o objetive 1e
oferecer ao povo uma oportunidade concreta de mostrar o Brasil que deseja.
Assembléias o mais simples possíveis, organizadas por entidades locais ,sindicatos.
paróquias. câmaras municipais, etc), de forma a estimular a manifestação espontânea
do povo.
Este é o projeto do Plenário Nacional Pró-Partí:ipação Popular na Cons_!lt�inte oara
r, oróximo dia 7 de setembro.
Este projeto se completa no dia 20 de setembro com apresentação de plataforma mínima
_.
aos candidatos, a partir das propostas apresentadas pela população.
•
O que é o Plenário
1 º Dia Nacional Constituinte - O Povo Discute o Brasil é um projeto do P 1 enári ,- Na cional Pró-Participação Popular na Constituinte.
Este Plenário é a articulação, a nível nacional, dos Plená�ios, Comissões, Lomjtês e
Movimentos Pró-Participação Popular na Constituinte que existem em quase todos os �s
t adas do Brasil, congregando mais de 300 entie:lades da sociedade civil - oomo cur. 1JAE<.
CNBB 1 sindicatos e movimentos populares, preocu�ados em conquistar o direito da par
ticipação do povo na elaboração na nova Constituição.
Em 1985, o Plenário foi a Brasília para levar a Carta dos Brasileiros ao Presidente
da República e ao Congresso Nacional, redigida em nome do Plenário pelo Prof Gofre
do Telles Jr . Em novembro, também acompanhou a votação do ato convocatório da Cons
tituinte, depois do lamentável episódio do afastamento do relator da Comissão Mista.
deputado Flávio Bierrembach, que ouvira o clamor nacional, através de manifestaçõe_s
da sociedade civil a favor de uma Assembléia Nacional Constituinte não-Congressual.
e então propôs que se fizesse um plebiscito a respeito.
íJ

-

Porque 7 de setembro
Para o dia 7 de setembro deste ano, o Plenário está organizando o 1º Dia NacionaJ
Constituinte - O Povo Discute o Brasil, que serão grandes Assembléias em muníLío� ,�
de todo o país, onde se discutirão temas relativos a Constituinte. É um modo de tor
nar o 7 de setembro uma festa popular onde a "Independência do Brasil" seja. efe ti
vamente, debatida e não apenas glorificada, como nas paradas militares.
Tudo o que for levado para essas Assembléias Municipais será reunido numa só publi
cação: As propostas do povo para o Brasil. Esta publicação será subscrita, no dia
20 de setembro, por todos os candidatos ao Congresso Constituinte, com propostas po
pulares e democráticas, e posteriormente seus nomes divulgados pelo Plenário. Esta
reunião acontecerá em São Paulo, no Encontro do Plenário Nacional Pró-Participação
Popular na Constituinte, em local a ser divulgado.
7 de seterrbro, na capital
O Plenário Pró-Participação Popular de São Paulo está preparando o 7 de setembro na
cidade,do seguinte modo: 14h00 - concentração na praça da República; 14h30 - passea
ta da República até a praça da Sé; 15h30 - no palanque da praça da Sé, apresentação
de propostas para a Constituinte - por representantes de diversos plenários e enti-·
dades de São Paulo - e artistas. As autoridades ficarão num palanque a parte, sem
direito a voz, apenas para ouvir o que a população tem a propor; 18h00 - encerramen
to com pronunciamento do Prof. Gofredo Telles Jr..

INDICAÇGES PRATICAS GERAIS
As Assembléias Municipais de 7 de Setembro ser�o uma ocasi�o de encontro e
estimulo para todos os que vem procurando discutir a ConstituiGâo em seus bair
ros· ou entidades, nas escolas, etc:., sejam eles crianças, jovens ou adultos, e
quaisquer que sejam os seus partidos.
Parisse, para a organizaçlo das Assembléias é importante que sejam contactados
todos os grupos que tenham tomado alguma iniciativa com esse objetivo, convidan
do-se os mesmos a trazerem suas propostas para as Assembléias,
E importante tambem que se comunique aos Plenários de S.Paulo ou Nacional toda
Assembléia que esteja sendo programada, para que se possa fazer a maior divulga
ç�o poss1vel através dos grandes meios de comunicação de massa. Mas os organiza
dores das Assembléias n�o devem perder nenhuma oportunidade de conseguir divul
gaç�o através dos jornais, radias e televis�es que estiverem ao seu alcance.
Endereço do Plenário de S.Paulo: Intercomunicação, a/c IEE-PUC, Rua Monte
Alegre, 984 1 Slo Paulo 05014, tel.(011) 62.21.89
Endereço do Plenário Nacional: Secretaria Nacional de Intercomunica�lo, a/c
FAMERJ, Rua Visconde do Rio Branco, 54, R2
Je Janeiro 20060, tel. (021)

224.65.86

INDICAÇOES PRATICAS PARA A ASSEMBLEIA DE

s�o

PAULO (ATO PUBLICO NA SE)

As Assembléias de bairro/regi�o/entidade/categoria que sejam feitas com
vistas a participar da Assembléia de S�o Paulo (Ato na Praça da Sé),
poderlo ser realizadas tanto na manh� do dia 7 como em dias anteriores,
segundo as conveniências de cada caso.
Para escolher as principais propostas a serem apresentadas no Ato da Praça
da Sé, deve ser considerado que cada Assembléia terá tres minutos para a a
presentaç�o de suas propostas.
Para eleger seu representante para fazer essa apresentaç�o, as Assembléias
devem considerar que esse representante n�o pode ser candidato a nenhum
cargo eletivo.
O representante eleito deverá se apresentar para credenciamento junto
carro de som na Praça da República ou na Praça da Sé, no dia 7 1 antes
inicio do Ato.
Durante o Ato, depois de cada cinco apresenta�bes haverá uma
para cantos e música.

ao
do

interrup��o

MUITO IMPORTANTE
1) Avisem logo que puderem sobre a realizaç�o de Assembléias de bair
ro/regi�o/entidade/categoria, no endereço acima indicado do Plenário de
S.Paulo, para que se possa fazer divulgaç�o;
2) Um representante (pelo menos) dos organizadores deve comparecer a
reuni�o final de preparaG�o, no dia 1 de Setembro, as 18 1 30 horas, na sede
da OAB-SP 1 Praça da Sé, 385 1 lo. andar, para a previs�o do número de ora
dores e 'providências f.nais.
E se tiverem essa possibilidade, venham ajudar a preparaç�o comparecendo as
reunibes semanais da Comiss�o Organizadora, todas as 2as. feiras, no mesmo
horário e local da reuni�o final (OAB, 18,30 horas).
LEMBRETE: REUNI�O DO PLENARIO NACIONAL EM SAO PAULO
DIAS 20 E 21 OE SETEMBRO - INFORMEM-SE E VENHAM TODOS OS QUE PUDEREM
ATENÇAO - Por ocasi�o dessa reuni�o (dia 20 de Setembr�) será realizado um
grande encontro nacional dos candidatos a deputado federal e a senador, de todo
o pais, que se dispuzerem a subscrever uma plataforma mínima supra-partidária de
propostas populares para a nova Constituiçlo.

-
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PLEN.Á..RIO NACIONAL
PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR
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20 de janeiro de 1987.

Resumo da reunião da comissão executiva do Plenário Nacional reali
zada no Rio em 19 de janeiro de 1987 para tratar da redação final
das propostas para o funcionamento da Constituinte e outros assun
tos.
Estavam presentes à reunião:
Minas Gerais: Carlos Augusto de Morais (8.H.) e Sebastião Milanez
de Paula (Contagem) do Plenário de MG.
s·ão Paulo

Stc lla e Francisco Whi taker Ferreira, Ni lza e. Lou
renço, José Carlos Salvagni, Plenário de SP.

R.G. do Sul

Olga Cavalheiro AraGjo (P.A.) do Movimento G�Ücho da
Constituinte.

Rio de Janeiro

Modesto da Silveira, Jotge Bíttar, Sebastiana Maria
B. Cesário, Regina Prado, �ir.cu Oliveira Cavalcantí,
Se
Floricena Moratti, José Flávio Monteiro Pessoa,
bastião Martins Soares, do Plenãrio Estadual do RJ.

Esp. Santo

Paulo Roberto Amorim do Plenário de E.S.

Pela Fundação Nacional da Criança esteve tambim presente, Deodato
Rivera, convidad> 3 apresentar proposta s de articulação de Organi!
mos e entidades sediadas em Brasllia para prestarem, em conjunto,
da
serviços de acompanhamento e divulgação permanente dos debates
Constituinte e de contatos com parlamentares.
VitÓ
Dentre as incumbências que nos fora:: 1 renic tidas pela reunião de
ria (12/12/86) somente duas puderam ser discutidas: a elaboração de
propostas de funcionamento da Constituinte e formas de acompanhame�
to da Assembléia Nacional Constituinte.

Quanto à primei·ra pudemos levá-la a termo através da a:>r<-'sentarão
co:1junla e sinult<1n0a d<' !•nJ!J11:-;t.c'\� d(l divt.:r-sas nnturczas:

/
Constituinte sem povo nlo cria nada de novo

...

Secrct.ir1,1 N,,c,onéil de Intercomunicação ale de FAMERJ
Rim V,scondc do R,o 8rnnco S4 Rio de Janelfo RJ
CEP 20060 Tel. 102112246586
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a) propostas regimentais que assegurem a iniciativa legislativa da
sociedade civil durante o funcionamPnto da Assernbliia
Consti
tuinte através da adoção com emendas do projeto original da Ple
nária de são Paulo;
b) proposição de princ!pios gerais gue assegurem a soberania
da
Constituinte e se u funcionamento d�mocrático apresentados pelos
Estados do RJ e RGS.

Esse documento poderá, segundo iniciativa de cada Estado,
conter
uma introdução própria de justificativas mais pol!ticas que expl.!_
quem a razão do conteC1do dessas propos.tas corno j ã o 'farão,
por
exemplo, Rio de Janeiro e Rio Grande do sul e também vir acompanh�
do, par.a distribuição nas bases dos movimentos e enti��des qLte int�
gram os Plenários, de uma versão simplificada em linguagem
mais
accesslvel., :Alg uns Plenârios presentes ji haviam programado data para
ato pª
(na
blico com coletiva d imprei).s-a para com antecedência divulgar
semana que p)recede a instala'çâo do Congresso) para o grande públ.!_
co e para a? banci;lqa.s dos respec,tivos estados, a propostas gue lev�
a
rão para Brasília no dia 19 de fevereiro. Assim, incentivamos
�amqém
que les que tiverem cond i. \·õ0s de ..:is promoverem, que o :f?ç;�m
..
em suas localidades·.
. -· ·
,_
•

1

•

Desdobramentos:
·,
a) ida à Brasília para a instalação do Congresso
. amplitude: não se t4ata de uma Caravana, mas de se fazer pré
sente, os estados que tiverem condições, através de:· membros
de movimentos � entidades que compoem as diversas -Plenárias·.
Pretende-se incentivar que representantes de entidades de _ p�
so s� disponham a ir .
I

'

. agenda de Brasília: ainda nao totalmente fixada mas se saben
do que algumas pessoas já estarão lá desde o dia 30, enquanto
outras, viajando no dia 31 lá permanecerão até o dia 3. Assun
tos a serem tratados:
- na antevéspera e véspera do dia 19, contactos com parlame�
tares para combinar reunião conjunta, e determ.inação <..,�obre
forma mais eficaz de encaminhamento do docunento cb Plenário.
- posslvel reunião com entidades que se dispõem a desenvolver
formas de acompanhamento da Assembléia Nacional Constituin
te e de assessoria a organismos de movimentos sociais:DIAP,
INESC, CNBB, AGEN, CEMI, Centro de Estudos e acompanhàmento
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da Assembléia Nacional Constituinte da Universidade de Brasi
lia.
- reunião de representantes do Plenãrio para discutir assuntos
que ficaram para trás: aprofundamento sobre a Caravana ã Bra
s!lia, integraçio e modalidade de funcionamento da comissão
executiva do Plenário Nacional (obs.: São Paulo ainda não te
ve condições d€ discutir se integrará ou nao essa comissão) ;
conclusão do "dossiê" popular da Constituinte .
. ponto de contacto: estamos providenciando um local, uma sala, aud!
tório que sirva de ponto de referência para chegada,
informação,
reuniio, etc.
Talvez a Federaçio Nacional dos Engenheiros,talvez
o auditório do Anexo IV de Brasília a confirmar.
Informações com o INESC: (061) 226 8131; 226 8093 - Brasllia .
• igualmente, local de hospedagem para atê 30 pessoas está sendo
vantado pelo INESC.

le

b) Referendo popular
• debates imediatos a serem promovidos com parlamentares e técni
cos para aprofundamento da forma do Referendo Popular que
faz
parte das nossas requisi9Ões. O Referendo que vem explicitado
com maiores detalhes, no bojo da �roposta regimental de inicia
tiva legislativa da sociedade civil, diz somente respeito e es
encami
tá E?Stritamente vinculado aos projetos constitucionais
nhados em forma de petição. Nâo se refere ao referendo da cons
tituiçio. Muitas dGvidas pairam a respeito, nio do
princípio
do referendo, mas sobre a modalidade conveniente e exequível que
deveri· ser adotada para a aplicaçio dessa consulta popular. Dai,
não termos, nesse momento, nos pronunciado, nos "princlpios bi
sicos para o funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte",
de maneira pormenorizada.
Informes:
- DIAP publicará até o dia 15/02/87 o perfil dos candidatos;
IBASE e INESC estão elaborando um outro "quem é quem" mais aprofu�
dado que o DIAP;
- O jornal "Folha de S.Paulo 1 publicou no dia 19/01/87 um suplemento
''Os Eleitos, quem e quem na Constituinte", com um perfil dos cons
tituintes de todo o pais.
•

Firmamo-nos este relatório agradecendo a presença dos comp�nheiros e
solicitamos noticias daqueles que nio puderam comparecer. Abraços.
COMISSÃO EXECUTIVA 00 PLENÃRIO NACIONAL CONSTITUINTE.

COJM'iO UTILIZAR A

""INICIATIVA POPULAR CONSTITUINTE'�
Depois de dois anos de luta persisque
tente das entidades e pessoas
na
integram os Plenários Pró-Participação Popular
constituinte, -obtivemos finalmente uma vitória: foi
incluida no Regimento Interno da Constituinte a "Ini
ciativa Popular".
Esse dispositivo, pelo qual conjuntos de
30.000
cidadãos poderão apresentar emendas ao Projeto
de
constituição, começou a ser elaborado no Plenário de
�são Paulo, em Outubro de 198 6, e foi amp!amente disc�
Ttido em vários outros Plenários. A redaçao final foi
levada a Brasília por uma delegação de diversos EstaConsti
dos, por ocasião da instalação do Congresso
presença
tuinte. No dia 3 de Fevereiro de 1987, na
dos líderes de todas as bancadas, a delegação fez
a
entrega oficial da proposta ao Depudado Ulysses Guima
rães, na primeira audiência pública por ele concedida
depois de eleito Presidente da Assembl�La
Nacional
Constituinte.
. -��-. ��r�,it,
·
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Depois de adaptada aos termos do Regimento Inter
no em discussão, a proposta foi apresentada como Emen
da ( de n9 94 2) a esse Regimento, pelo S enador
Mário
Covas Jr. (PMDB-SP) e pelos deputados Brandão Montei
ro (RJ), em nome da bancada do PDT e Plínio de Arruda
S ampaio (SP), em nome da bancada do PT. Acolhida pelo
Relator do Regimento, senador Fernando Henrique Cardo
so (PMDB-SP), com algumas modificações, a
proposta
foi aprovada pela Constituinte, abrindo um canal dire
Consti=
eto de participação popular na elaboração da
tuição, conquista inteiramente nova na nossa história
política.
Cabe agora aos integrantes dos Plenários consoli
dar essa vitória. Este folheto foi elaborado com
o
propósito de facilitar a plena e eficaz
utilização
desse novo instrumento.
Informações: Secretaria Nacional de Intercomunicação, a/ c FAMERJ,
r.Visc. do Rio Branco, 54 Rio de Janeiro - 20060, Tel. 222-9832
ou Intercomunicação, a/c IEE/PUC, r. .Monte Alegre 984, são Paulo,
05 014, tel. 62-2189.
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A REDAÇÃO

ADOTADA

da
Nossa proposta foi incluida no Regimento Interno
Constituinte nos seguintes termos:
"ART.23 - Fica assegurada, no prazo estabelecido
no
§ 19 do artigo anterior, a apresentação de
proposta
de emenda ao Projeto de Constituição, desde que subs
crita por 30.000 (trinta mil) ou mais eleitores brasi
leiros, em listas organizadas por, no mínimo,3 (três)
entidades associativas, legalmente constituídas, que
se responsabilizarão pela idoneidade das assinaturas,
obedecidas as seguintes condições:
I
- a assinatura de cada eleitor deverá
ser�
acompanhada de seu nome completo e legível, endereçoT
e dados identificadores de ·seu título eleitoral;
II - a proposta será protocolada perante a Comis
são de Sistematização que veriíicará se foram cumpri=
das as exigências estabelecidas neste artigo para sua
apresentação;

III - a Comissão se manifestará sobre o recebimen
to da proposta dentro de 48 (quarenta e oito)
-horas
da sua apresentação, cabendo da decisão
denegatória
recurso para o Plenário, se interposto por 56 (cin quenta e seis) Constituintes, no prazo de 3 (três)Ses
sões, contado da comunicação da decisão à assembléia�
IV - a proposta apresentada na forma deste arti
go terá a mesma tramitação das demais emendas, inte
grando sua numeração geral, ressalvado o disposto no
parágrafo seguinte;
- se a proposta receber, unanimemente, pare-�
V
cer contrário da Comissão, será considerada prejudica W
um
da e irá ao Arquivo, salvo se for subscrita por
Constituinte, caso em que irá a Plenária no rol das
emendas de parecer contrário;
NI - na Comissão, poderá usar a palavra para dis
cutir a proposta, pelo prazo de 20 (vinte) minutos,urn
de seus signatários, para esse fim indicado quando da
apresentação da proposta;
- 2 -

VII - cada proposta, apresentada nos termos des
te artigo, deverá circunscrever-se a um único assun
to, indepedentemente do número de artigos que conte nha;
VIII - cada eleitor poderá subscrever, no máximo,
3 (três) propostas".
AS E"l"APAS DO PROCESSO CONSTITUINTE

Para situar melhor a "Iniciativa Popular" no pro
cesso constituinte, vejamos como este se desenvolverá.
O Regimento Interno prevê cinco grandes etapas:
-

-

- la. etapa: formação de oito Comissões
Temáticas
(cada uma se subdividindo em três sub-comissões)
e
uma Comissão de Sistematização. Estas Comissões Temá
ticas terão sessenta dias para apresentar suas propos
tas.
- 2a. etapa: a Comissão de Sistematização compatibi
za as propostas das Comissões Temáticas, elaboradando
então um Projeto de Constituição. Ela terá trinta dias
para fazer esse trabal ho.
- 3a. etapa: o Projeto de Constituição vai a Plená
rio, para ser discutido e receber Emendas. Esta etapa
dura quarenta e cinco dias, sendo que as Emendas te
rão que ser apresentadas nos seus trinta
primeiros
dias.

- 4a- etapa: a Comissão de Sistematização estuda as
emendas apresentadas, e apresenta um novo Projeto de
Constituição, num prazo de vinte e cinco dias.

- Sa. etapa: o Projeto de Constituição volta ao Ple
nário para discussão e votação, em dois turnos.
Não
há prazo estabelecido para essa última etapa,
salvo
no que se refere ao trabalho da Comissão de Sistemati
zação entre os dois turnos (dez dias) e entre o segun
do turno e a votação da redação final (cinco dias). -

-3 -

que ela a encaminhe à Comissão correspondente, e a
guardar (pressionando para que isso de fato aconte ça) a chamada da Subcomissão para urna das audiências
que ela programar.

QUANDO PODEREMOS APRESENTAR NOSSAS EMENDAS

As Emendas apresentadas sob a forma de "Iniciati
va& Populares'' (assim como as Emendas em geral
dos
Co�stituintes) poderão portanto ser apresentadas nos
trinta primeiros dias da 3a. etapa, isto é, enquanto
a la. reda2ão do Projeto de Constituição se encontra
em discussao no Plenário.
Mas o parágrafo 11 do artigo 13 abre outra poss�
bilidade:
- "As Assembléias Legislativas, Câmaras de Vereado3 e aos Tribunais bem como às entidades represent�
�ivas de segmentos da sociedade é facultada a apre
sentação de sugestões contendo matéria constitucio
nal, que serão remetidas pelo Presidente da
Assem
bléia às respectivas Comissõei h .
Ou seja, nada impede que as propostas elaboradas
sejam apresentadas às Comissões Temáticas Ja na la.
etapa, antes de serem colhidas as 30.000 assinaturas
que permitirão que elas entrem como "Iniciativas Po
pulares" na 3a. etapa.
Mais ainda: essa propostas já poderão ser defen
didas nas Comissões Temáticas, uma vez que o artigo
14 estabelece:
- "As Subcomissões destinarão de 5 (cinco) a 8(oito)
reuniões para audiência das entidades respresentati
vas de segmentos da sociedade, devendo, ainda, duran
te o prazo destinado aos seus trabalhos, receber as
sugestões encaminhadas à Mesa ou à Comissão".
A ESTRATtGIA A ADOTAR

Considerando essas possibilidades, parece aconse
lhável:
1
1. Elaborar a proposta durante, no máx�mo, os trinta
primeiros .dias da la. etapa (ou seja, provavelmente,
até o dia 15 de Abril).
2. Apresentar a proposta à Mesa da Assembléia, para
- 4 -

e

- -

3. Ao mesmo tempo, começar a coleta das 30.000 as
sinaturas. A medida em que o número de assinaturas
coletadas for aumentando, este fato, devidamente no
tificado, poderá influir na Subcomissão para que ela
já incorpore a proposta.
4. Uma vez coletadas as 30.000 assinaturas, a �opos
ta poderá ser apresentada à Mesa da Assembléia, nos
30 primeiros dias da 3a. etapa (ou seja, provavelmen
te, até o dia 15 de J:::lho), já como "Iniciativa Pop�
lar Constituinte" e nao mais como urna simples suges
tão às Comissões Temáticas. Se essa proposta já ti
ver sido aproveitada pela Subcomissão e pela Comis
30.000
são de Sistematização, sua apresentação com
assinaturas a ajudará a ser aprovada em Plenário. Se
ela não tiver sido aproveitada, será o momento de in
tensificar as mobilizações, para que a Comissão
de
Sistematização a incorpore na segunda redação do Pro
jeto de Constituição.
Como se vê, os prazos são extremamente
curtos.
Precisamos começar imediatamente a nos organizar pa
ra utilizar a Iniciativa Popular Constituinte.
POJR OJml))E COMEÇAR

Os organizadores de cada proposta precisam come
çar pela e.sc
- olha, das entidades que a apresentarão, as
sumindo a responsabili�ade pela idoneidade das assi�
naturas recolhidas. Devem no mínimo três, mas quanto
mais entidades se reunirem em torno de uma proposta
mais força ela terá e mais rápida será a coleta
de
assinaturas, se todas se colocrem em campo para ob
tê-las.
Isto implica, evidentemente, em que a elaboração
da proposta seja feita com a participação das entida
des, para que ·elas a assumam efetivamente.
No momento da apresentação da proposta como "Ini
ciativa Popular" essas entidades deverão provar que
estão legalmente constituidas. Os documentos corres- 5 -

pondentes (estàtutos,atas em dias,registros diversos)
devem estar portanto previamente preparados para evi
tar que a emenda não possa ser encaminhada ou aceita
por falta dessa documentação.
A DEFESA DA PROPOSTA

Um signatário de cada proposta poderá defende-la,
durante 20 minuntos, perante a Comissão de Sistemati
zação (ver inciso VI do art. 23).
J nome desse signatário deverá ter sido indicado
·iamente, no momento da apresentação da proposta.
�olha deverá naturalmente recair sobre
pessoa
com capacidade e eventualmente bastante prestigio,pa- ra que essa oportunidade seja utilizada com a
maior
.ficiência possível.

Se a proposta também for encaminhada como suges tão, na la. etapa, eventualmente essa mesma pessoa po�
derá falar em nome dos signatários, nas audiências da
Subcomissão correspondente.

Seria aconselhável que já no lançamento da coleta
de assinaturas esse nome seja con�ecido, para que
os
subscritores tenham também essa referência e
saibam
quem vai defender sua proposta junto aos Constituintes.
A COLETA DE ASSINATURAS
Para a coleta de assinaturas, há duas dificulda des, relativas a e�igência perfeitamente verificáveis
pela Mesa da Constituinte:

A primeira é a obrigatoriedade de fazer figurar o
nome completo e legível e o endereço de cada subscri - ..
__.
tor, além dos dados identificadores do seu titulo
de
eleitor (número de inscrição, zona e seção eleitoral ,
município e Estado da Federação). Isto exige o máximo
de cuidado na coleta. A falta de algum desses dados po
de inyalidar assinaturas e eventualmente toda urna pro=
posta: Por outro lado, dados falsos, além de invalidar
a proposta� criarão sérios problemas paia as entidades
que a apresentam. E como nem todas as pessoas corregam
consigo seus títulos de eleitor, ·valeria a pena lançar
por todos os meios possíveis, campanhas do.tipo: "Cida
- 6 -

dão 30.000/ Seja Constituinte/ carregue consigo seu
titulo de eleitor e assine seu projeto".
A segunda dificuldade é o fato de que cada cida
dão poderá assinar o máximo três propostas. Isto exi
ge que a pessoa tenha conhecimento das várias propos
tas que estarão sendo apresentadas,
para
escolher
as três que assinará.

-

Sem pretender restringir a iniciativa da popula ção na elaboração de propostas, as delegações de Ple
nários que se reuniram em Brasília propuzeram que as
entidades da sociedade civil elaborem pelo menos cin
co propostas mais gerais, em torno dos seguintes as
suntos: Direitos dos trabalhadores, Questões agrária,
Questão urbana, Informação e meios de comunicação de
massa, Instrumentos de participação popular.
A quinta (instrumentos de participação popular)se
rá assumida pelos próprios Plenários,
sugerindo-se
que, das três assinadas por cada eleitor, uma delas se
ja essa, dada a sua importância para o aperfeiçoamen=
to posterior de uma Constituição que poderá ficar
a
quem das expectativas.
Frente a essas duas dificuldades, torna-se necessário
uma amplo trabalho de esclarecimento político e infor
mativo. Espera-se que os meios de comunicação de mas=
sa que apoiaram a "Iniciativa Popular" ajudem no es
clarecimento dos eleitores sobre as propostas existen
tes. Mas cabe aos organizadores de propostas a respon
sabilidade maior nesse trabalho, para que a subscri=
ção das mesmas seja séria e consequente.
AS LISTAS DE ASSINATURAS
As listas para coleta de assinaturas são o docu
mento básico da "Iniciativa". f': preciso portanto que
cada folha contivesse, na frente, um cabeçalho impres
so indicando o assunto da proposta, os nomes e endere
ços das entidades que se responsabilizam pela mesma�
eventualmente o nome do:signatário que irá defendê-la,
e urna menção corno por exemplo a seguinte: "Subscrevo
a Proposta reproduzida no verso da presente folha
a
- 7 -

ser apresentada à Assembléia Nacional
Constituinte,
nos termos do artigo 23 de seu Regimento Interno, co
mo Emenda ao Projeto de Constituição apresentado pela
Comissão de Sistematização, sem prejuízo da possibili
dade de alguns de seus itens já terem sido incorpora
dos a esse Projeto". "Em seguida deve ser previsto es
paço para as assinaturas e para as demais indicações
(nome completo, endereço e dados do titulo de
eleitor).
No verso de cada folha seria então impresso o tex
to completo da proposta.
A ALIANÇA COM CONSTITUINTE

A "Iniciativa Popular" foi incorporada ao Regimen
�to Interno da Constituinte porque contamos com um numero suficiente de Constituintes comprometidos com as
causas populares. A plena utilização desse novo ins
trumento exige agora que seja estreitada nossa alian
ça com esses Constituintes.

Em primeiro lugar, será importante conseguir a a
desão de pelo menos 56 Constituintes dispostos a inter
por recurso, se a proposta não for recebida pela co=
missão de Sistematização (ver inciso III do
artigo
previsto
23); ou a reapresentar a proposta, no caso
no inciso V.

Em segundo lugar, esses Constituintes devem
ser,
convidados a participar da campanha de coleta de as
sinaturas, junto aos seus eleitores.
E em terceiro lugar deve ser mantido estreito re-
lacionamento entre os organizadores de cada proposta
e os Constituintes que a apoiam, para que de um lado
estes possam intervir com eficiência na discussão em
Plenário, e de outro os organizadores sejam informa dos rja necessidade e da oportunidade de
mobilização
dos signatários para que a proposta seja aprovada.

DISCUTA E DIVULGUE AO MÁXIMO ESTE FOLHETO
CONSTITUINTE SEM POW NÃO CRIA NADA DE 00\/0 .
- 8 -

CONSTITUINTE
PLENÁRIO NACIONAL
PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR

PLENÁRIOS PRO-PARTICIPAÇÃO POPU
LAR NA CONSTITUINTE E MOVIMENTOS PRO-CONSTITUINTES de
Em reunião nacional de

vários estados do Brasil foram recolhidas propostas de diferentes naturezas a
serem apresentadas aos senhores constituintes.
As delegações desses Plenários e _Movimentos presentes em Brasf/ia
.
.
no momento da instalação da Constituinte querem , nessa ocasião, apresentá-las con juntamente e as encaminham ao Sr. Presidente .do Congresso
Constituinte.

q de fevereiro de 1987.

Constituinte.sem povo não cria nada de novo

PRINCfPiOS BÁSICOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITUINTE CONFORME PROPOSTA DE VARIOS
PLENÁRIOS E MOVIMENTOS PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA CONSTITUINTE (RJ, RGS, MG, ES),

1 - Funcionamento soberano da Assembléia Nacional Constituinte, com o

-

recesso do Congresso Nacional no decorrer da elaboração da nova Constitui
ção. A Assembléia Nacional· Constituinte como Poder deve se sobrepor ao
Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário.
2 - Revogação prévia do entulho autoritário, tal como Lei de Segurança Nacio
nal, Lei de Greve, Lei de Imprensa.
3 - Legislação ordinária, extraordinária e emergencial pela Assembléia Nacional
Constituinte que poderá formar tantas comissões quantas entender necessá
rias para a elaboração de parecer. Cada partido, com representação na Assem
bléia, dev.erá designar um parlamentar, membro ou não de sua própria banca
da, para integrar cada uma das comissões que forem formadas.
A iniciativa de lei será:
a) do Presidente da República comprovada sua absoluta necessidade e
urgência.
b) de 1/3 dos senhores congressistas.
c) os projetos de lei remanescentes em andamento no Congresso Nacional
terão a sua tramitação suspensa até a promulgação da Nova Constituição.
4 - Direito dos senadores eleitos em 1982 a terem exclusivamente voz na discus
são da nova Constituição, sendo-lhes, no entanto, assegurado o exercício do.
voto no processo legislativo ordinário.
5 - Todas as votações das matérias constitucionais devem ser nominais, e a des
coberto.
6 - Os debates e votações da Assembléia Nacional Constituinte deverão ser
amplamente divulgados, seja pela imprensa oficial, pelos jornais de circulação
nacional, pelo rádio e televisão, em cadeia nacional, o que deverá ocorrer no
horário entre as 19,00 e 22,00 h.
7 - Participação direta da sociedade civil na apresentação de projetos constitu
cionais, assim como nos debates das·comissões da Assembléia Nacional Cons
tituinte.
8 - As decisões constitucionais deverão ser submetidas a referendo popular.
9 - A Assembléia Nacional Constituinte deverá concluir seus trabalhos em 12
(doze) meses, prorrogáveis por mais 6 (seis) meses por decísão de pelo menos
4/5 (quatro quintos) dos constituintes.

...

,,

PROPOSTA DE ARTIGOS A SEREM INSERIDOS NO REGIMENTO INTERNO
DA CONSTITUINTE COM VISTAS A ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO
POPULAR, APRESENTADA PELO PLENARIO PRÓ-PARTICIPAÇÃO
POPULAR NA CONSTITUINTE DE SÃO PAULO
Art. 19 - Fica assegurada a tramitação de Projeto constitucional apresentado por peti
ção subscrita por mais de trinta mil cidadãos ou por no mínimo duas entidades da sociedade
civil que congreguem em conjunto trinta mil ou mais associados, comprovando-se ter a pro
positura �do aprovada, em assembléia convocada na forma estatutária, pela maioria absoluta
de seus membros.
-

§ único - Cada petição, relativa aos projetos mencionados, embora contendo mais de
um artigo, só poderá referir-se a um único tema.
Art. 29 - Todo Projeto de artigo constitucional entregue ao Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, obedecido o prescrito no ar�igo anterior, terá a seguinte tramitação
regimental:
1) recebido o Projeto, o Presidente designará, no prazo de 3 (três) dias, a Comissão
Especial para dar parecer sobre o mesmo e encaminhá-lo à votação pelo Plenário da Assembléia;
11) ao mesmo tempo, o Presidente enviará a Comissão todos os outros projetos que
versarem sobre o mesmo tema e que estiverem em andamento na Casa, bem como aqueles que
vierem a ser apresentados dentro do prazo estabelecido no item IV para término dos trabalhos
da Comissão;
111) a Comissão Especial será composta por um representante de cada partido com re
presentação no Congresso, podendo os partidos delegar poderes de representação a membros de
outros partidos, para integrarem essa Comissão;
IV) a Comissão Especial, uma vez designada, terá 5 (cinco) dias de prazo para instalar
se e 20 (vinte) dias, a partir da instalação para emitir parecer sobre o Projeto que lhe deu origem
bem como sobre os que se anexaram a ele;

V) durante o debate do Projeto, na Comissão Especial, deverão ser convocados, até o
.A
'W' número máximo de 1 O (dez), para prestar depoimento perante seus membros, os representantes
das entidades e dos cidadãos, mencionados no art. 19 e indicados no texto do documento que
acompanhou o envio do Projeto ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, bem como
os constituintes autores de projetos sobre a mesma matéria;
VI) as cópias da documentação, até a quantidade de 10 (dez) por documento, serão
preparadas pelos serviços administrativos da Assembléia, para uso dos. membros da Comissão
Especial, e deverão ser cedidas, gratuitamente, a uma Comissão de Coordenação dos signatários
do Projeto;
VII) os debates do Projeto na Comissão Especial deverão ser divulgados pela imprensa
oficial da Assembléia, em jornais de circulação nacional, pelo rádio e pela televisão, em cadeia
nacional, devendo o Presidente da Assembléia Naçional Constituinte requisitar das concessioná
rias os horários. requeridos para o cumprimento desta exigência, até o limite de 60 (sessenta)
minutos de tempo de rádio e 20 (vinte) minutos de tempo de televisão e fixados entre as
19,00 hs. e 22,00 hs.

VII 1) o uso do tempo referido no item anterior será dividido, em igual proporção,
entre pessoas indicadas pelo Presidente da Comissão Especial e pessoas indicadas pela Comissão
de Coordenação dos signatários do Projeto;
IX) o parecer da Comissão Especial será pela aprovação, rejeição, aprovação com
emendas do texto original do Projeto, pela aprovação, rej'eição ou aprovação com emendas dos
projetos anexados, bem como pela aprovação de substitutivo, elaborado na própria Comissão e
versando sobre a matéria do Projeto;
X) com o parecer da Comissãc:> Especial, o Projeto será enviado à Plenário, no prazo de
5 (cinco) dias, sem necessidade de parecer das Comissões Técnicas;
XI) na sessão ou sessões de debate do Projeto, antes de dar a palavra aos oradores ins
éritos, o Presidente assegurará a palavra ao Relator, designado pela Comissão Especial, pelo a
prazo total de 60 (sessenta) minutos;
•
XII) após os debates, o parecer da Comissão será posto em votação, podendo ser aprovado ou rejeitado pela maioria absoluta dos Constituintes, sem possibilidade de Emendas do
Plenário.
XI11) dependerão de ratificação em referendo popular as matérias que, aprovadas pela
maioria absoluta, houverem recebido voto contrário de 1/5 (um quinto) ou mais dos membros
da Assembléia Nacional Constituinte.
Art. 39 - O referendo popular, de que trata o inciso XI11, do artigo precedente, pode
rá ser requerido, ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, até o prazo de 15 (quinze)
dias anteriores ao término dos trabalhos constitucionais, por um ou mais representantes daque
les cujos votos foram contrários.
§ 1? - É facultado a qualquer cidadão ou entidade mencionados no art. 29, inc. V, o
direito de requerer o referendo popular, nos termos previstos nest� artigo.
· § 29 - O Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, no prazo de 75 (setenta e
cinco) dias, contados do recebimento da petição prevista neste artigo, deverá providenciar a
realização do referendo popular.
Art. 4<? - A tramitação previstá no art. 29 aplica-se ao Projeto que satisfaça os seguintes requisitos:
1) seja feita a indicação de representantes de entidades e/ou cidadãos a serem convo
cados para prestar esclarecimentos a éomissão Especial, e a indicação da Comissão Coordena
dora, encarregada de acompanhar o andamento do Projeto na Assembléia Nacional Constituinte;
11) as assinaturas de cidadãos e/ou representantes das entidades referidas no art. 19
sejam apostas em formulários impressos que indicarão: nome, qualificação, RG ou CIC ou Car·
teira Profissional de cada cidadão assinante, bem como denominação, qualificação, endereço,
CGC e estatuto de cada entidade subscritora do Projeto;

111) cada formulário contenha o nome, endereço, RG e CIC do responsável pelo reco
lhimento das assinaturas, e seja encimado por cabeçalho com o texto do Projeto.
Art. 59 - Responderá por crime de falsidade ideológica o responsável por recolhimen
to de assinaturas que apresentar formulário com uma ou mais assinaturas falsas.

4lt

-CONSTITUINTE

PLENÁRIO NACIONAL
PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR
Esteve presente o. Secretârio para assuntos espec1a1s da Prefeitura do RJ que ofere
ceu apoio efetivo para colocar paineis (grandes) em lugares públicos, onde durante
todo o processo Consti'tuinte o Plenãrio-RJ pudesse colocar sempre os principais as:-:-
suntos que estivessem sendo discutidos, nas Comissões e s.�fü,aprovaçao no plenârio do
..
Congresso
Nossas prõximas reuniões serao dias
FAMERJ , ãs 19 horas.
Entidadespresentes:
---··-Conselho Region�l de Química
FAMERJ
Fund.Prõ--memÕri a
A.M.Coletivo V.�:Nova - I
Sind. dos Arquitetos
Sind. dos Químicos
Fed:Nac.dos Engenheiros
AMFAC
Grupo Tortura Nunca Mias
AMAL
AMAB - Botafogo
Ass.das Empregados Domesticas
Ass.M:>radors N.Holanda - AMANH
Pastoral do Trabalhador
A.Moradores S.Cristovão AMASC
IBASE
CEDAC
Assoc.t1:>radores e Amidos ·de Colêgio
11
11
Ilhão GOvemador
li
li
Usina e Muda
li
li
Bairro Peixoto
\.

AMIG

'

Assoc.t1:lrad�res de Ipanema
AMA - São Cristõvaão

..

•

1

19 de março , na sede da

05

Co ord. da Zo n al Famerj -Jacarepaguã
Universidade Fed.Fluminense - Niterôi
Pastoral Operâria - Duque de Caxias.
Centro de Est. Brasi 1 Africa - CEBA
Centro de Est.B.Fluminense -D.Caxias
Comitê constituinte - Volta Redonda
Grupo
jovens. Traba i haàores - Bangu
.
Centro de Est. Ação Comunitãria - CEAC
UNIVERDE - São Gonçalo
CEP - São Gonçalo
Câmara Municipal - Paracambi
Parlamentares:
· Vereador Eliomar Coelho - PT
pep.Est. Miltom Temer - PMDB
tep.Est. Carlos Mine - PV/PT
DEp.Est. Jandira Feghali - PC do B
Assessor Dep. Est.Luiz Henrique Lima - PDT
Diretorio PDT - José Frejat
Rrefeitura /RJ - Josê Eudes
PAU T A D A REUNIJIIO DIA 05 de MARÇO
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CONSTITUINTE
PLENÁRIO NACIONAL
PRÓ�PARTIÓIPAÇÃO POPULAR
Reunião do Pl enãrio Participação Popular na Constituinte@
12 de fevereiro de 1987

.

Estiveram presentes 70 pessoas entre 35 entidades e Parlamentares de 4 Partidos e
7 Municípios do Rio de Janeiro.·

-

Pauta da re.união:
. Informe da ida a Brasília - instalação da· Constituinte (ver relatõrio que acompanha)
. Seleção de temas que· poderão ser usados caso seja aprovado o dispositivo II Iniciativa de partici �ação popular na CTE 11
Questão financeira , apoio de materiais ,xerox, correio,etc .••
Da reunião com as entidades que se dispõem a assessorar o Plenãrio em Brasília, INESC
DIAP, AGEN, CNBB- CEAC/Univ.Brasflia e outras, ficou estabelecido:
que essas entidades irão se reunir uma vez por semana, para trocar impressões,anali
sar tendências, com o objetivo de sintetizar de forma simples e concisa as informa
ções sobre tudo que estiver ocorrendo no Congresso Nac •

-

. · O INESC serã responsãvel para enviar ,semanalmente, telex, para o Rio de Janeiro co!!_
tendo essas informações. E o Plenãrio -RJ irã expedir, através do CREA-RJ telex pa--·
ra vãrios Estados e Municípios , visando'disceminar mais rapidamente as informações
Questão dos temas
Caso seja aprovado para o Regimento Interno da Constituinte, a questão da "Iniciativa
pa.r,tJidpação popular" e-esperamos muito q u· e seja, serã importantíssimo usarmos ess'e dispositivo tão logo ini'cie os trabalhos nas Comissões. Temas ê que não faltam. E co!!_
seguimos discutir alguns:
.
'
. Reforma Urqana : incluindo; transporte, uso do solo, questão da moradia; saneamento
bãsico
. Reforma Tr'.i butãria
. Estatização da medicina
Estatização da Educação
- Ecologia - Mulher ·- Negro
Democratização dos Meios de Comunicação
Questão .· Tecnologia Nacional para controle das multinacionais
Os Direitos fundamentais dos trabalhadores
. MonopÕlio estatal do comércio exterior
Nesta reunião ficou a1inda esta�elecido a criação de uma comissão para aprofundar um
pouco mais esses temas. Foi ainda proposto que a Reforma Urbana poderia ser um dos te
mas,do RJ, a ser lançado nacionalmente (afinal_ ele atinge a todos os brasil�iros).
Constituinte sem povo não cria nada de novo

Secretaria Nacional de lntercomunicaçáo a/c de FAMERJ
Rua Visconde do Rio Branco 54 Rio de Janeiro RJ
CE P 20060 Tel. (021) 2246586

CONSTITUIN�E
·PLENÁRIO NACIONAL
PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR

1. PRECISAMOS NOS MOBILIZAR MUITO RAPIDAMENTE
O trabalho da Assembléia Nacional Constituinte está começando.
A primeira coisa que os constituintes tem que fazer e a "Constituição",
que regerá seu trabalho. Isto é, pará que se entendam entre si, é ne
cessârio que estabeleçam as regras a seguir nas discussóes, votações e
outras. Estas regras serao o "Regimento Interno" da Assembléia Consti
tu i n t.e ..
;;;,,,J

Esse Reg·imento Interno 1 é dt> grande importãnda. Porque ele determina
rã se a Cons-tituiçáo �erâ elaborada de forma democrâtica ou nio: Pois,
é este Regimento que diri se o povo poderâ participar dessa elaboração
de forma mais direta, do que simplesmente através da 'eleição_ de Deputa
dos e Senadores. realizada em novembro ultimo. Por isso, temos-'
que
nosso
µarticipar jâ da própria elaboração do regimento, para afirmar
direito de fazer parte na elaboraçao &a Constituiçào.
�as. se a apnovaçao do regimento tomará bom tempo dos constituintes (!
ti 24 de fevereiro), esse tempo i extremamente curto para n6s.
Temos
menos de duas semanas, para fazer com que os constituintes, antes
de
decidirem sobre seu regimento interno, sintam que queremos
realm�nte
um regimento com portas abertas para nossa participação.
As delegações de Plenârios e Movimentos Pr6-Participaçio Popular
na
C onsti tu inte , de vá r i os E sta d os do Bras i 1 , que vi eram a Bras 1 lia ·par a
a instalaçào da Assembléia Nacional Constituinte, trouxeram
algumas
propostas e já conseguiram uma vitória: o projetá instituindo a
"i11i
ciativa popular constitujnte", apoiado por centena de Deputados e S"?n!
dores. Foi a primeira proposta recebida pelo presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, na primeira audiência pública concedida por ele
a uma delegaç�o da sociedade civil
2. O QUE SERA PRECISO FAZER?
- Procurar imediatamente os Deputados e Senadores de seu Estado:
per
guntar-lhes se assinaram a lista de apoio levada a Brasil ia, pedir que

-cont.-.2
a assinem se ainda nao o fizeram e que apoiem efetivamente � adoção
dessa proposta� com os a�erfeiçoamentos �ue julgarem convenientes.
- Telegrafar imediatamente para o relator do regimento interno
da
constituinte, solicitando que inclua nesse regimento a "iniciativa
popular constituinte 1 proposta pelo Plenãrio Pró-Participação Pop�
l ar
',

Endereço para enviar Telegramas:
Relator do Regimento Interno da Constituinte
A/ C : 1 N E S C - Edi fl e i o Ven â n c io 2 000
ses - Q.08 - 81. B - NR. so - Sa1a 435
70333 - BrasTlia - OF

Concentrando todos os .telegramas nesse endereço, será possível di
vulgar o· n�mero d� teT��ramas recebidos. enquanto são encaminhados
ao relator. Além dos teJegramas de pessoas e de grupos, ê importa�
te que o mãximo de entidades se manifeste. Importa inundar o gabi
net� dq relator com a demonstração �e nosso interesse em participar.

3.

�1

QUE [ A "INICIATIVA POPULAR CONSTITUINTE".

o que •'s'é' propõe,

e

que o regimento interno da constituinte estabele
ça que 30.000 cidadãos ou entidades da sociedade civil. com um mínj__
Assem
mo de 30 mil associados, possam apresentar ao ·Plenãrio da
bleia Nacional Constituinte projetos sobre matéria constitucional e
.estes projeto=·s. recebam tratamento equivalente ao que serã dado aos
p ro jetos d o s· , Depu ta dos e Se nadores .

Essa propost�� �ue foi e1aborada pelo "Plenirio Prõ-Participaçio na
Constituinte" de Sio Paulo e recebeu emendas de outros Plenários" e
Movimentos de virias Estados do pais
preve uma regulamentaçio-p�
ra a coleta de assinaturas, para a tramitação na Assembleia,
para
sua aprovação ou rejeição, e outras.

Alguns dos que têm duvida sobre a nossa proposta, dizem 'que queremos
negar aos deputados e senadores a representatividade, que conquist�
ram nas urnas. �as. o q�e se quer de ftta, i num momento tio deci
sivo como o da elabora�ão da constituição abrir uma porta para cor
rigir e compensar as conhecidas insufici�ncias de nossa democracia
pr�
representativa e de nossas estruturas partidãrias, bem c�mo, o
prio isolamento geográfico em que se encontrarã a Assembleia Nacio
nal Constituinte. De que forma abrir essa porta? Dando a sociedade
organizada a oportunidade de se fazer ouvir mais diretamente nessa
Assembléia.

.•

-cont.- �
Outros dizem que a Assembléia Nacional Constituinte poderá formar uma
"CPO/" Comissão de audiências'' ·para ouvir as entidades. Mas,
neste
caso, quem convida para ouvir é essa comissão.. O que queremos é que
a sociedade não tenha que esperar por convites e possa tomar a "ini eia
tiva" de se fazer ouvir.
4. O QUE MAIS SE POOERÃ FAZER
As delegaçóes do Plenãrio Prõ-Participação Popular, que foram a
sllia, levaram ainda propostas de outro tipo.

Sra

Algumas eram previas ao regimento interno: a revogação do entulho au
toritãrio, 1 a g�ra_nt\a ,da soberania da Assembléia Nacional Constituinte.

Outras devem ter•co�stderadas no regimento interno: que todas as vot!
ções das matérias co·nsti'tucionais sejam nominais e a descoberto, para
que cada constit,(!i,�,t� ass.uma publicamente a responsabilidade ."f- pelos
seus votos - que -4s 0 d�bates da Assembliia sejam amplamente divulgados
pela ,imprensa, ;)r�g_iq ?e, TV, em horãri os que nos permitam acompanhar de
fato o que se faz. e.se .discute na Assembliia Nacional Constituinte
que as cl�cis,q.es.constitucionais sejam submetidas a referendo popular,
piri�Qué o pov6 tenha sempre a �ltima palavra.
Telegramas, tefefonemas e conversa sobre esses pontos tamb�m serao ne
cé�sirios e urgentes.
),
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NOSSA ATUAÇÃO EM BRAS1LIA NA SEMANA DA INSTALAÇÃO DA CONSTITUINTE

Quem éramos? Vãrias delegações: de Goiãs, Rio Grande do Sul, São.Pau
lo, Hio de Janeiro. Rio Grande do Norte (Senalba) e a mais numerosa ,
do Cearã, que lotou um Õnibus,,c,edi-do pela prefeitura de Fortaleza.

Onde nos reunimos? No auditÕrio da Federação Nacional dos Engenheiros
maravilhosamente acolhidos pelos funcionãri6s e o presidente Otaviano
que d i s p Õ s a eas a para ser , "o quartel gene r a 1 do s p 1 e n ã ri os • q ua n do
em Brasilia.
11

A dinimi2a do trabalho. Dividiu-se em duas frentes que se alternaram
sobre os parla��ntares e co� virias instituições que objetivam colher
info�mações sistemiticas sobre os trabalhos constituintes e �nvii-las
imediata·mente ãs fontes consum.idoras.

a) Ação sobre o parlamento: consistía em contactar deputados e senado

-cont . - 4�
res nos gabinetes, nos corredores, nos cafezinhos, para divulgar "º!
sas propostas de funcionamento da constituinte e coletar assinaturas
de apoio i "iniciativa popular constituinte do Ple�irio. Estendeu-se,
também, em visitas e acompanhamento de discussões de algumas
bane!
das de partidos. Se mais delegados dos plenirios de diferentes est!
sido
dos estivessem presentes conosco. mais eficiente ainda teria
nossa abordagem, pelo simples fato de que o conhecimento r:eal de que
deputado ou senador contactar é consequência da intimidade com a rea
lidade pol1tica de cada estado.
Fatos e notas importantes:
tivemos a inusitada chance de ocupar a mesa de trabalho da bancad-a
do PDT que abriu tempo, antes de votarem sobre suas propostas refa
tivas ao Regimento Interno, para que expusessemos as nossas .

. conseguimos no�dia seguinte da eleição do Presiderite da A.N.C. (A!
sembliia Nacfori�l Constituinte) - 03.02.87 - audiência com Ulysses
Guimarães para�; oficialmente, entregar as sugestões dos diversos
Plenirios. Na ocasiio estavam reunidas e presentes todas a� lide
ranças dos partidos. fato que servi4 de chamarisco ã imprensa.
pelos corredores e no comitê de imprensa fizemos contacto com
va
rios jornalis�as que apesar de noticiarem com parcimônia, na oca
siào. nossas propostas, vêm aos poucos, pelos jornais, soltando ma
terias referentes ao t�abalho do �lenãrio .

. o descaso e o desrespeito para com o povo que representou o ato o
ficial de instalação da constituinte, somado ã eminentes manobras
para descartar a idéia de um funcionamento efetivamente soberano
d a constituinte, mereceram nota redigida pelo Plenãrio, amplam�nte
distribuída no dia 2, pela manhã, para jornalist�s e constitu'intes.
Alg�mas conclusões: apesar do perfil majoritariamente conservador da
constituinte hi um bom n�mero de parlamentares com quem poderemos�
contar. Aliãs , a recíproca é verdadeira: ess�s mesmos parlamentares
necessitam de nosso apoio e mobilízação e é indispensãvel que os mo�i
mentos sociais não se furtem a prestar esse serviço.
Hã um bom e não desprezível espaço de atuação no seio do congresso p�
ra a soc ie�ad�. civil o que aumenta em muito nossa responsabilidade.

Grande preocupação foi compartilhada por nõs dos plenãrios lã presen
tes. tramos o único grupo a trabalhar aberta e especificamente em tor
no do regimento interno� ou seja, das regras do jogo da constituinte.
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Seria despreparo dos movimentos sociais para atuar sobre a ques.tão,
ou.mais alarmante, despreparo decorrente de d<:?sinteresse em exé·rcer
pressao sobre a constituinte?

•

b) Reunião com entidades e organismos afins que coletarão e emitirão
informaçóes sobre as discussões das comissões da constituinte. Dura�
te nossa permanência foram realizados dois encontros em que cada um
expôs o que pretenderia fazer, para que. através de uma boa irnerli
gaçao, se evitasse a superposição e o desperdício de recursos humanos
jã escassos. Parece que a partir da1, jã se criou uma dinâmica
de
reuniões semanais visando trocar idiias e impressóes analiticas bem
como socializar o material colhido. No meio dessas entidades.os Ple
nãrios se colocam como um "consumidor" privil.egiado de informações,
Ji que os movimentos e entidades que a eles se integram, estio viva
mente mobilizados pela causa da constituinte. Um melhor e mais def�
a
nitivo esquema de trabalho s6 poderi ser concretamente esboçado
partir da própria definição do Reg·imento Interno que regulamentará o
numero e os temas das comissoes de discussao.
ro que continuaremos a discutir, entre outros assuntos, e� nossa
pro,nma reunião da Secretaria Nacional ampliadas aos Plenãrios, nos
prÕximos dias 19 e 20 de fevereiro, em Brasilia, para a qual estamos
convidando vivamente representantes de cada um dos plenãrios.
Grande Abraço.

PLENÁRIO NAC IOW\I, PRÓ-P/\RTIC I PÂÇÂO POPULAR
NA CONSTITUINTE

t
{ o de Janeiro, 8 de junho de 1987.
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Câró's · c/�..rnpanheiros,

........__

1.

E�perarnos que tenham recebido nossa correspondência contendo
carta e i�pressos de 5 emendas populares. Estamos incluindo
nesta
mais duas inJ.cia.tivas: �aúdc e c iên'cia e tecnologi
_ _a.

Dicà1s pa.ia a col�ta de assinaturas
.:i.)\ cik�fur ich� ia tem !".lOStrado '{Ue O trabalho é lento. Portanto,
lousarno� listar·ar�umii <licas �uc possibilitem sua ampliaçio.
2.

- . :1:

a) a coleta de assinuturas não deve ser um ato mecânico, mas
·e
ótn-mome:n-t-o de.discussão e de amadurecimento das <1uestõc�.
Daí a ,:Yan�.:igcm de se buscar realizar yâr ios se�_inãr io� em
diversos pontos da cidade, para ex�licar e �iscutir o con
...
.... ·:.:,l �.teúào das ·!)rO•)os tas sobretudo cor:; as lidex:anças que se cn
. :'ga1ja-ràrn. na·· campanh.:i;
� ,.•

•r

b) bus'c·ae > ·r��:fro<luz ir os artiaos das �.)repostas em .... impressos
i
sep'. ra�bs'. As ocssoas têm peàido c. gostam de levar para c�
sa o téxto que subscreveram;

e)

, qs1q.e,·!, "a
banq�inh4s pernancntes cm certos pontos da ci
go de co�itõs suµra-p�rt�<láFios de bairrost .. grupo�·�e
soas, ou mesr:10 estudantes e aoosentados •··. i i'i�1 lu9ares -·cm
c'r,u:C cntidades se cot i zziram ..oara remunerar um "bai'rat�·�ei
' · ·t
l, "';
.j
ro"npcrmancntc, com a finalidade de garantir a regularid�
de do ponto;
' ,

-

Ã

·. ;,J

d) estar presente cm mor.1entos politi �ados e de COJlÇ.
�r.itraçQ.o:
. ,·; t..: .,
c9nvençocs, asscmbléi.:is, congressos, greves, festas jun.!_
nas;

e) orgahfzar equipes cm locais de tra�alho, esco�as e univcr
s,idades;
.,
f) as entidades, a partir qa escolha de um ou t��s projetos,
pqderia enviar as folhas de abaixo-assinado a seus �ilia
d,os, ,cm sua mala dir0ta;

g)' coHita de assinaturas nos locais qe moracti, 51:,, �- fac,ilitada
pela circunst3ncia de eleitor e título se encontrarem no
mesmo lugar (edifícios, favelas);

h) confeccionar painéis de grande dimensão brn-�5ontos centrais
da cidade para avisos, chamadas de ordem, �otaç6�s
dos
constituintes;
" f"t

t

i) cavar espaço na imprensa inccssantenente.

'"l '? "

( l J I J ll) <:

''

• ,,

•
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Primeira data de devolução das folhas preenchid�

3.

Dia 19 DE JULHO, no RIO DE JANEIRO (Secretaria do Plenário,
Rua Visconde do Rio Branco 54 - CEP 20060)
Precisamos . ter datas intermediárias de devolução �ara conta
gem das assinaturas, para uma avaliação de como vai indo
a camoa
nha e divulgação pela imprensa do número de assinaturas já obtidas.
Obs.: Havendo dificuldade de remessa às coordenações das d!
f�rentes campanhas, todas as folhas assinadas �oderão
ser encaminhadas, de uma s6 vez, para o Rio de Janei
ro.
4.

Data final oara devolução à Secretaria do Plenário:
Atã o dia .2&·DE JULHO (o prazo foi ampliado!)

5.
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Articul
�ção Nacional de Entidades para a Participação Popuf. , , .�i!i • .o J ._.; • ,
lar na -Constituinte: Lançamento - dia 16 de j�nho.

Com a ade��P-•. até o momento, de 54 entidades, ieJll ._grande PªE.
te de âmbito. na': topal, formou-se essa articulação .co1:1 .p._ objetivo de
traçar ações conjuntas, tirar calendãrio unitário, sempre caminhan
do por consenso. Duas grandes reuniões já aconteceram em
Brasília
n·os dia· s '6/7 e 2á)i;9 de mai-'.'.;. A próxim.1, com importante objetivo de
lançamento 'pü'-Bf'.i.��.ó 'dessa articulação, está marcada para _16 de junho,
às 17 h·,· 'ho 'sh1àd'(verde do ·conqresso Nacional. No mesmo dia 16/6 as
·represeh'taçóes dà� entida�cis estarão reunidas no Audit6rio do Ane
·xo: 1 IV 'dà 1 cãr.i!:lr'a';\f8s Dcp:.itados, das 9 às 16h. Representações dos Ple
nários de todos os Estados deveriam estar também presentes pois,af�
r:a.. epJ��_;-1;110mento, talvez só urna outra c:rr-ande data coletiva nos esp�
· ravanas colei..ivas
ra, em-::{3:.r:�·s:Íl.ia: ··n o início de agosto, quc:1ndo em ca
das inümeras emendas (até agora temos notícia de 34 circulando
no
território nacional).
6.

Dia Nacional de Mobilização das Iniciativas Pqpula+e� Cons
tituintes: DIA 17 DE JULHO

Cartazes e broches estão sendo confeccionado�
· com o slogan:
Você é Constituinte (cartaz) e Sou Constituinte (broche).
p�ogr"l'!)qç_
ões especiais deverão com cuidado ser pre:)aradas
•••• 1 ' , •, '
para que esse
dia atinja o seu objetivo (show, comício, ato pGblico
:_,\ t , ') (J (6 : 1 i ;
•• � • j , ·
1r :
etc. ) .
Esta foi mais uma decisão da "Articulação Nacional de Enti
dades·;;, qóij ( 'con't.a' com todo o apoio do CEAC da UNI3, sempre com a !Jr�
sença de representates e experiência dos Plenários, desde o começo.
EM BRAS1LIA,
Abraços,

POIS, NO

DIA

16

DE JUNHO.

A�P�
REt1IN/\ PRADO

-

PLENÃRIO NACIONAL PRÕ-PARTICIPACAO POPULAR
NA CONSTITUINTE
17 DE JULHO: DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO
PELAS EMENDAS-POPULARES
TÃ NA HORA DA VIRADA!
Atravês de um ato popular e pacifico, abrangendo amplos setQres da so
ciedade, que transmita realismo, espirita de alerta, resistência, denuncia - mas, ao
mesmo tempo, esperança -, ê como pretendemos realizar, no Rio de Janeiro, o DIA NA
CIONAL DE MOBILIZAÇÃO PELAS EMENDAS POPULARES.

Umà,feira de abaixo-assinados
Desde de manhã, na Cinelândia e ao longo da Av. Rio Branco, as entida
des responsãveis pelas emendas devem armar muitas barraquinhas bem incrementadas, p2,_
ra, em clima de festa, colher intensivamente as assinaturas. Não podemos afrouxar,
achando que talvez jã tenhamos colhido o suficiente. Ao contrãr.io: no dia 17/07, de
vemos jogar todo nosso peso na coleta de assinaturas�

·-

.

Ponto facultativo a partir das 15 h
Para facilitar o engajamento da população, o Sr. Prefeito deste Munici
pio, Dr. Saturnino Braga, alem de se comprometer com seu apoio politico, atendeu a
nossa solicitação Qe decretar ponto facultativo no dia 17/07, a partir das 15 h. SÕ
e�te fato jã tornarã a data mais politizada.

Uma CAMINHADA DAS EMENDAS POPULARES
Percorreremos mais uma vez a Av. Rio Branco. Mas de forma diferente,de�
ta vez: em forma de alas, cada uma ilustrando a sua emenda, ã maneira d�s escolas de
samba que, ao se organizarem para contar um enredo, dividem o todo em partes, sem se
perderem ou quebrarem a unidade. Absorveremos essa sabedoria de estruturação de no�
sa cultura carioca para falar do que pretendemos da futura Constituição do pais.Cada
entidade, forum de entidades e mais pessoas interessadas poderão se agrupar, desde
jã, a fim de mobilizar gente que engorde a sua ala prõpria, batalhando de todas as
maneiras: enviando cartas convocatõrias, dando telefonemas, panfletando os locais
de trabalho etc.

'

'

�.

a} o que cada ala deve fazer
• ter um ou mais coordenadores para, entre outras coisas, se articular,
atravês do Plenãrio Nacional Prõ-Participação Popular na Constituinte, com o todo,
buscando rapidamente congregar os setores que poderiam compô-la;
. distinguir-se da ala que vem na frente por meio de uma faixa vistosa,
de 15 m no minimo;
. usar da criatividade para comunicar e ilustrar os pontos centrais da
emenda que defende, com estandartes, alegorias, etc. e tal. Pode vir toda colorida
igual, com uma mesma camiseta, ou tudo misturado, como quiser. O importante ê que
ela tenha personalidade, marque sua presença e diga a que veio;
. comparecer �ontualmente, com todo seu pessoal, no local que lhe sera
determinado no ponto de concentração, no dia 17/07, ãs 16 h: as de numero par, ã di
reita da Av. Pres. Vargas; as de numero impar, ã esquerda (cuide-se para não perder
ponto no quesito horãrio!).

2

b) Falação nas esquinas
As 17h a.Caminhada deverã ter inicio, acompanhada de carro de som e ban
da, para ajudar a gente a cantar musicas boas para a ocasião: "Eu Quero", "Ajoelhou
tem que rezar" e outras mais.
Algumas vezes a Caminhada vai parar para a "defesa", por curtos minutos,
de algumas emendas.
c) As alas, ordem de entrada e entidades responsãveis pela mobilização

-,

1. COMISSAO DE FRE�TE: "Constituinte sem povo não cria nada de novo" - com um re
presentante das entidades do Plenãrio e dos partidos politicos.
2. MECANISMOS DE PARTICIPAÇAO POPULAR - Comunidades Eclesiais de Base, ABI,FAMERJ
(Zonal Sul, Zonal Norte) e outros.
3. DIREITOS DA CRIANÇA - Pastoral do Menor, Funabem, escolas.
4. REFORMA AGRÃRIA - Fetag, CPT, Movimento dos Sem Terra.
5. REFORMA URBANA E SANEAMENTO BÃSICO - Forum da Reforma Urbana, Associações de
Moradores (FAMERJ), Pastoral de Favelas, Mutuãrios, Sindicato dos Arquitetos ,
Sindicato dos En§enheiros, CREA, IAB, Ass. do BNH, Articulação do Solo Urbano,
CEPEBA de Caxias.
6. REFORMA TRIBUTARIA - Funcionãrios da Prefeitura.
7. DIRETAS - - Conjunto de entidades e partidos politicos.
8. LIVRE ORGANIZAÇAO PARTIDÃRIA - partidos politicos.
9. DIREITO DOS TRABALHADORES E DOS APOSENTADOS - Comissão Pastoral Operãria, Sin
dicato dos Aeroviãrios, Sindicato dos Metroviãrios, Sindicato dos Bancãrios ,
Sindicato dos Metalúrgicos, Associaçâo dos 8npregados Domêsticos, Associação
dos Aposentados.
10. ENSINO PÜBLICO E GRATUITO - ANDES, Sindicato dos Professores, CEP, UEE, UNE,
UMES, universidades.
11. DIREITO A SAÜDE - Sindicato dos Mêdicos, Sindicato dos Assistentes Sociais,Si�
dicato dos Enfermeiros, Forum Popular da Saúde.
12. DEMOCRATIZAÇAO DOS MEIOS DE COMUNICAÇAO e FIM DA CENSURA - ABI, Sindicato dos
Jornalistas,SINTTEl ,EMBRATEL ABRAR,Sindicato dos Escritores, Sindicato dos
Artistas.
13. AUTONOMIA TECNOLÕGICA E CIENTIFICA - ANDES, CREA, FNE e outras.
14. DIREITOS DAS POPULAÇÕES IND1GENAS - CNI, CIMI, ABRA.
15. DIREITOS DA MULHER - Pastoral das Prostitutas, Movimentos Feministas.
16. DIREITOS DOS PORTADORES DE DEFICitNCIA FTSICA - INES, Instituto Benjamin Cons
tant e Associações.
17. NAO Ã DISCRIMINAÇAO RACIAL - Movimentos Negros.
18. TORTURA NUNCA MAIS - a prÕpria entidade.
19. ANISTIA PARA OS MILITARES NAO ANISTIADOS - o prõprionuvimento.
20. EM DEFESA DA ECOLOGIA e NAO ÃS ARMAS NUCLEARES - Partido Verde, COA, Assoei�
ção Angrense de Defesa da Ecologia, SBPC e outras.
21. O PETRÕLEO t NOSSO - .Associação dos Funcionãrios da Petrobrãs e outros.
22. EM DEFESA DAS EMPRESAS ESTATAIS - vãrias entidades.

Reuniões ãs 59S feiras e as comissões
A partir do dia 2 de julho, sempre as 59s feiras, às 19h, as reuniões
do Plenario, preparatõrias ao dia 17, serão realizadas no Auditoria do 79 andar da
ABI (Rua Araujo Porto Alegre).
Quatro comissões se formaram:
1. MOBILIZAÇAO - para panfletagem, colagem decartazes etc.
2. IMPRENSA - jornais, rãdios, TV.
3. CONTATOS - com entidades e pessoas.
4. FINANÇAS - vamos precisar de dinheiro, queserã pedido junto a parl�
mentares, personalidades, entidades e pessoas. Na prôxima 59 feira as entidades jã
podem levar sua contribuição.
5. ESTRUTURAÇÃO DAS ALAS E COMÍCIO-SHOW.

çao efetiva.

Para todas ela�, pessoal, estamos precisando de gente!
O tempo e curto, e isso torna atê mais fâcil e imperiosa nossa dedica
Todos têm algo a oferecer, maneiras de colaborar, idêias a dar. VENHAM!
�io de Jane� 28 dejunho de 1987.

-
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CONS�ITUIN!rE
PLENÁRIO NACIONAL
PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR
Rcuni,io de trabalho do Plenári o �acional Pró-Participação Popular

na Constituinte.
,,,.-.\.�
1 to ri a - ES)

D ia s l 2 e l 3 d e J e :: em b ro ck 1 �) 8 ti •

Objetivo <la reunião: marc:i<la cm sct./1986, no encontro do Plenário
�acional <le São Paulo, tinha como meta principal avaliar o
<lesem
pcnho dos Plenários I:staduni� no decorrer do ano e traçar estraté
gias a t'urto e médio pra:,:o para 1987.
Partícirantes: ainda que a intenção nao fo�sc a de ampla reunião,
foram enviadas cnrtas convocatórias a todos os estados e
munic1
pios atuando de forma organizada na questão <la constituinte e que
têm seus endereços c"'àdastros na Secretaria do Plenário Nt1cional.
Infcli:mcntc, a greve prolonça<la dos correios, somada i greve
g�
ral din 12/12 liderada pela CGT e a CUT, tornaram mais difrcil
a
comunicação e o acesso à Vitóri a •
. Justificaram sua ausência: Amapá,, Rio Gran<lc do Sul e São Paulo (e�
pi tal).
Fi:crnm-se representar b (seis) estados: �io.dc Janeiro,
São Paulo (Campinas e :\mcricana), Mina� Gerais (lJhcrlândia), Goiás
(ltaporanga). Espírito Santo e Alagoas, num total Jc 16 participa!!_
tcs que usufruiram Jns boas e acolhedoras instalações do m�<lernÍ!
simo centro <lc ccontros Sio João Batista <la Arquidi9cese de
Viti
ria e contaram com a competente e simp5tica coordenação de
Paulo
Roberto.

..

Anilisc <las eleições: apos colqcaçiio geral feit� por Aloísio Kroh
1 i ng. com base nu1� documcnto do I BASE. os rcprcscntante s
teceram
breves comentários sobre o perfil dos can<li<lntos eleitos· de
seus
respectivos estados e se dispuseram a aprofundar posteriormente es
sa avaliaçio, enviando ao Secretariado Xacional do Plenirio, um d�
cumcnto similar ao apresentado por Alagoas que se preocupou cm ana
lisar os seguintes aspéctos:

Constituinte sem povo não cria nada de novo

Secretar1il Nacional ele Intercomunicação a/c de FAMERJ
Rua Visconde cio Rio Branco 54 Rio de Jane,ro AJ

CE P 20060 Tel. !021) 2246586
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I - As forças econômicas do Estado.
II - Forças políticas e composição das coligações.
III - O que se pesou na balança dos votos. Os constituintes que se
configuram como naturais aliados.
IV - Quadro demonstrativo dos constituintes eleitos compeendendo:
nome. partido de origem, grupos que o apoiam. tendência. pr�
fissão e situaçãd econômica, total de votos, legenda.

Para auxiliar nessa tarefa de análise. a Se,cretaria do Plenário to
mará a iniciativa de solicitar ao DIAP (Dcpa rtamento Inters indical
de Assessoria Parlamentar) o envio, para posterior remessa aos Ple
nãrios existentes. do perfil das bancadas, por estado, dos consti
tuintes eleitos.
Das discussões que se seguiram, destacamos:

. a importância de encaminhar nossas propostas, ainda que identifi
cando os possíveis aliados, a todos os parlamentares, indiscrimi
nadamente;
. a necess-idadc de estabelecer. de modo mais dirigido, vincul9s e
canais de contacto perman(rnte com os constituintes progressist.as
de cada estado. Ainda que se possa �isualizar algumas
dessas
formas de contacto (reuniões, frequentes de caráter informativo,
debates ampliados com sua presença para ventilar e firma� .pos!
ções) somente a pritica conjunta iri determinar atravis de
um
processo dinâmico, os melhores e mais eficientes ·caJ,llinhos. A so
cialização, entre os plenários, daquilo que deu certo ,ou errado.
será uma boa_ prática que todos deveremos tentar; ..
• ao lado de estratigias visando diretament, a atuação
p�rlame!
tar. a pressão dos movimentos sociais e populares. desde que se
articulem e se manifestem expressiva e consistentemente em torno
de questaes chaves. deveri ser considerada como alte1nativa
prio
. ..
ritiria de ação polftica a ser buscada pelos Plenirios, sobretu
do nas capitais, açio polftica essa que se converteri,
inclusi
ve, em pont� de apoio às forças progressistas, minoritárias
no
Congresso,
\

•

..

1

-

•

• coerentemente. mais ainda que no período pré-constituinte, cabe
ao Plenário, nesta etapa, desenvolver prioritariamente sua
fun
çio de instrumento e forum de organização. A n{vel nacional·, e
a n!vel �stadual i importante despender esforços vitais para que
a articulaçio dos movimentos sociais se efetive. 1 Em outris pal!

..
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vras: o Plenário tem que se alimentar dos movimentos sociais (si�
dicais. movimento das mulheres, dos negros, dos sem-terra. dos fa
velados, etc.) propiciando um espaço e canal legítimo de aglutin!
ção e representação, a ser construido com a participação conjunta
de todos .
• não poderemos nos esquecer de duas forças concorrentes a
esse
esforço de pressão: bm primeiro lugar a dos candidatos que
sem
pre se posicionaram a favor dos movimentos populares, e que obti
veram expressiva votação. mas que nio conseguiram se eleger. Re
presentam, uma vez que postularam uma vaga �e constituinte, int�
resse n[tido em iutar pelas aspirações das maiorias nacionais e
c�rregam. consigo virtual poder de mobilização. Em segundo
lu
gar. não hi que se menosprezar o possfvel concurso de governad�
res e prefeitos mais progressistas. que poderão dar apoio e
re
taguarda is aç�es politicas dos movimentos populares,
yisando
um desempenho mais democrático da constituinte.

Organização dos Plenários municipais e estaduais.

A avaliação critica da atuação dos pleriirios em 1986 levanto�
guns problemas vivenciados:

-

al

. um certo comodismo conformado às adesões de origem que fez
com
.que se não buscasse ampliar seus quadros de representação;
• a não adesão. quando procurados, seja porque os movimentos ou en
tidades não colocavam a constituinte como questãó p.rioritâria. ��
ja por�ue não consideraram importante, para o momenio a proposta
de articulação. ou ainda por julgarem estreito o espectro polít!
co do grupo de origem;
• adesão muito superficial e apenas formal de algumas entidades. !
carretando não envolvimento nas decisões assumidas, baixa
assi
duidade e o não reflexo para as bases, da discussão da
consti
tuinte;
• precariedade administrativa. sem pessoal permanente e dispon!vel
para executar os desdobramentos das decisões dos Plenários e as
segurar um plantão regular de atendimento;
ausincia de recursos materiais e financeiros neces�irios
para
respaldar uma infra-estrutura mínima de funcionamento.

.

'

-

Realizadas as eleições, atingimos uma nova etapa do processo . que
colocará a·constituinte muito mais no centro do palco das
discus
sões políticas, atraindo inevitavelmente o interesse da sociedade.
das entidades, e dos movimentos sociais.

..
Os
se
to
l.

'
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plenirios, se quiserem crescer e ganhar em credibilidade, devem
preparar para responder a este novo momento buscando dar um sal
qualitativo no que diz respeito:
ª ampliação d� seus quadros de representação (buscando a part!
cipação de virios movimentos sociais, de entidades sindicais.de
entidades formadores do opinião pública. como Igrejas. OAB. ABI,
pe�
etc.) atravis de uma· açio paciente de visitas e bate papos
soais.

... .
2. ã organização, criando uma infra estrutura administrativa rn1n1
ma: um endereço, um telefone, uma sala de secretaria, um secre
tário remunerado para atender às necessidades do Plenário e uma
comissão executiva permanente.
3. ao levantamento de recursos materiais e financeiros que poderão
ser obtidos, complementarmente, acionando-se diversas fontes:
. contribuição mensal das entidades que se recorihecem engajadas
no Plenário�
• contribuição men�al de pessoas nele envolvidas;
. doações de "messenas" da causa, �irmas comerciais e bancos- ? a
través de projetos.
re
Obs.: ABAP - pode ser oportunamente utilizada como canal
ceptor de doações. mensalidades ·e projetos.
elaboração de projetos específicos enviados a entida�_es Jobs:
em anexo, estamos enviando' aoi Plenirios Ejtaduais 1 a título
de exemplo, um roteiro para elaboração de projetos, que pod�
ultra
rio ser mais rapidamente atendidos se o orçamento nio
passar a quantia de Cz$ 50.000,00).
.. ·�
• festas e atividades semilares visando angariar fundos._
• cooperação <le entidades ma is bem equipadas estrutu�aJ�ente que
propiciem a economia com certos itens, tais como: cessão
de
uma sala, de um telefone, mime6grafo, xerox, papel, etc •
• apoio da prefeitura. câmara dos vereadores,' ass�m.f?,1-_ê �a legi�
cessao
lativa para ��iãborar com: quota de correspondinci•,
de sala, xerox, mime6grafo, montagem de atos pGblicos. semini
rios. debates. transporte, etc;
• .,lí-.
Por detrás de tudo isso ter bem claro que: o Plenário é um articul�
e
dor de práticas visando a participação popular na constituinte
que só cxis�e a partir de uma vontade conjunta de outros movimentos
Ele não existe para substituir ou açambarcar as práticas existentes.
mas para incentiva-las e criar ações políticas comuns que �omprom!
tam as entidades, facilitando o direito da população de colocarsuas
opiniões.

-

-

. .,

'

... ..,

. s.

Re�rganização do Plenário Nacional

Até o momento presente o Plenário Nacional já possui uma
secretá
ria. com funcionária remunerada (Lcni) trabalhando em regime de
6
horas (das 10 h. às 16 h.) com sala própria cedida pela FAMERJ, te
lefone prSprio (021-222 9832) arquivo, cadastro, material de escri
tório e recursos financeiros obtidos através de um projeto para sus
tentar essa estrutura mais gastos com correio.
Desde março de 1986 uma reduzida equipe que se dispôs a exercer
a
tarefa de intercomunicação própria ao Plenirio tem apontado para a
necessidade de formação de uma comissão que reparta os encargos de
decisões intermediárias e demais trabalhos decorrente de uma articu
lação a nível nacional.

A constituição de uma comissão executiva foi amplamente discutida
no encontro de Vitória e finalmente tirada, tomando-se, como crité
rio. maior facilidade de deslocamento, engajamento pe�soal e perm!
nente do� ���bios que compoem:
- Regina· 'Prado (RJ)
- Aloysio Drohling (ES)
- Olga Araújo (RS)
- + 1 mémbro de S.Paulo
Representantes de outros estados, poderio vir a alargar a compos!
ção desta comissão executiva, desde que possam assumjr o compromi�
so de a integrarem de modo permanente e disponham de f�cilidade de
locomoção já que o Plenário Nacional ainda não dispõe de verva es
pecífica para viagens aéreas.

A comissão executiva deverá, em princípio, reunir-se uma vez
por
mês, e até mais de uma vez, excepcionalmente, quando for necessário.
Será funçio desta comissão:
.
.
.
.
.

executar algumas das tiradas nas reuniões gerais do Plenário;
convocar-e· organizar as reuniões nacionais do Plenário;
divulgar as decisões e documentos de trabalho do Plenário;
incentivar e ajudar a articulação dos Plenários Estaduais em tor
no de polos regionais;
criar uma sólida base em Brasília, em 1987, estratégicamente ne
cessâria como.palco de manifestações e centro de informação.
estabelecer contactos com entidades e movimentos sociais a nível
nacional.

_,,.

. 6.
la. - Reunião da comissão executiva no Rio de Janeiro.
2a. feira. 19 de janeiro, das 9 h às 18 h.
Local:
2a. - Reunião: Brasilia, aproveitando-se da viagem,pa�p ,entrega do
ante-projetd ·do Regimento Interno.
''
Dias 1 9 e 2 de fevereiro.

Estratégias a curto e médio prazo.

Regimento interno: os partidos. as cimaras dos deputados e do sena
do. já estão formulando-propostas que regulamentem o funcionamento
da constituinte. O Plenário tem vivo interesse em também elaborar
sua sugestão apresentando ante-projeto de Regimento Interno pois,d�
penden4o;de que regras do jogo serio adotadas a constituinte pod!
com
ri vir a �er mais ou menos democrática, os partidos menores
mais pu nenhum direito a voz, os representantes dos movimentos
e
das entidades da sociedade civil, ouvidos ou não, a transmissão dos
debates e das votações divulgadas ampla cu diminutamente pelos gra�
dcs canais de comunicação, entre outros, adiantando-se nesta tare
fá, o Plenirio de São Paulo ji tem uma proposta que em ane�o
lhe
estamos enviando. A sistemitica seri i seguinte: cada Plenirio e!
tadual, ji buscando alargar sua representação convidari outras enti
dades ainda não participantes, mas, interessadas e com elas promov�
rã debates contando com a presenga também de parlam�ntares aliados
e de juristas para juntos discutirem e enviarem sugestões a partir
do texto enviado, as quais deverão ser, de volta, remetidas ã secr�
taria do plenário nacional (Rio de Janeiro) até o dia 17 de janeiro ,
no mais tardar .•

No dia 19, a comissão executiva se reúne, exami�a as sugestões e r�
Pleni
dige o texto definitivo que seri mais uma vez reinviado aos
Brasí
rios Estaduais e municipais e concomitantemente entregue em
lia, por ocasião da instalação do Congresso Constituinte, ao presi
dente do Supremo Tribunal e, igualmente, a todos os constituintes.
Representantes dos plenários e de entidades que queiram se
juntar.
à comissão executiva, nos dias 1 9 e 2 de fevereiro, para esta
mis
são oficial de entrega, deverão seguramente fazi-lo.
Manifestação, nos municípios, por ocasião da instalação da
Consti
tuinte. Julgamos importante marcar e tornar pGblico em nossas cid!
des o início dos trabalhos ã constituinte. Talvez a melhor data de
comemoraçao não seja 1 9 de fevereiro. por ser um domingo e os parla
mentares se encontrarem ausentes de nosso estado. A 6a. feira que

.. .,,
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antecede, 30 de janeiro,· nos afigura como um bom dia. Cada cidade,
porém, deverá escolher a data que melhor lhe convier.. e criar as for
mas mais oportunas de manifestação. No entanto, entregar•i r publica
mente aos constituintes proposta de regimento interno e, se houver
tempo, nossa plataforma minima de reivindicações, daria
bastante
conteúdo ao ato.
foi
Plataforma mínima. Na reunião do Plenário de setembro de 1986
tirada uma pauta rninima de reivindicações visando o compromisso dos
então candidatos a constituinte, numa cerimônia pública
realizada
no saão nobre da Faculdade de Direito do Largo de S.Francisco. Devi
do a falta de tempo, da maioria dos plenários estaduais, e
munici
pais, para poderem com antecedência, trabalhar sobre ela mais acur�
damente€ importante que a rediscutamos em nossas localidades, ten
tando aprimorar o seu conteúdo, para que venhamos a assumi-la como
coisa nossa se ê que estamos interessados em usâ-la como um instru
mente de expressão e de pressão, também em nossos estados. Otil pa
ra funcionar como um norte balizador durante todo o período
da
constituinte, seria particularmente importante em duas
circunstân
cias: como parte do conteúdo dos atos de manifestação, por ocasiã�
da instalação da constituinte e da caravana que pretendemos
reali
zar a Brasília.
Caravana a Brasília: com muito mérito três caravanas do Plenário fo
ram realizadas a Brasília, mas que não alcançaram expressividade nu
mérica ou política.
Desta vez queremos tentar novos caminhos mesmo porque supomos
várias entidades também tencionam marcar sua presença junto ao
gresso.

que
Con

A perspectiva é a de envolver um bom conjupto de wovimeptos sociais
(CUT. CGT. CEBS, CPT, Movimento de Mulheres, Federações de Associa
ções de moradores, etc.), sentando com elas para �ontar. desde o i
nício. o "projeto Caravana". O objetivo é dizer, 'na pluralidade
mas na unidade, que estamos aí, estamos articulados, temos
propo�
tas, vamos cobrar os compromissos e acompanhar o desempenho
parl!
mentar.
As conversações, a nível naci0nal, serão de iniciativa da comissão
executiva.· Mas paraleli e indepcndcntPmente cada um em seu estado
e em seu município deverá começar a montá-la desde jâ, incentivando
a participação e acertando pormenores que passarão necessariamente
pelo meio de algumas reuniões (transporte e levantamento di fundos)
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no meio do caminho, deverão acontcic�r para detalharmos os
virios
aspictos dessa n�va modaliJade de cdiavana em que simultaneamente
podc�emos apjescntar prop6stas consJ�ü�is e propostas específicas· a
").
·:· '
cada movimento e entidade.
Em princípio, fica projetada para abril a data da caravana,
saben
do-se de antemão que �ão poderá cair nem semana santa, nem por
oca
sião do feriado do dia 21 de abril.'··
Dossi� da Constituinte do Povo: todo o t�a�alho referente a
propo!
tas para constituinte. produzido por ar�u�s plenirios e movimentos
populares organizados, alnda nio ganharam forma final.
O I BASE já apresentou um primc iro -mapc-amen to destas- propostas entre
gue aos participantes <lo':' e"'lncontro '.de :Vi tôria. Ele· porém, não inclui
nem todas as sugestões encaminhadas nem assume configuração de texto
acabado. Esta tarefa scri realizada a partir de janeiro com
prazo
de 3 meses para ser concluída. A comissão executiva do Plenário e o
IBASE se responsabilizarão por sua finalizaçio.
Pr6ximo encontro do Plenirio Nacional: cm abril, para se aproveitar
do esforço de <leslocamento dos·participantes da Caravana a Brasília.
Pauta a ser posteriormente definida.

e
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B R A S I L E I R O S

AO PRESIDENTE DA REPUBLICA, E AO CONGRESSO NACIONAL
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C9mecemos pelo que é principal�

,,. _ .

1,,,

-

Partimos da afirmação de que o Poder Constituinte nao e
Poder Legislativo.
Em conieqü&ncia, sustentamos que o Poder
Legislativo
nao pode ser promovido a Poder Constituinte .. Em outras
palavras:
não pode o Congresso Nacional ser convertido em Assembltia Nacio,
/
nal Constituinte. O ato que o fizer é arbitraria e ilegitirno.
Ninguem nega que o Congresso Nacional tem alguns poàe
res constituintes. Mas os poderes constituintes'do Congresso sao
t'
somente aqueles que a A.ssernbléia Constituinte lhe delega por meio
'cta ·Constituição, e se limitam ao poder de emenóc:� a Constituição em
vigor. sio r pois, poderes constituintes derivados, e nunca o Po
der Constituinte ·originário.

e

O Poder Constituinte Originário é o poder de elaborar,
vota.r e promulgar a Constituição. Ele é exercido
privativamente
,.
pela Assemb.l.ei.a Nacional Constituinte.
Queremos lembrar que os Poderes do ·Estado
o Poder Le
gislativo do Cong�esso Nacional, o Poder Executivo do
Presidente
,,
da RepubJ:-ica · e o Poder �rudiciário dos Juizes e Tribunais
sao
I
Poderes constituidos. Sao constituídos por ato do Poder
Consti,,
tuinte Originário.
O Poder Constituinte Originário, porem, nao e
constituído por �enhum outro Poder. Ele é o Poder-fonte: dele é que derivam e dependem os demais Poderes.
Denunciamos, corno espJria, a Assernbliia Constituinte com
posta de 6rgios já constituídos.
I

�

� espuria a Constituinte formada pela Camara dos Deput�
dos e pelo Senado. Por sua prõpria natureza, uma Constituinte le-

---ª·--·-·------"'--·--------· ·-·--· ... -- ·-------- ------
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gitima nao pode resultar da reuniao dessas duas Camaras, uma
que a própria exist�ncia e composição destas Camaras resultam
que for decidido pela Constituinte.

vez
do

II -

-

Não se pense que a proibição assinalada, de transformar
I
o Congresso Nacional em Assembleia Nacional Constituinte, não seja
mais do que teoria, tese abstrata, pura ideologia sem ligação com
/
A
a pratica e com·as exigencias da realidade politica.
Não se diga, para contestã-l�que o Congresso Nacional
e composto de legisladores eleitos pelo povo, achando-se credencia
do, portanto, para produzir a Constituição que o povo deseja.
proibição.

Afirmamos que razoes poderosas justificam a

referida

Parece-nos necessãrio insistir na profunda diferença e1
xistente entre a missão atribuida pelo povo aos legisladores
do
Congresso Nacional e a miss�o por ele atribuída aos
legisladores
I.
da Assembleia Constituinte.
No Congresso Nacional, os legisladores fazem as leis re
guladoras das relações comuns entre os homens, em sua vida quoti
diana. Fazem as leis que procuram atender às conjunturas de cada
tempo, de cada lugar, de cada grupo social. Tais leis, sendo con
junturais, podem ser revogadas e substituÍdas. por outras leis con
junturais, em razão das mutaveis ex�g�ncias da vida.
Para a proposição e defesa dos projetos dessas leis, o
que se exige do legislador, como requisito essencial, i que ele se
ja fiel interprete dos interesses que tais leis visam reger. E es
te e o motivo pelo qual um analfabeto, pela sua competencia nos ofícios de sua categoria de trabalho, e pela sua fidelidade aos in
teresses que ele representa, pode ser, eventualmente, nas materias
especificas de sua viv�ncia, um parlamentar eficaz e um bom deput�
do.
Na Assembleia Constituinte, porém, os legisladores fazem uma so lei_ Estafei é um Estatuto; é o Estatuto de uma irnpoE
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tantíssima instituição -. da instituição chamada Governo.
Corno todos sabem, tal Estatuto é o que se denomina Cons
tituição do Estado.
A constituição nao é uma lei conjuntural. Ela é a Lei
Magna, à qual se submetem governados e governantes. Ela é sobera
na, e com ela se devem harmonizar todas as leis·do País. Dessa har
monia, dependem a unidade e a coerencia do sistema jurídico nacio
nal.
A Constituição se compõe de princípios gerais, enuncia
dos com a intenção de durar e permanecer. Não é fácil emendar
a
Constítuição. Muito difícil é abrogá-la e substituí-la por outra.
Em virtude dela, O Governo é uma instituição estável, na
qual os governantes são agentes transitórios.

-

Convém não esquecer que a Constituição é uma lei
que
tem objetivos certos. Para clareza, lembramos que eia é a lei que
fixa a estrutura fundamental do Estado e o sistema político adota
do; que determina as funções e competencias dos Poderes e dos or
gãos principais do Governo; que estabelece os processos de design�
ção dos gover'nantes e dos parlamentares; que institue o
processo
legislativo, para a elaboração das leis; que enuncia as normas b�sicas do funsionalismo pÜblico, do Ministerio Pfiblico e das Forças
Armadas; que cria e discrimina as fontes da receita cl!,o Poder PÚbli
co, distribuindo as rendas tributárias entre os Governos da União,
dos Estados Federados e dos Municípios; que estabelec-•e os princí
pios que regem o orçamento do Estado; que faz a solen,e declaração
dos Direitos H1..unano.s; que firma as bases da ordem economica e so
cial.
Sustentamos que a Constituição tem dois fins supremos:
19) impedir o arbitrio do Poder Público, pela justa
delimit�ção
das areas de competencia dos órgãos do Governo; 29) impedir o ar
bitrio do Poder Econômico, pela comedida intervenção do Poder Pú
blico no entre-choque dos interesses particulares, para cercear a
exploração do homem pelo homem.
Sendo o Estatuto do Poder, a
que o Poder não se faça nem arbitrário,
tituição ser a Carta de salvaguarda dos
mitantemente, o Instrumento do Pacto de
Concretas dos trabalhadores.

Constituição existe
para
nem ausente. Deve a ConsDireitos Humanos e, conco
garantia'das
Liberdades

...
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Estamos convictos de que a elaboração desse Estatuto e
xige legisladores que estejam aptos para essa especialissima incum
bencia.
Como se acaba de ver, nao se confundem, de maneira ne
/
nhuma, os fins próprios da Assembleia Constituinte com os fins do
Congresso Nacional_
A diversidáde des.ses fins implica a diversidade de natu
reza desses orgaos legislativos. Nenhuma lei poderá alterar este
fato.

-

'
de

Tal diversidade é o que nos leva a proclamar a necessi
dade
eleger separadamente os representantes do povo no Congresso e os representantes do povo na Constituinte.
Bons representantes do povo para a feitura das leis or
dinárias podem não ser os convenientes representantes do povo para
elaborar a Carta constitucional. E sempre haverá bons represe.ntan
tes do povo na Constilhiirite que não possam ou não queiram ser mem
bros do Congresso Nacional.
Ao. povo, e ao povo sorne�te, compete dizer quais sao os
representantes a que ele confere o poder soberano de fazer a Cons
tituição.
Proclamamos que o Poder Constituinte Originário, exerci
/
do pela Assembleia Nacional Constituinte, reside primordialmenteno
povo.

·e

Para nos, convocar a Constituinte é convocar o
povo,
convocar o elei�orado para a eleição dos deputados constituintes.
qualquer
Este é um dos motivos pelos quais repudiamos
projeto que pretenda converter o Congresso Nacional em Assembleia
Nacional Constituinte. Não nos podemos furtar ao dever de adver
tir que tais projetos configuram, num Estado democrático, a tenta
tiva de usurpação de poder político.

- III -

Outros motivos também existem para combatermos esse ti
po de projeto.

<''

........
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I
Uma Assembleia Constituinte formada pela reunião unica,,
meral de deputados da Camara e de senadores se instalaria com o tá
cito reconhecimento da existencia de duas Camaras legislativas na
organlzação do Estado.

-

Assim, antes mesmo de iniciar o estudo e o debate
de
qualquer questão constitucional, a Constituinte aceitaria, por for
ça de sua própria composição, a permanencia de uma Camara d?s Dep�
tados, com a chamada representação popular, e de um Senado, com a
chamada repre9entação dos Estados da Federação. Aceitaria, porta�
to,_o regime bicameral do Poder Legislativo, o sistema representa
tivo Eim vigor, e a estrutura federativa do Estado, tudo em confor
midade com a Const�tuição vigente. õra, a Constituição vigente é�
precisamente, a lei que se quer revogar e substituir por uma nova
Constituição.
Além do mais, _devemos observar que, na Constituinte, a
atuação dos deputados da Camara e dos senadores não se poderia li
vrar de poderosas incitações para favorecer, com normas constitu
cionais adequadas, a situação futura desses mesmos parlamentares,
dentro da org·anização estatal. ôra, tais normas, se consagradas
na Constituição, podem conflitar com os aut�nticos interesses
do
País.
-Por tudo isto, opomo-nos a quaisquer tentativas de con
versao do Congresso Nacional em Assembleia Constituinte.

IV Seja-nos permitido insistir num truismo: o que dá legi
timidade às reformas institucionais, o que confere autenticidade às
renovações da ordem jurídica, são as livres manifestações do povo,
em suas entidades representativas, nos diversos ambientes da vida.
Sustentamos que uma Nação em desenvolvimento é urna Na
ção em que o povo�ifestar e fazer sentir a sua vontade. t uma
Nação com organização popular, com comunidades estruturadas,
com
sindicatos autonomos, com centros de estudo e debate, com partidos
autenticos, com veículos de livre informação. É uma Nação em que

.... ,

.•
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se acham abertos os amplos e francos canais de comunicação
a sociedade civil e os responsáveis pelos destinos do País.

entre

Sustentamos que um Estado será tanto mais evoluido qua�
profundos
to mais a ordem reinante consagre e garanta os anseios
da população.
Propomos, portanto, que se extingam as comissões nomea
das pelo Governo para a elaboração de anteprojetos de· Constitui
ção, e que organizemos, imediatamente, em todos os Municípios·
do
Pais, os mecanismos de participação popular nas grandes
decisões
da Assembleia Nacional Constituinte.
O que queremos, afinal, e uma cousa só: queremos
Assembleia Constituinte eleita por nos.
Queremos urna Assembleia Constituinte aberta aos·
do povo, e livre de injunções governamentais.

urna
apelos

O que queremos, em síntese, é uma Assembleia Constituin
te autonoma ·e soberana, capáz de dar, ao nosso País, uma Constitui
çao brasileira e l�gitirna.

-

Goffredo Telles Junior, pelo
Plenário Pré--Participação Popular na Constituin.te
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Prof. Dr. Glaucio Veiga - Prof. Catedrático da Faculdade de Direito da Uni
vers idade de Pernambuco
Prof. José Ignacio Botelho de Mesquita - Prof.

da

Fa::ulca:E re Direito da tJSP

Américo Izidoro Angélico

Rubens Lazzarini
Renato Belli

Scarpe1li
Carlos Aloysio Canellas de ·Godoy
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ENTIDADES DE CLASSE QUE ESTIVERAM PRESENTES
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do. Brasil
Reitor da PUC/SP
Diretório Regional do PT/SP
Associação dos Advogados de São Paulo
Caixa ·de Assistência dos Advogados de São Paulo
CNBB
Andes
Associação dos Procuradores· Municipais de São Paulo
Comunidades Universitárias de·Base
Comis�ão de Direitos Humanos da OAB/SP
Instituto dos Advogados de São Paulo
Associação Nac�onal dos Advogados Criminais
Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo
e.A. XI de Agosto
Conselho Regional de Assistentes Sociais de São Paulo
67ª Sub-Secção da OAb - Avaré
Sindicato dos Jornalista· Profissionais do Estado de São Paulo
Associação dos Sociólogos do Brasil
União Nacional do Servicores Públicos Civis do Brasil
Comissão Nacional Executiva Nacional do PT
Associação Profissional dos Sociólogos do Estado de São Paulo
Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas
Associação dos Aovogados Trabalhistas de São Pijulo
Central unica dos Trabalhadores Regional da Grande São Paulo
Comissão Estadual dos Centros de Defesa de Direitos Humanos/SP
APEOESP
Associação dos Funcionários da Sec. dos Negócios Metropolitanos
Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de SP
Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua
CDDH - Teotônio Villela
Grupo Alceu Amoroso Lima
Grupo Pró Constituinte Santana
Centro de Estudos e Atividades So6iais da.PUC/SP
Depto. Jurídico 11 22 de Agosto"
Confederação.Nacional do Ministério Público
Associação dos -Advogados Criminais de São Paulo
CDDH - 11 D. Oscar Romero"

ENTIDADES INTEGfü\NTES DO PLENÁRIO PR6-PARTICIPAÇÃO POPULAR
i'lA C0t-JSTITUINTE
-

AHDES - Associação N acional dos Docentes no Ensino Superior
ATEMUSP - Associação dos Teso ureiros Municipais de São Paulo
Associação dos Oficiais de Justi ça do Estado de São Paulo
Associação dos Sociólogos do Brasil
Associação dos Moradores do Jardim Paquetá
Associação de Educação Cristã de São Paulo
Associação do Tribunal de Contas do Estado de São, Paulo
Associação Brasilei1'a de Juristas Democratas
- ASBAL - Associação dos Servidores da C0BAL
APSESP - Associação Profissional dos Socióiogos ào Estado de
São Paulo
- Centro Acadêmico XI de Agosto - Faculdade de Dire:i to da USP
- Centro de Defes·a dos Direitos Humanos "Teotônio Villela 11
- Cowissão Justiça e Paz da arquidiocese de São Pau..Lo
- Centro de _Defe3a dos Direitos H·umanos 11 0scar Romero"
-Comunidad2s Uni ve rsitárias de Base
- Comissão Arquidiocesana de Direitos HUJnanos
- Coordenação Nacional da Pastoral Universitária
CRAS - Conselho R2gional de Assistentes Sociais
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- Centro Acadêmico Leão XIII - Faculdade de Econ.omia e Administra-

-

-

ção da PUC-SP
Centro de Defesa da Comunidade Popular do Tucuruvi
Centro Acadêmico 22 de /\.gosto - Faculdade Paulista- de Direito
Centro Acadêmico ''Benevides Paixão 11 - Faculdade de Jornalismo
da P UC-SP - Jornal "Que Fasa?"
CEATS - Centro de Estudos e Atividades Sociais - Jornal "Aqui/
Agora 11 - Facul.dade Paulista de Direi to
CUT - Central Única dos Trabalhadores - Regional Grande São Paulo
CUT - Central Única dos Trabalhadores - Estadua-1
CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Regional Sul I
Comitê Apartidário PrÓ-Constituinte de Umuarama, Paraná
Cen-tro Cultural de Pirituba
CEDEC - Centro àe Estu dos de Cultura Contemporânea - Revista
Lua Nov a
CE COP - Centro de Educação e Cultura Operária. - O.sasco ·
CEHAT

Centro Acadêmico do Depto. de História da USP

••

. - ENTIDADES INTEGRANTES
CONSTITUINTE

li.
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DO PLENÁRIO PRÓ-PARTIÇ�PAÇÃO POPULAR NA
continuação

.- Ceni:ro Acadêmico XXX de Outubro -- Faculdades Associadas do Ipiranga
- Con federação das Fan1Ílias Cristãs
- Centro Acadêmico Lupe Cotrim - Escola de Comunicações e Artes
da USP
- Comitê Pró-Participação Popular na Constituinte de Pirituba
- Conselho Estadual da Condição· Feminina
- Conselho de Participação e Desenvol vimento da Comunidade Negra
- Cent_ro de Defesa dos Direitos Humanos de Interlagos
- Diretório Central Livre dos Estudantes "Alexandre Vanucchi Leme"
- USP
Comissão Teotônio Villela
Diretório Acadêmico 17 de Abril - Faculdade de Direito de Osasc o
- Dir.�tório Central àos Estudantes das Faculdades Metropolitanas
Unidas
- Diretório Acadêmico da Faculdade Getúlio Vargas
Diretório Central dos Estudantes da Universidade Macken-zie
Frente Nacional do Trab alho
Fundação "Wilson Pinheiro"
Fe deraçe.o Nacional dos Arq ui te tos
Federação Paulista dos Servidores Públicos
Grupo Alceu Amoroso Lima
- GruDo de Apoio à Intercomunicação
- Grupo Pró-Cons-tituü1te de Santana
- Grupo Pró-Constí tuinte do Irnirim
Grupo PrÓ-Consti tuinte da Casa Verde
- Grupo de Defesa dos Direi tos. da Criança
- Instituto àe Estudos Especiais da Ponti fÍcia Universidade Católica de São Paulo
- IN. FORMAR Cultu::-,a e Educação Popular
- IBEAC - Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário
- Liga das Senhoras Católicas
- Movimento Nacional de Lut a Contra o Desemprêgo
- Movimento Católico Joãt::> Paulo II
- Movimento em Defesa do Menor
Mov:i.rr.ento Pró-Constituinte de Mauâ
- OAB - Ordem dos .Advogados do Brasil - seção São Paulo
Organização ComW1itária dos Direito s do Prêso

e -

- 3
' y

ENTIDADES INTEGRAI\ITES DO PLENÁRIO PRÓ-PARTICIPAÇÃO POPULAR NA
CONSTITUINTE
continuação
Diretório Regional de São Paulo
Diretório Distrital de Vi.l a Marian a
DiretÓr•io Distrital de Santo André
Diretóri o Distrital da Moôca
Diretório Distrital· de Jaguaré
Diretório Distrital de Tuc ur uvi
Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo
Sindicato dos Jornalistas Profissi onais do Estado de São Paulo
Sociedade das Favelas de Vila Albertina
Sociedade de Amigos do lJardim Vazarni/Caboré
União Estadual dos Estudantes - São Paulo
União Pa ulista de Estudante s Se cundarista s
Un ião Nacional dos Servidore s Públicos

- Parti do dos Trabalhad ores

,

-

Plellário Nacional
Pró· · artici ação
NOME

PROFISSÃO

R.G.

ESTADO

--�-------'---------

-·-

Plenário Nacional
Pró· artici acao
'

CONSTITUINTE SEM POVO NÃO CRIA NADA DE NOVO
Os abaixo--assinatlos, considerando a urgência de uma nova Constituição para o pais e a necessidade assegurar ampla participação po
pular na Constituinte:
- DENUNCIAM à Nação, a usurpação, pelo Congresso Nacional, do poder constituinte, que é do povo, através da emenda constitucio·
nal que atribuiu esse poder aos Deputa dos e Senadores a serem e lei tos ern Novembro dl! 1986 e aos Senadores eleitos em 1982,
l REPUDIAM a forma como foi conduzida pelo Executivo e pela maioria do Congresso a discussão e a votacão t:lessa emenda, menos·
prezando todas as manifestações da sociedade civi�-ª..ela contrárias e se nt?gando a considerar a proposta de plebiscito feita pelo re
lator da Comissão Mista, deputado Flávio Bie, rembach;
EXIGEM, como pré-condição à eleição do Congresso Constituinte, que o Legislativo: 1) revogue toda a legislação autoritária em vi
gor ( Lei de Segurança Nacional, Lei de Greve, Lei de Imprensa. Lei dos Estrangeiros, etc.); 2) modifique a proporcionalidade dos
votos na próxima eleição legislativa de Novembro de 1986; 3) Defina prazo de no máximo um ano para a cl,iboração da nova Cons·
A tituição; 4) Legisle coibindo o �buso do poder econômico nas campanhas eleitorais;
•- COMPROMETEM-SE a votar, nessa eleição, somente em candidatos que: 1) assumam o compromisso de inrorpo,ar no texto cons·
titudonal os direitos econômicos, sociais e pol iticos da maioria da população: 2) que não abusem do poder ttconõmico cm suas cam
panhas eleitorais;
1 Nl I MAM o Congresso que venha a se instalar com poder constituinte a negar esse poder constituinte aos senadores eleitos em
1982, para não transformá-los em "constituintes per1etras";
REIVINDICAM que sejarn submetidas a referendo popular: 1) as p, opostas que, embora aprovadas. tenham tido pelo menos 1,3 de
votos c'ontrários à sua aprov,ição; 2)·as propostas que, embora re1eitadas, tenham tido pelo menos 1/3 de votos favoráveis à sua
aprovação; 3) a Constituição no seu todo, como uma to, ma de comprometimento de toda a Nação na sua defesa enquanto Lei
Magna do pais

NOME

PROFISSÃO

R.G.

ESTADO

1
Repr,,duZé: - Divulgue - Consiga mais ass1na·l1ras ,, remel:i·il� a �r'n d<" �·ndl'1e<:os cwe �on�ta1n no verso. ,Ili' 5 de M,11co de 1985

,.
. ENDE�EÇOS ESTADUAIS �ARA CONTACTOS:

Secretari a Executiva Nacional provisória: a/e FAMERJ.
Rua Visconde do Rio Branco, 54 - CEP 20.060 Rio

25.000 Duque de Caxias RJ - tel. (021) 771-345 9.
também: a/c CEDAC, Rua Benjamin Constant 108 - \' ----..

de Janeiro RJ - tel. (021) 232-7787 ou (021) 232-

CEP 20.241 Rio de Janeiro RJ - tel. (021) 242-9693.

6132.

Esp frito Santo: Plenário Pró-Participação Popular na

Rio Grande do Sul: Movimento Gaúcho pela Consti

Constituinte ,do Espfrito SanJo: Rua Abacateiros, 19,

tuinte - a/c OAB-RS. Rua dos Andradas 1261, BC? an

Santa Catarina: Movimento Pró-Participação Popular

ltapuã - CEP 29.100 Vila Velha, ES - tel. (027)
229-3603.
.
Bahia: a/c Diocese de Juazeiro, Rua Adolfo Viana 8,

na Constituinte, Rua Getúlio Vargas 2080. �-xa Pos

Caixa Postal 192, CEP 48.900 Juazeiro. 8A, tel, (075)

tal 643, CEP 89.800 Chapecó SC- tel. (0497) 22-2498.

811-2825.

dar - 90.000 Porto Alegre

RS - tel.

(0512) 21-9722.

Pró-Constituinte de Lajes: Caixa Postal 29. CEP
88.535 Correia Pinto SC. Comitê Estadual Pró-Consti
tuinte dos movimentos populares e Comitê dos Traba
lhadores Pró-Constituinte de Caçador: a/c Catedral
São Francisco de Assis. Caixa Postal 242. CEP 89.500
Caçador,

se - tel. (0496) 620869.

Paraná: Movimento de Participação Popular na Consti
tuinte, Rua Dr. Muricy 542 sala 905 - CEP 80.000

Paraíba: Comitê Pró-Constituinte de João Pessoa, Cai
xa Postal 180, CEP 58.000 João Pessoa PB, tel. (08221-4705.

Maranhão: a/c Comissão de Justiça e Paz. Caixa Postal
11, CEP 65.000 São Luiz, MA.

Rondônia: Plenário Pró-Participação Popular na Cons
tituinte de Rondônia, Caixa Postal 1051. 78.000 Porto

Curitiba PR.

Velho RO, tel. 221-2001.

São Paulo: Plenário Pró-Participação Popular na Cons

Brasília: a/e Jorge Vinhas. Sindicato dos Economistas,

tituinte, a/c .CNBB - Regional Sul 1 - Av. Higienópo

SRN 415 - B1.D, apto. 104, CEP 70.878 Brasília DF.

lis 901, CEP 01238 São Paylo SP - tel. (011) 826-

tel. (061) 272-2695.

5055, às 3as. e 5as. à tarde com Augusto.

Goiás: a/e Diocese de Goiás, rua 57 nÇ> 672, ltapuranga

e também: a/c Sindicato
' dos Engenheiros do Estado de

GO - tel. (062) 37J-1206.

São Paulo, Rua Genebra 17, CEP 01315 São Paulo SP,

a/c CPT, rua 20 nÇ> 251, CEP 74.000 Goiânia GO - tel.

tel. (011) 239-4022, com Rita ou Bernilse.

(062) 223-4039.

Rio de Janeiro: a/e FAMERJ (endereço acima).

Minas Gerais: Comitê Popular Pró-Constituinte, rua Po-

e também: a/e Comissão Nacional de Pastoral Operária,

tomaio 1161,
São Geraldo, CEP 30.000 Belo
.
' Horizon-

Rua Mariano Sendra do.? Santos 44 sala 501 - CEP

te MG. tel. (031) 337-0803.

- -------

CONSTITUINTESEM POVO·
·NAO CRIA NADA DE rJOVO.
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ROTEIRO PARA
DISCUSSÂO
'

J>óROUE ES'rE R OT EI RO?

Organizando Planarinho� e C<mli�,õm
Constlt1.l int8$ Popu!ar8$, crian1mo�
condições par� trarer para o delu11e du
CC>nstituínte proposta-s que venhnm
diretamente do povo. Ou seja. c, iae emo,
condições de participar da pr6?ri11
elaboreção da ConJtltuinte.
Mss Isto à umu coita nova para quase wctos
os brat!lelro,. Até hoj& nO$Sat Co11slltu içi'l11�
forem elaborada. por grupvs reitrlto� dn
p&SS08S: juri.tas q\l& rec&beram essa
íncvmbêru:ia de quem d&tinh11 o po�r
poHtico, ov conttituintes eleito& pelo
povo. Por isso participar da dismadfo do · ··. ,
•
Conttltulção pode para,cer, pata muitos,
multo diflcil senão fmposs(vef. No ent111Ho
qualquer br11silelm, �e refletir um puuco
sobre a sua vida sôcial, tem �llenas conciiçlSn�
de participar dessa <fücussão. Não �e trata
de rediQír lei$, que isso é t&r&fil que pod6
ISI' aS/l\.\mida por e;pecialisl&$. Tratu·sto de
dizer o que a Constítuiçâ'o devo contei,
Este Aoteifo foi preparo(}ó para focitifa,
&soo trabalho. Ele potmifüà também
c1�1:rlticar as propo,rac qia torom s-1.lfgind<> .
e ortentm' a forrnolaçiío do �ubsfdios.
0$ Plenarinl'!o� o ut!lizarão como li<:harei1'l
mais tom1er,19nte; tomando item pôr item .
ne O.rdêm apresentada nu l!im ourrn órdem,
ou slmptesmlfnts '8 coneentrll!'fdo em
elguos itens. Poderffo sw·gir tàrnt:,.im
qOewt&, que não estio p revista$ no Rotei r o
Antes ou logo no lrifcto de seu trabalho, é
bom que o Plenarinho ei;colhEI unw das
seyuintea Orlentaçll&,:
itl uma Constituição deve conter somer,111
Qr&r)Oltt p,·tnc(picw, Qí.te para SE1rem
r0ip!litado1 tem que ifff detalhados ttm
leis ordlnsrie.s que 11> fai;nm Õ8j)<»t7
b) ou a Coonltuíção ciev& $81' formulada
de maneira a impor e imediata i.pllc11Çl!r,
dot princ ípios nel a pravlstos7
Ects QUeitio podl, par&<,'flr multo tl*õrlcll e
dbt.ante, mas vai se-r uma das primelms
tobre as �aia a Constituinte cloverá dltcidlf
.Por iuo oon� que· o povo vé tom&ndo
1418 potlçlJo.
E: b-om lembrar, tamblfm, qua rodas at
Ideia• e- proposta, terSo úteít. Aqu&l&s qul t
oA'O pu�r,m ser ep1·ovêltlldas para a
Con11thulção poder!io 11er po1terlorm11rite
con11lderooos no eh1boraçío de leis
ord:lnãrlM, potos Je(lislodoret ctue
elt193remo,, ·

P!!lo Roteiro pc.de·li8 vor que un'la
Con$tíiuiçl!o não trata somente d3
orótmização do E stado, nt1111 é ep,ena� um
mstrumento de defesa do indi11/d!m contra o
E slado. Ela deve prever e or1111r)i:r.L1Ção de
wda a sociedade. E Üentro dá sociedade o
� stado nllo é necessr\amente inimigo do
povo. Sô o $8râ se estiver tt0 serviço de
determinados grupos.
0

Este Roteiro nffo pretende ser n11:m
eJCaustlVo, nem perfeito. Cabérá,eoJ
Ptenefinnos, e e rodoi que colaboram na
lute p&le' particlpaç!ío flOpo lar na
Constituinte, c9rrigl-fo e completá-lo.

ROTf;lRO DE OtstussAo

-

t. Pri�fpios 91Jfai;
1. 1 . Ouats dl,vem seros grandes
prino(plm - os ,nais g&rais E>
fundamentais - que deven1 ílOrlear
e organltaçlio do sociedade
brasl!eirae aIlido do pais como um
·,.r
todo? ,
2. Dh-e!tm foridlitmen.taít dos cídlldãô:1
2.1. Ou� direitos fundamentais devem
&ar a1seguradoa a todot o, cidndlíoi
bratileiros?
2.2. Oe,'ttto dem, lgua!d&cl& d8 1:ltroltót,
que direitos especlflc0$ da mulher
devem ser estobelecído97
2.3. Determinados setores ou grup<>t da
t>oputação (po, exemplo, índlgena",
menores. fam ltias, idosos! devem
ter direitos eweciais7
2,4 . Quem devem fiscatizar o reapeüo a
ene� direito, 8 quo mei<n poderão
ser utodoi pora unegurer er.w
rnspeito7
3. Pmduçllo da o.n•
3. 1 . Que, torm111 de or9aniwçâo da
pastosa e grupos dewm, eJCír.tlr no
8ra,!f, pafa & produçlo do, bem
meterl&i• diJ qu• neceiasitarnos pera
viver {por ex�plo, $t'tlpr&s1111
prlveda& em soo� dlfgrernee tlp0a,
<!lt\'lprerai públic&s, cooparetlves,
forme1, divenas oo orgar,izaçllo de
tre�alhadores par& e produção,
etcr?
3.2. Empre,o& eatr&ngelra� �em
partlclper deli$& produção? ôue,
norma, dwem r&ger esto
pertlcrpsçõo?
3.3. Ou� normas dev11m reger e
partlclp,,çllo de empreras públ icaa
produçib7 · · · , · ·

'"':u:i,

.. .

.

··"· · 10;9; Qwm � H�·o fi!1ll)eh.o Blr"' <t,J A• •,
a -�rit)t: nm,,a· li,s m•h1,-�mb!•n• · '
Mmte11 veftmt!'IC!l11 tb ForçtJ.S&1 . Ou e n.arma � M r �Ida,
Armadat. m>t 6.rgi!os policf�lu ê
· (tUll!nto • ptOprledltde, e •xplorQÇliío
fe,l:H:la!Çlo· dê armamtmtól • come
e I e�orieç.io "t t.«:Urt<IHI
C(Jfttrd&-1$(1
ffllturats bt.,.ll•lrmô'
..,.. Como cfi9v• Nf!', llll91,Jflda, •
l 'Í , lntor.� 11'etimun!co.çh
· prote,ção dol. n,cu,sos naturlll11 • do
H.1. Ou1t t,1t"f�1c:fpto u norme.11, �m
metci-fflíbifflUt tto Brestt? Oue
l'l'IQllt os aistemu dll lnfonn.ri,;:io,
lnstrumtntc$ donem •�lrtir (por .
pi&bHCQt w privad0$, dlli
extmpto, det.ennln&dot tlt:,oi d\)
� Judiel-61) • (tu$1'1'l; deva poda,
. po,pul.aç§o bn1sll"1rar
1 1 .2� Owe h1!'1'11r &t�usp4tfl' @IJ
utH!z'"'011 fl$1'\J. •�rer ttsm
·
censure 6 mmlf&iteçio do
pt'f:11:!lçlol
8.3. Oue normat Ôlllvtm �, 11
·í)iJtmiinmo o à Uta,dsd& d$
\\Jl{l'�1lo fl, no. � t:W)fftfvo, a
pi-oprleoedt- • e utflir.eçl!G, ds,
quem deve,!& c:aber &$S.. fun�f;o,it
wm11- sgr(oofu • do �te> urbano
11.3,. Ou& i:iorma, devem Sirf'. obed�li»f
M EhMM
na proste:çio,. pelo Estedo-ou IP()r
empf9'6S privadas, 1hr tel'IIÍÇOS de
9. -Mhta�&.l lfndfm�, pc4JtÍC'OI,
comunkàçlo 11nire 5)!ffl:J.U li e!\tro
ntíutasas. •· outtlt$
Tornaf'\dG-ae teda um � e wtroi
. •<lCVlll"lkaçõe1. dentro do Br«!:H accn-� o eJCterior?
tipas de organlz�lo da população. em
l 1 .4. Quais º* Hm.ites a •rem
tQiui kx:ois d� traball'lo ou dGtesQéittldo, pel0$ serviÇ1:>i Ól'I
moradl&. ou :, panir � su.&s efintdades
1.nforme<;lo do Esmdo, no
pof lticas, ideol69N:6$, 00 intere,.� ou
reliuioio$:
r&Speito à priv!l(;!dedtt dó11
9. l. (11.!e norma, d'�m r�gutar soa
<:idod€fo<s, e rfO 111olstr() o WMrot�
fo,mação � funcionamef6to7
de � $0b<& csõa r.:ldsdio?
9.� que ditellM l!\\ts devem '5tlr
· U,6,.. Ouail o. Hmlteuu��m
�'*roooi?
�itado• pelo Ettadô • PélO!/
9.3. que feh,ç&t d:ivem mant&r com o
mel(!$,� �urli'csçífo, d& m8$$a·.
.
Estêáo?
,empresn ptivads.s ou cid� na
9.4'.,._ quc,m d!N11r tontrol!lf e.1.:t.1?, normaa
di:,iu lfl!!Çlio de ded0$ sol:>rl!f
.,
e COC'IW tc.ntrof6,bs?
· • pes!l'®t, organi:teç&i °'t,
·
empresa,?
1 1 ..6. Otie�· os dlreít0$ dos. cidadioi. .d&
10.Segut•�1'nt111na • 111it1arne
. kflSO e ir1formaçõei exi�efl«it a
le\l tti-peltO'ianto oo E stll('fo ou
10. 1. OU& normai • que prlnefplos
• etnptl$0$ privadas?
� orientar o oferecimento
, 1. 7. · Ouaii OI direitos dos cidadiiio� de
de sasul'3ftç-a ooi c:k.fadãos.
•uo a .informaç�e:5 $1Jb,e
bnm!ei,os. na cid'ade, no c:arnpo •
auuntor:• int�ro• público
frente a emeaç& exte:mas?
fflW()M)f\d(), o sioveroo ti m,s;
, . Ou& normas. deve C)(lq).dacer &
difei!finm c»gan1smos a fltnpr98$?
"' O�l'tílnç:So d� Sli'J,._.�QS d�
ietlura�Ç$ ,�milit.are,7
12. E'nrutun do Ê i.udo
10,3. Ou1d o pepet das FOJ'çe,s Armades
12.1. Dav$m ser n'll!ntidol o, nlveis de
e � btgãos p<,lic!ait7
gawmo que ia�t:stsm no Sras,t
10.4. Ouals ot lfmite-, das funç�s dM
(Unlio. Estlldc,s, Munietpi'osl1
For� A� e dos 6tllio".
Dlvam se, êri&<b& outros níveis
policlais • a tlt.lflffi dwem ,n_,,
· tpc,r t<ltttmplo, Regi�
wboí:tlinados7
Me,ropolltaMdl
10.6. Ou1t oonnait. dMm rc,gsr o serviç.o
t2.2. Como tmes n.(veis dê Pod14r dw1tm
mUltu d<>s cidadão-i bratiltíro,1"
1 6. 1
• &rtlcular pa� constitúir e,
10.6. Que-p,írrc.fpT.ot devltm Qrientar &
1
Esudo Neclonal?
� dos militares e dos
12.:i. Owfim aer mantidos Oi atuai, tm
membfos dM ()rgão1 pollci11is7
· rem.ot do �i,:t do ESUldo
10.7. Oull prh'tc€p.ios e normas di!\lem
B111sltelro !Exeeutlvo. Làgllllat!VO',
l'*IJ',lt at �.isões sobr• Htado d•
,'
J\ldle�,tàl1
s,.i&rre • sobm lntetv1ncões
•l(.temaa de l"liasas Fo�ças
. ti.4. Quais as GttibuiçlH o limites �
ceda- nCvel 91 remo de pode,7
Atmllid6t?
12,S. Como .de.ven't se releclMar o�
prinefpi0$ f! fl0l'm&$ devem
diterwnm n!'leln ramos do
rtger as deetsões wbt-•
poder7 Q.1111 $11!1.1 srw de
lmportt!Ç!Ô, tabrie�ió no 8rMít
-..t�� c;Qftt,C)t&�'l-.!'c • ,, - f, • "' -<·.: • ' ,
.... exportaç10-'li4r irmamt"t?fr;,.,,. ,

,o.a. �-
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. .
3.4. 0u. non'l\al dilv9m IM �kit$
pa,. • !Mportaçlo • exportllÇIO- dt
�tOli'
3.5. Ou!lm dMl decidir -,b,. tipos ,
Ili qu11ntld-1tt ... qu a.lk!ede dtll
btnt • 111t'wn pt:�Jdot7 Que
a-hitdot ôtwrn ort.ntar ...
dldt&NI?
3..6. Q,a,n dtw controlar o mptlto •
toda$.,., ttOffllà, • como fu.r
fllecontro,ei'

°'

4. Pt'OdU\llode _,,.,
4. 1. Conaid\trafldo ca• um dot Mrvli; os
dt que • poput� IG wn nocasaldadl
{tlduceçlo, 1116de, trenspofU,
ccwnu�. taer, 11m1�
flllllN*rot , etc), • que m cto. ter
atribufdo o direito cu o� de
pl"M'tà-tos l;>atriô1tt, tll'l'q)n!IW
.,.-1.vectat, Etu,do, o�luç&,t; dt
trablllhaàOfeS, etc:}7
4.2.. Quem dew decidir tobte o tlp••
o
C(Ualldada e a qucntfóà dos
�?
s.erv� a
4.3. O.uem deve coritrofat • conqo
contral•r • quantidade, • •
qualldaôt dos _,.,iço& Pffflados?
4,4. Que s,,inc(ploc dewrn orlcK\tu a
pres� c:ilua setV�s. quem
deve controlar o l'ti-peho & OSNt
prlnclplos • (l()fflt> COtltrofá-t0$1
wr reguferntn� 11
4.6.
controledo o luao das pessoa$,
emPl'ISM privam e organtzaçõet
de ttabalhedoroi ct\l& r.,resu.ram
esses•M ç os7
4.a Ck.Ntllfflll$0s d& intems.
p(;blico devem ficar *>b a
r 8$ll0nsabilidade do Estado mas
podenl sr.,r atrlbuldoll o purt�làr&$
por concusio dó Estado e por ele
controlaôo1?

•nim

Como-.
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p roduzido&
6. ÃcallHC)f bant 8
6.1. Par& diapor dOt benu servíço i
pvoduzfdo.t, et � cts-.,-,ãu
oompr..1011? Hwtni bens •
ervlç_or que de-leflo •r aaegurados
gratui111mtnte e todot os
�lelros7
5.2. Oue, norm111 dav.m reger e
nnrlbu lçlo flnancrlra polos s:oiviços
pqstedos pelo Emc:to7
5.3. Ou41t d!lvem wr as formos de ganho ·
du peuoas, pera qu& eras possam
corl'ipr&t o qeu nec:euh.am? Devem
ex�stlr ganhos m(nim0$ & Slliflhos
máximoa7
6.4. Como devem ser esubelecidos 0t
pr eços dos bem • serviços
necetsllrlos à vida doa br&silefros?
6.6. OeYe hwer fi111tali%açllo do1·g&11hot

o p� dOI
dn peaica • dt
produtos7 Otitm dMt �rctr ....
fücelluçlo, • como ela dMt •
felhl7
6.6, Ou nor.l'11ti. dlr.19!Tl i•r a
�lzaçl!o d• PII� 1n qutrrto
comumldorft?

6. Trlbetbo
6. t. O.... ctireltoa, QJNttl&l e �r•
dr,/e t9t' C> tnlbllhedov no bmll?
6.2. Como dwlffl 11, 11tlbelecldos e
controbdoe Ol....,lot doe
tnlbalMClonlt7
6.3. Como dewm • proceuer •
neeoci açi..tl onttre •mvi:rwpdorw.
em �l'
lnlltNn'ltftto,
orgal� • m«anllfflOS dll l
eitlstlr pera IS*>?
6.4. Como a quando pod\t ar elCllrcldo
o direito d9 'l'(Ne7 Owe h8Y9r
dlfen,nçaa no direito de gt.,. lpt>r
exemplo, nor NrY!ços Pilbllooa ou
ne pr� ât blnt e tetVlços
asencleis>?
6.6. Como 8WIIJUrat a sOQUrança no
\Yabalho? Como �rer �· nio
flqiam Impunes IS omisl!Sft na
i,t reintla dcaa ,eau�
6.6. O... cond ições dlo., �r
o direito ôt d.mltJr um
trabalh1lodof7
6.1. Oueg.-lffltlas<kMlm \'.8r �tedas
ao trebaltr8dof delempf999do7
6.8. Quem dwe fbcallzer o
cumprimento das normas
comtituclOl'\al, rol$ttv&s ao
trabltlho, e como dew ser feita esa
fiscaltzaç!G7

cau.

7. Capital • praprMldllde dos TMio1 da �
� �
�lo
i'. 1. O!a m4lloc de proc:tuç/ll> O!Mlfft .-r
cà � S>Obtica 00 col1tti'll1i'1
7,2. Como amlgUt11t que 05 mtlOI dt
p,odllçlo de p,-opriedado ptivede
àrvam pwe o fflnd!méfl'l!) dea
ne,cessfdadet 1t1elats Uu t,çlo SGClal
de Pf'Oi)rtec:tàl?
7.3. Qu9m pode l ffl1>UFII' ou modificar
e como lmpus,lff ou modificar
dlcldSea prlvldet cootr6rlaa ao
lnterwsta ®'edvo?
7.4. Ou• folffln da eltl)loreçtfo c:oletilra
meios de prod.uçlo devem ser
esagul'8das no Bresll?
7.5, Como devem ar estDltti<ios tt
ccntrollldot oi fucro,s das Oftlpreu�.
os rendlmMtCS do c.epl teil • a
� de lucros das empreset
tstl'$ll911iras aos MO$ palsn de
otig&m?
7.6. A _greve patronal deve sar
&
permitid l'

ca

12.6

Ouem eleve assegurnr o resi,el10 .,
ent1s µrinclploJ e onmo
controlá-los?

l 3 Forrnf< de gmerno
13. l Oue formu de governo
ípa rlomentadsmo.
pn,sidenc,allsmo, ourro, tormasl
deve ser 8dotada no Brasil?
13.2'. Ouem deve decidir $Obre a cria ção
dlt orgrmlcmOfi govamamt1n1uis,
em teu� diverso$ níveis II ramoa do
podor7
13.3. Ouais ot limite$ dos poderes que
d1111em ,er atribuldos � chefe do
E><ecutlvo (Pr&sid!lnte do
Re pl'.ibllc&), qualquer quo r.eja 11
�orm& de go verno adoteda7
l4. llecmsos do uoverrw
14.1. Oue normas c:hwem reger o
estabelecimento e o
recolhimento de tributos
(impostos. t8}(a� e outros) pelo
governo, para o fltilinciamento de
suas atividlld&t7 Qui, ramos do
poder devem ter o pooot de
aumentar ou modificar tributos?
Oue direitos e QUe mec.inismoi:
dw&m s«r aue gurndos lfOS
cidodlloa e à, WaJ orgonlzoções
pura irr.pug nar decli:õas relativas
11 triboio, em geral?
14.2. Como devem ser atdbufdo, os
recursos governamentais entre os
diversos nlveis, ramos a setores do
pode, público? 0.Utll'l'l d+)lle
auabelecer e aprovar os
respectivo, mçamentos?
14.3. Quem deve e�tabetocer e aprov111
.Aoc1.1rws pelo� org11ni,mos
..
..,ernamentols executi11os? Como
a populoçiio poderà paníctpar d11
deflniçã'o de pollticas e do
planejamento tJm geral des:sin
organlsmo,7
14.4. Ouem d(M) controlor e como
controleir o ri,sP8'lto o essa,
norm1t17
16. Mand11t6(,os • Mrvldoros público,
16. 1. Ou6 cargoi públlco1, nos
dlflfrentet n(vek e remos do
poder, <*!em 181' prtellc:hidos
etrev4, d& elelç &a pera mandatm
tempor6rlo•7
15. 2. Como d�em �er felt11.1 tntal
&lal çõ.i, e quv normot do11&m re1191
o cumprimento d0$ mondatos7
16.3. l:m qve condi ções e como podem
1ar auspon,01 oi mandotot
temporMlo17

Oue normas devem reger o
Preenchimento de e&<gos
permanente, no 1111rviço p(,bllco,
inclusiw, nas ampreifll& estttteis7
15.5. Ovo direito,, rwnmtias e devoras
devem ter os sarvldor&S p(.rblicos,
1ernporàrio, e perfn31lffnt8S?
15.6 Que noumu devem reger o
e«abetecimento de salários,
vanta 9(fn$ e �amento, aos
�rvidor8ll públicos?
15.7, Quem dtwe controlar e como
controler o respeito a toda, enas
normas7
l5.4

16. it1lci11tlva do: lei,
16.1. Ouem pôd& tornar a iniciativa, de
propor, eo ramo do pod(Jr público
encarregado de le;lslar, em seus
diferentes níveis , l10Vat leis e a
modlfic oçilo ou revogaç ão dai leis
uxistentes7
16.2. Quando 0 como d9110 ser
auegurade aos cidadãos brasileiro,
11 iniciativa de propor nova, leis7
16.3, Ouao-do a adoçllo ou modificaç ão
da leis deve ser ".lbm&tida a
referendo popular?
Hi.4. Ouern deve tar competfnci& paro
wprlr omissões do Podar
Legislati;,o, quando este deix&r d&
regulamen1ar por lei ordinârla
determinados pr11ceito; da
Constituição?
1 7. Controlll' dos 11to, do poder público
17, 1. Quem pode propo I a lmpugnaçiio
e como Impugnar as dttéiSÕlts
odotedas pelo Estado, em
QUal Ql.lar nfvel ou ramo do poder,
que �iam c011iid.ercid0ll contràriBS
&o intere1,e públlcoi"
t7.2. Ovais os Instrumentos &I que
devem dl!ll)O r 01 cldad!o1
braiilelros para lm11ugnar o, at01
leslvoà ao lntereue p(lblk:o ou
indlviooal (como o mandar:!() de
t\1 1,)0taoça, o "hab<11u corpus", a
açlo populw • o dlf'eito df
petiçlo • �ewntaçfo),
pe,petnlda. ,,.101 soenrsa do
poder público, tm qoetquer doi
'6Ut nfvel, ou ramo,?
0'.3. Em QUII ooncllçOei dwe 111r
conftrldo às aalOClaç&t,
coopenntves, outra•
orgonl1.�1 coletl11a, o direito de
Impugnar os ato& tnlvoo r.o
lntvrllfl& pübllco?
17,4 Ouem dtN& controlar e como
controlat os 010• do podei
•
público, bem corno dtteldlr -.obre
·&t tl'.IM 1��7' • '•'... '

·17';&- · OlJam devo r.ontrnlar a assEtgur a,
o respeito e o efetivo
cumpfimanw dr>s dh eítot e
garan1i11s, colatl•,os ou individuais
previstos na Constitulçl!o?
17.6. Como responsabilizar o Estado ot,
os agomes do podar r.,úblico l>elo
n!1o cumprimen10 das suas
funções e dwer&s, ou pele adoção
de po!ítlcin (por exemplo.
pol !ticB econômica) lesives EIO
fnterem, póbflco?
17.7. Como deve ser exel'cido o
controle d11 constítucionBlidarjj,
r.l11n leis e rtigult1rnentos foci.!l'ais.
estaduais e municipais, e quem
podt! propor ações de
lnconstituclonalidode'?
1 ·1.8. Como d011e ser definido o papel
do Ministério Público?
·i7.9. Deve a Constirnição prever a
existência de Provedore� Publicai.
indopendenres i, desvinculados do
Podar Públíc:o, inclusive do
Mioíitér!o Público, para atuarem
como repra-sentonta� e delanw,es
do Povo frente ao Estado? Comú

r.lwem sai escolh1dos·e de�i1,1nados
1,sses Pro-,!l'dores, e que reçursos
1>úblicos deviam �tn poUO$ ti Wíl
rfaposiçl!��?
18. lntervimçi'to m, orditm econbmica
18. 1 f. m que aspectoi e em que
cu ndiçõeni pode o E stad<> 1111 erv u
na atividade econômic0 do seto,
privado?
18.2 Ouem deva controlar es911
intervenção e como conttOlà,la?

19. R11lações int,miaciomilJ
19 1 Oue normas e principio& devem
reger ;is relações do Brasil corn
outros países?
19. 2 Oua normas e princ/pios 01Nem •
reger a instalação e o
tuncionamemo de embai><adas.
consulados e escritórios de
repreientan111S brasileiros no
exterior?
19.3. Ouern ck>ve controlar a polftica
de relações intemecionais do
Brasil e como controté,le7
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ASSUNTO

==============================================::

(

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

::::::=:-

)

Apoio:
OMEP/BRASIL - SBP - FENAJ

e

)

Subscrevemos a Proposta reproduzida na presente folha, a ser apresentada à Assembléia Nacional Constituinte, nos termos do artigo 24 de
seu Regimento Interno, como Emenda, onde couber, ao Projeto de Constituição, sem prejuízo de alguns de seus nens já terem sido Incorporados ao
Projeto.
Art ... A lei coibirá a violência física, mental ou psicológica de adultos ou de
instituições sobre a criança, garantindo-lhe sua integndade e esta
belecerá os meios processuais adequados para tal fim.
Art. .. . A lei garantirá a inimputabilidade penal até aos 18 anos.
Art. ... Proibição de qualquer trabalho a menorde 14 anos, mesmo na con
dição de aprendiz.
Art .. . O poder público estabelecerá, com caráter prioritário, programas de
ass1stênc1a integral à saúde da criança e do adolescente.
Art. ... Dos recursos totais destinados ao setor saúde, o Estado estabele
cerá como prioritária a alocação de um maior percentual a progra
mas de Ass1sténc1a de Saúde Materno-infantil.

-

Art. ... As crianças e adolescentes em siluação irregular, sem pre1uízo da
responsabilidade civil ou penal dos pais, terão direito a especial
atenção e proteção da Sociedade e do Estado, contra todos os tipos
de discriminação, opressão ou exploração, com total amparo, ali
mentação, educação, saúde e afeto.

Art. ... É assegurada aos portadores de deflc1ênc1a física, s&nsorlal e mental

a melhoria de sua condição social e econômica, particularmente me
diante educação especial e gratuita; ass1sténc1a, habilitação, reabi
litação, inserção e reinserção na vida econômica e social do Pais e
pro1b1ção de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho
e ao serviço pub111-o, assim como ao salário.

Art.... O Estado garantirá gratuitamente às lamn1as que o dese1arem a edu
cação e a ass1sténc1a às crianças de zero a seis anos, em inst1tu1ções específicas como creches e pré-escolas .
§ - A Política Nacional de Educação, regulada em lei, disporá, ne
cessariamente, sobre o nível pré-escolar previsto neste artigo.
§ - Lei especial disporá sobre percentuais mínimos para a educa
ção pré-escolar.

Art. .•. O ensino gratuito e de qualidade é um direito de todas as crianças
e jovens e uma obrigação do Estado.
Art. ... Fica instituído o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente.
§ - A lei regulará as atribuições e a formação do Conselho, a nlvel
federal, estadual e municipal, assegurando a participação efetiva
das Inshtuições de atendimento à criança e ao adolescente na pro
porção de dois terços de sua composição.
Art. •.. O Poder Leg1sla1Jvo elaborará o Código Nacional da Criança e do
Adolescente em substituição ao atual Código de Menores, em prazo
não superior a dois anos.

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de princípios essenciais entre outros defendidos
pela Comissão Nacional e pelas Comissões Estaduais Criança e
Constituinte, para assegurar o cumprimento de direitos fundamentais
da criança e do adolescente em nossa sociedade.
No Brasil, a criança e o adolescente sofrem a v1olénc1a e o
desrespeito à sua dIgrndade de pessoa, sob as mais diversas formas,
desde aquelas inshtuc1onalizadas pela potireza e pela marginaliza
ção social e econômica, como a lome, a desnutrição, a doença e a
morte prematura, a falta de um lar e de moradia, de espaço para
brincar de tempo e meios para viver a sua infância, a falta de cre
rhes, pré-escolas e escolas gratuitas, até as formas diretas de
agressão lís1oa, ps1cológ1ca, moral e cultural.
A Consliturção não pode ficar omissa diante desta realidade.
Ela pode e deve estatielecer as condições e os meios para o respeito
e� ?�010 à Cnança e ao Adolescente e a valorização da infância co
mo �e importante, e, sob diversos aspectos, decisiva da vida hu
mana, çonsagrando pnncípios de iushça social, e não medidas pa1ernalistas ou s1m�1esmente compensatórias para situações de desi
gualdade social e econômica.
Ass111a1ura ou Impressão D1g1tal
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PROPOSTA POPULAR DE EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
ASSUNTO
(

:::=-

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

===================================================::

)

Apoio:

OMEP/BRASIL- SBP - FENAJ

e

)

Subscrevemos a Proposta reproduzida na presente folha, a ser apresentada à Assembléia Nacional Constituinte, nos tennos do artigo 24 de
seu Regimento Interno, como Emenda, onde couber, ao Projeto de Constituição, sem preíU(zo de alguns de seus Rens já terem sido incorporados ao
Projeto.
Art ... A lei coibirá a violência física, mental ou ps1cológ1ca de adultos ou de
instituições sobre a criança, garantindo-lhe sua 1ntegndade e esta·
belecerá os meios processuais adequados para tal fim.
Art ... A lei garanhrá a inimputabilidade penal até aos 18 anos.
M ... Proibição de qualquer trabalho a menor de 14 anos, mesmo na con·

d1ção de aprendiz.

M ... O poder público estabelecerá, com caráter prioritário, programas de
assistência integral à saúde da cnança e do adolescente.
Art ... Dos recursos totais destinados ao setor saúde, o Estado estabele·
cerá como pnoritána a alocação de um maior percentual a progra·
mas de Ass1stênc1a de Saúde Materno-1nlantJI.

-

Art ... As crianças e adolescentes em situação irregular, sem preiurzo da
responsabilidade civil ou penal dos pais, terão direito a especial
atenção e proteção da Sociedade e do Estado, contra lodos os tipos
de discriminação, opressão ou exploração, com total amparo, ali
mentação, educação, saúde e afeto.

Art. ... É assegurada aos portadores de defic1ênc1a física, s<::nsorial e mental
a melhoria de sua condição social e econômica, particularmente me
diante educação especial e gratuita; assistência, habilitação, reab1·
htação, inserção e reinserção na vida econômica e social do Pars e
pro1b1ção de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho
e ao serviço púb111..o, assim como ao salário.

Art.... O Estado garantirá gratuitamente às famílias que o desejarem a edu
cação e a ass1stênc1a às crianças de zero a seis anos, em lnst1lu1ções especffícas como creches e pré-escolas.
§ - A Polrtíca Nacional de Educação, regulada em lei, disporá, ne
cessariamente, sobre o nível pré-escolar previsto neste artigo.
§ - Lei especial disporá sobre percentuais mínimos para a educa
ção pré-escolar.

Art ... O ensino gratuito e de qualidade é um direito de todas as crianças
e jovens e uma obrigação do Estadc.
M ... Fica instituído o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente.
§ - A lei regulará as atribuições e a formação do Conselho, a nível
federal, estadual e municipal, assegurando a participação eletiva
das instituições de atendimento à criança e ao adolescente na pro
porção de dois terços de sua composição.
Art ... O Poder Legislativo elaborará o Código Nacional da Criança e do
Adolescente em substituição ao atual Código de Menores, em prazo
não superior a dois anos.

JUSTIFICAÇÃO
Traia-se de princípios essenciais enlre outros defendidos
pela Comissão Nacional e pelas Comissões Estaduais Criança e
Constituinte, para assegurar o cumprimento de direitos fundamentais
da criança e do adolescente em nossa sociedade.
No Brasil, a criança e o adolescente sofrem a violência e o
desrespeito à sua dignidade de pessoa, sob as mais diversas formas,
desde aquelas 1nst11uc1onahzadas pela pobreza e pela marginaliza
ção social e econômica, como a fome, a desnutnção, a doença e a
morte prematura, a lalta de um lar e de moradia, de espa<;o para
brincar de tempo e meios para viver a sua infância, a falia de cre·
'.'hes, pré-escolas e escolas gratuitas, até as formas diretas de
agressão física, psicológica, moral e cultural.
A Const1tu1ção não pode ficar omissa diante desta realidade.
Eia pode e deve estabelecer as condições e os meios para o respeito
e o apoio à Criança e ao Ac;lólescente e a valorização da infância co
n'IQ fase importante, e, sõ'b diversos aspectos, decisiva da vida hu
manq, consagrando pnnclp1os de Justiça social, e não medidas pa
ternaliSlil!S ou s1m�lesmente compensatórias para situações de desi·
gualdad�c1al e econômica.
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PROPOSTA POPULAR DE EMENDA AO PROJETO DE C ONSTIT UIÇÃO
EMENTA: Oia fonnas e inst1Umentos de partíci'paçlfo popular. ,
�nclua-se na ConatituiçJo Brasileira, onde couber:
Art. :._ Fica tarnb6m assegurada a Iniciativa popular
· Art.
- Na falta da lei, para tomar eficaz uma norma
constitucional, o Ministério Público ou qu alquer interessado pode · no prOCC$SO de emenda da Constituiçfo, mediante proposta subs
requerer ao judiciãrio que determine a apllcaçfo direta da norma, . crita por um número núnimo de eleitores igual .a um por cento do
: eleitorado nacional
ou, se for o caso, a sua regulamentaçã"o pelo poder legislativo.
§ único - A decisfo favorável do judiciãrio tem força de 1
coisa julgada, a partir .de sua publicaçlo.
Art.
- Os sindicatos, as associações profi.ssionais e
.
.
as demais entidades wociativas regularmente instituídas silo parte
e os interesses, cole
--legítima para pleitear ou defendêr ós
Art.
- A emenda constitucional aprovada, que tenha
tivo s ou. individuais, de sew filiados, em qualquer instAncia judi
-recebido voto contrário de dois quintos dos membros do Congr�
cial óu administrativa.
so Nacional, e a emenda constitucional rejeitada, que tenha reco
bido voto favorável de · dois quintos dos membros do Congresso
;-Ârt. • - A açfo popular é sempre gratuita. Seu autor,
Naci�nal, pode ser submetida a referendo popular, se esta medida
ainda que vencido, na-o rcsponded por .custas, honorários ou
for requerida por um quinto dos congressistas ou por um por cenquaJaquer outras despe� proc6s.,uais.·
·. to dos eleitores, no prazo de· cento e vinte dias, contados �e sua
aprovação.
- Qualquer entidade asaociativa, regularmente
Art.
§ (mico - No caio de emendas aprovadas, decorrido o
instituída,
é
parte
legítima para propor aç!o de desconstituiça'
pre:.o estabelecido neste artigo, e nJo apresentado o requerimcnou
proibiçfo
de
atos
praticados, ou que possam vir a aer prati!!19'
· to, a em�nda entrará em vigor.
.
dos, por pessoa de diteito público ou privado, quando tais atos,
embora formalmente regulares, lesam o patrimônio público, os
- As leis e atos federab, relativos aos direitos
bens de uso comwn do povo, os bens de reconhecido valor artís
Art..
do homem, às liberdades sociais dos trabalhadores e às condições
tico, estttico ou histórico, os interesses legítimos dos consumido
res, a natureza e o equilíbrio ecológico, os meios de vida dos indí·
meso16gicas do país, serllo submetidos a referendo popular, se�
genas, a saúde pública, a adminlstraçlo da justiça e os direitos hu
pre que isto seja requerido por um número de eleitores igual a
meio por cento do eleito�ado nacional
manos.
§ único - As leis orçamcntArias e trlbuú.rlas nã"o scrã"o
Art.
Qualq uer cidadão 6 parte legítlma para prosubmetidas a referendo popular.
por
.
d
iretamente
açã'o
de inconstitucionalidade de lei ou ato do
. 1
poder público.
· Art.
- Fica assegurada a iniciativa popular da lei, no
· Art.
- Qualquer cidadfo, sindicato, partido pÓlítico
processo legislativo, mediante proposta subscrita por aetenta mil
ou
outra
entidade
associativa regularmente instituída tem direito '
eleitores no núnlmo.
à infonnaçfo sobre os atos do governo e das entidades controla
§ 1? - Apresentada a proposta, o Congresso a discutirá
das pelo poder público, relativos à giest!'o dos interesses coletivos,
e votará em caráter póoritário, no-prazo· mâximo· de oento e oina forma estabelecida cm leL
tenta dias.
§ único - As informações requeridas 1er1q prestadas no
§ 2� ...:. Decorrido este prazo, o projeto vai automatic.
prazo da lei, sob pena de crime de mponaabilidade.
me.-ite à votaçfo.
§ 3? - Nl'o tendo sido votado até o encerramento da
sesslo legislativa, o projeto estará reinscrito para a' votaçlo na
Art.
- O planejamento da atividade do governo, n,
sessão seguinte da mesma legislatura, ou na primeira IOISlo da Jo.
etapas de elaboração dos planos e de seu acomp�ento e con- ,
gislatura subseqüente.
trole, terâ a particlpaçlo dos repre.,cn�tes da comunidade.

direitos

1

JUSilFICATIVA
A Assém"b16la Nacion·al Constituinte, ao incluir a noxma da Iniciativa Populu em seu Rogiment� Interno, deu uma importante demonsua
çlo de sensibilidade pelos anseios de democratizaç(o que marcam o atual momento histórico brullelro.
Com esso instrumento, inteiramente novo em nouas normaa jurídicas, ela enfrentou corajosamente u insuflciências e imperfeições de nossa
democracia representativa. Ao mesmo tempo, criou condições para aumentar a corrceponsabilidade do toda a aocicdade nã cl&boraçlo da nova
Constituição e, portanto, a sua própria legitimidade.
· A presente proposta pretende enfrentai o mesmo d� e busca conaolldar. ainda.·:mais o avanço já roallzado. O que te quer, agora, 6 que a lntclativa Popular ,eja lncoxporada ao proceaso leglalativo pennanento, ou �a, ao proceno comum da elaboração daa leis, tanto no que lfl refcio à
leg:islaçlo �dlnúla como às emendas que forem neceaúriu para o apone1çoamento progressivo da ordem constitucional. O que ao quer, afinal, 6
aumentar o ní-,el do participaç(o direta da aociedade nu decllões do lnterOl&C -coletivo, na flscallz1ç(o dos atos que Interferem na vida aoclal, no

controle da geatlo dos recursos públicos e no que for pRCbo para as,egurar a eficácia das normas _constitucionais.
Os subscritores desta Iniciativa contam também com a pomõilldade de avanços reah em outros Cif Ítulos da Conadtulçlo, cm· ospeclal no que
se refere à p.nntia da Independência do poder judic1'rlo, à #rantia das preno11ativas do le&islativo e a dmconcentraçlo do poder executivo, para
·
o Instrumentos de participaçlo popular propostos possam atingir sua plena eficlcia.
·que uAsformas
propostas aqul apresentadas foram. elaboradas a partir de sugestões recolhidas, junto â po_pulação, pelas entidades e pessoas (llle 1e articularam, ao longo dos doi, anos que precedel1111l a atual fue do procêsso constituinte, cm l'lenários e Movimentos Pró-Participaçfo Popular na Consti- ·
tuinte, espalhados por t,odo o país. Assumida� pelas entidades de ní:,:el nacional que se responsa�ilizaram pela coleta de ass�turas, contam tam
,
b6m com o apolo de uma serie de outru entidades, Indicadas em anexo, que pertencem a diferentes níveis aociais e aos mais divcnos setores de atividade. ·
•
A p�nte Iniciativa ae restringiu, como n(o podia deixar de •-r, urúcarnente a matbrlas da Constituição Federal. Mas seus subscritores consi
deram que suas propostas podem e 4cyem aCJ retomadas quando da elaboraçl'ç, das Çons�tulçõcs Estaduais, até o nível municipal, para que as aspi
raçoes democratizantes, de que do portadoras, impregnem toda a estrutura política do país.

Informações,
.. aquisição
. � e devolução'deste abaixo assinado no,,. endereço abaixo

